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Ч Л А Н Ц И  И  Р А С П Р А В Е
UDC 323.1(=163.41)(498.5)

С т е в а н  Б у г а р с к и

ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ПРАВОСЛАВНЕ СРПСКЕ 
ЕПАРхИЈЕ ТЕМИшВАРСКЕ

СА ЖЕ ТАК: На пис пра ти прав ни по ло жај Пра во слав не срп ске епар хи је те-
ми швар ске, са ста но ви шта цр кве ног и др жав ног пра ва, то ком XVI–ххI ве ка, а 
по во дом сти ца ја прав ног при зна ња од стра не др жа ве Ру му ни је 2009. го ди не.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ру му ни ја, Те ми швар ска епар хи ја, За кон о вер ској сло бо ди.

Још ни је ута на че но ка да је и ка ко уста но вље на Те ми швар ска епар хи ја.
Ако је на ста ла, ка ко се твр ди, по сле га ше ња Ли пов ске и Је но пољ ске епи-

ско пи је,1 он да би јој ко ре ни у прав ном сми слу се за ли бар у XVI век. По што 
су Те ми швар са око ли ном већ 1552. за у зе ли Тур ци, пре ће би ти да су они у 
осво је ном гра ду за те кли пра во слав ног је рар ха, не голи да се епар хи ја под 
њи ма осни ва ла. У сва ком слу ча ју, у XVII ве ку Те ми швар ска епар хи ја већ је 
ор га ни зо ва на, и по зна та су име на епи ско па, по чев с Нео фи том (1608–1612).2

Епар хи ја је би ла у ран гу ми тро по ли је, и сви ар хи је ре ји у XVII, а не ки 
и у XVI II ве ку, но си ли су ти ту лу ми тро по ли та.

Ко ји јој је био оп сег те шко је ре ћи, а мо жда и ни је био ста лан. При ми-
тро по ли ту Иса и ји (1640) озна че на је као „Ми тро по ли ја ђа у ра сан џа ка Те ми-
шва ра, и Беч ке ре ка, и Ча на да, и њи хо ве обла сти”, ми тро по лит Јо сиф (Фу-
ско, умро 1656) но сио је ти ту лу „те ми швар ски и вла шко зем ски”, а Ми ха и ло 
– „те ми швар ски и беч ке реч ки”;3 по то ме би се ре кло да је и под Тур ци ма 
за хва та ла ши ро ку област, бли ску свом по то њем под руч ју.

Све те ми швар ске је рар хе по ста вљао је па три јар х пећ ки, а пе шкеш су 
пла ћа ли Пор ти у Ца ри гра ду; да кле, са ста но ви шта цр кве ног пра ва Ми тро-
по ли ја је би ла под вла шће на Пећ кој па три јар ши ји, а са ста но ви шта др жав-
ног пра ва – при зна та од Тур ске ца ре ви не.

Кар ло вач ким ми ром 1699, ко јим је окон чан рат из ме ђу Све те ли ге и 
Тур ске (1683–1699), Ба нат је оста вљен Тур ци ма; због то га је прав но ста ње 
Епар хи је те ми швар ске оста ло не про ме ње но и по чет ком на ред но га ве ка. О 

1 Ра до слав Г р у  ј и ћ, Азбуч ник Срп ске пра во слав не цр кве, Бе о град 1993, 269.
2 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, 350.
3 Исто, 203, 253–254, 327. 
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то ме све до чи и по се та пећ ког па три јар ха Ка ли ни ка I ми тро по ли ту те ми-
швар ском Кон стан ти ну 1710. го ди не.4

Тур ци су про те ра ни из Те ми шва ра 1716, а из чи та вог Ба на та 1718; на 
осно ву По жа ре вач ког ми ра из 1718. го ди не Ба нат је пот пао под Аустри ју. Те-
ми швар ски епи скоп Јо а ни ки је (Вла ди са вље вић), иако по ста вљен још 1713, 
сте као је не сум њи ве за слу ге, по што је, ста вља ју ћи жи вот на коц ку, сту пио 
у ве зу са аустриј ском вој ском ко ја бе ше за по се ла Те ми швар,5 па је и од но вих 
вла сти при знат и зва нич но по твр ђен 18. апри ла 1722. го ди не.6

У вре ме ка да је под руч је Те ми швар ске епар хи је осло бо ђе но од Ту ра ка, 
на те ри то ри ји ко ја је при па ла Аустри ји по сто ја ле су две пра во слав не срп ске 
ми тро по ли је: Бе о град ска и Кар ло вач ка. У свом на сто ја њу да Ср бе у Цар ству 
оста ве раз де ље не на ста ро се де о це и до се ље ни ке под Ве ли ком се о бом, хаб-
збур зи су Епар хи ју те ми швар ску под вла сти ли Бе о град ској ми тро по ли ји. 
Та да се до го ди ло не што зна чај но: бе о град ски ми тро по лит Мој сеј (Пе тро вић), 
уз до зво лу вла сти, пре ме шта сво је се ди ште из Бе о гра да у Те ми швар, где је 
зва нич но и све ча но до че кан и усто ли чен 22. апри ла 1721. го ди не.7 Та ко су 
по чет ком XVI II ве ка у Те ми шва ру исто вре ме но сто ло ва ла по два срп ска 
ар хи је ре ја: епи скоп те ми швар ски и ми тро по лит бе о град ски.

По смр ти кар ло вач ког ми тро по ли та Ви кен ти ја (По по ви ћа) ми тро по лит 
Мој сеј (Пе тро вић) је иза бран и за ми тро по ли та кар ло вач ког, чи ме је прак тич-
но по че ло ује ди ња ва ње Пра во слав не срп ске цр кве са те ри то ри је Аустри је, 
ко је ће би ти окон ча но из бо ром но вог ми тро по ли та Ви кен ти ја (Јо ва но ви ћа) 
1731. го ди не. Та ко је по чет ком XVI II ве ка Епар хи ја те ми швар ска, при зна та 
од аустриј ских др жав них вла сти, по цр кве ном пра ву под вла шће на Кар ло-
вач кој ми тро по ли ји, као епи ско пи ја, ма да су и по сле то га не ки је рар си но-
си ли ти ту лу ми тро по ли та.

Из тог вре ме на оста ло је и по да та ка о ње ном са ста ву, од но сно оп се гу: 
1727. об у хва та ла је се дам ди стри ка та (Ли пов ски, Фа џет ски, Те ми швар ски, 
Ча ко вач ки, Пан че вач ки, Беч ке реч ки и Ча над ски) и има ла седам про та (по 
јед ног у сва ком ди стрик ту), 268 се ла са 7.091 ку ћом;8 1764. би ла је по де ље на 
на 17 про то пре зви те ра та са 308 се ла;9 по Ре гу ла мен ту из 1777. и Де кла ра то-
ри ју му из 1779. го ди не све ден је број про то пре зви те ра та на де сет;10 Тај ста-
тус и са став Епар хи је те ми швар ске за др жао се ду го. Го ди не 1844. у по ме ну-
тих де сет про то пре зви те ра та би ло је 537 па ро хи ја и 60 фи ли ја ла.11

4 Исто, 273, 281.
5 Пи смо ге не ра ла ба ро на Ен гел схо фе на бив шем Срб ском ма ги стра ту по сла но, „Та ми швар-

скиј ка лен дар за про сту го ди ну 1857”, Те ми швар 1856, 53.
6 „Срп ски Си он”, I, 17/1906, 486.
7 S z e n t k l á r a y  Je nő, Merczy kormányza ta a te me si bánságban; ujabb részle tek Délmagyar

ország XVI II századi történetéhez, Bu da pest 1909, 85–87.
8 Д. Р у  в а  р а ц, Опис Те ми швар ске епар хи је 1727. го ди не, Срем ски Кар лов ци 1923, 7–11.
9 Д. Р., Те ми швар ска епар хи ја 1764, „Срп ски Си он”, XV, 16/15. 8. 1905.
10 Д. Р у  в а  р а ц, Те ми швар ска епар хи ја од ње на по стан ка до 1758. го ди не, Срем ски Кар-

лов ци 1914, VI II.
11 Aloysi um R e  e s c h  d e  L e  w a l d, Uni ver sa les Sche ma ti smus Ec cle si a sti cus Ve ne ra bi lis cle ri 

ori en ta lis Ec cle si ae Gra e ci non Uni ti Ri tus I. Reg ni Hun ga ri ae par ti u mque... pro an no 1843/4, Bu dae s.a., 
111–139.
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Ста тус ће пре тр пе ти про ме не по сле 1864, од но сно по сле је рар хиј ског 
из два ја ња Ру му на из Кар ло вач ке ми тро по ли је на осно ву Ре скрип та од 10. 
ав гу ста 1868. го ди не. Та да су из дво је не из Епар хи је те ми швар ске све чи сто 
ру мун ске цр кве не оп шти не, спро ве де на је по де ла по на ци о нал но сти ма у 15 
ме шо ви тих цр кве них оп шти на, а при до да те су јој срп ске цр кве не оп шти не 
из Арад ске епар хи је, ко ја је, као ру мун ска, пот па ла под Си бињ ску ми тро-
по ли ју. По што је Епар хи ја вр шач ка знат но осла бље на из два ја њем Ру му на, 
при до дат јој је из Епар хи је те ми швар ске Пан че вач ки про то пре зви те рат. Те-
ми швар ска епар хи ја је оста ла са че ти ри про то пре зви те ра та (Арад ски, Те-
ми швар ски, Ве ли коки кинд ски и Ве ли кобеч ке реч ки) и све га 86 цр кве них 
оп шти на.12 У свом но вом са ста ву оста ла је, као срп ска, под Кар ло вач ком 
ми тро по ли јом и би ла при зна та од др жав них вла сти.

На кон рас па да Аустроугар ске 1918. го ди не под руч је Те ми швар ске епар-
хи је на шло се на те ри то ри ја ма три ју др жа ва: Кра ље ви не Ср ба, хр ва та и Сло-
ве на ца (36 цр кве них оп шти на), Ма ђар ске (3 цр кве не оп шти не) и Ру му ни је 
(40 цр кве них оп шти на и оба ма на сти ра: Без дин, с пр ња во ром Му на ром, и 
Све ти Ђу рађ, с пр ња во ри ма Ма на сти ром и шен ђур цем).13

Под јед на ки број цр кве них оп шти на у Ру му ни ји и Кра ље ви ни Ср ба, 
хр ва та и Сло ве на ца не пру жа пра ву сли ку о по де ли ко ја је на ста ла: од све га 
155.869 ду ша, ко ли ко је на бро ја но при по след њем зва нич ном пред рат ном 
по пи су 1911. го ди не,14 у Ру му ни ји ни је оста ло ви ше од пе ти не.15

Али, и ви ше од то га, у вре ме ка да је ве ћи на срп ских епар хи ја до спе ла 
у гра ни це Ср би је и те жи ла прав ном ује ди ње њу, до ко јег је и до шло 1919. го-
ди не,16 Те ми швар ска епар хи ја се за те кла у не при род ном по ло жа ју: по де ље-
на у три др жа ве, су о че на с три др жав на за кон ска си сте ма; уз то се и епи скоп 
ди је це зан за те као из ван се ди шта Епар хи је, као ман да тар удо ве Ми тро по ли је 
кар ло вач ке. Та кав по ло жај је био не по во љан и са ста но ви шта др жав ног пра-
ва, али и са ста но ви шта ка нон ског на че ла пре ма ко јем се цр кве не гра ни це 
мо ра ју по кла па ти с др жав ним гра ни ца ма.17

Део ко ји је при пао Ма ђар ској до де љен је Бу дим ској епар хи ји. За оста ла 
два де ла на ђе но је при вре ме но ре ше ње: део са те ри то ри је Кра ље ви не Ср ба, 
хр ва та и Сло ве на ца на зван је Те ми швар ском епар хи јом у Кра ље ви ни Ср ба, 
хр ва та и Сло ве на ца са се ди штем у Ве ли кој Ки кин ди, ка мо се по сле пре се-
лио и епи скоп ди је це зан; део са те ри то ри је Ру му ни је на зван је Те ми швар-
ском епар хи јом у Кра ље ви ни Ру му ни ји са се ди штем у Те ми шва ру; под тим 
на зи вом об ја вљен је и пр ви по сле рат ни ше ма ти зам 1925. го ди не.18

12 Ми та К л и  ц и н, Уред ба о уре ђе њу цр кве них, школских и фун да ци о нал них де ла Грч ко 
ис точ не срп ске ми тро по ли је одо бре на Кра љев ским Ре скрип том од 10. ав гу ста 1868, Срем ски 
Кар лов ци 1909.

13 Сло бо дан К о  с т и ћ, Ше ма ти зам Пра во слав не срп ске епар хи је те ми швар ске у Кра ље
ви ни Ру му ни ји за 1924. го ди ну, Ти ми шо а ра 1925, 6.

14 Рад Епар хиј ске упра ве те ми швар ске од 1909–1912. год., Ве ли ка Ки кин да 1912, 176.
15 Пре ма цр кве ној ста ти сти ци из 1924. го ди не (Сло бо дан К о  с т и ћ, На в. де ло, 92).
16 Ђо ко С л и  ј е п  ч е  в и ћ, Исто ри ја Срп ске пра во слав не цр кве, Дру га књи га, Бе о град 1991, 

557–560.
17 Исто, 558.
18 Сло бо дан К о  с т и ћ, На в. де ло.
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На те ри то ри ји Ру му ни је за те као се, та ко ђе у не при род ном по ло жа ју, 
део под руч ја Вр шач ке епар хи је (14 цр кве них оп шти на и 3 ма на сти ра: Ба зјаш 
с пр ња во ром, Зла ти ца с пр ња во ром и Ку сић у ру ше ви на ма), у ко јем је би ло 
14.026 ду ша. Ак том бр. 2.547 од 7/20. де цем бра 1919. епи скоп вр шач ки Га ври-
ло (Зме ја но вић) по ве рио је тај део на упра вља ње Те ми швар ској епар хи ји у 
Кра ље ви ни Ру му ни ји.19

Да ље су усле ди ле не ке сит не из ме не, усло вље не ис пра вља њем др жав-
них гра ни ца: го ди не 1920. још две цр кве не оп шти не (Ба та ња и Ма ђар ски 
Ча над) при па ле су Ма ђар ској, те та ко ушле у са став Бу дим ске епар хи је; 
1924. го ди не две цр кве не оп шти не из Ру му ни је (Мо дош и Пар дањ) при па ле 
су Кра ље ви ни Ср ба, хр ва та и Сло ве на ца, а две из Кра ље ви не Ср ба, хр ва та 
и Сло ве на ца (Со ка и Че неј) при па ле су Ру му ни ји.20

При вре ме но, пре ла зно ста ње на об на вља њу прав ног си сте ма је дин стве-
не Срп ске па три јар ши је по тра ја ло је и оду жи ло се. Устав Срп ске пра во слав
не цр кве до нет је 1931. го ди не;21 њи ме је раз ре ше но мно го не до у ми ца, па и 
по ло жај Те ми швар ске епар хи је у Ју го сла ви ји са се ди штем у Ве ли кој Ки кин-
ди. Она је спо је на са де лом Епар хи је вр шач ке у Ју го сла ви ји у за јед нич ку Ба-
нат ску епар хи ју са се ди штем у Вр шцу. Та ко је, с прав ног ста но ви шта, оста ла 
је ди на Те ми швар ска епар хи ја, у Ру му ни ји, за ко ни та, јер прав но ни је уки ну-
та, не за ви сно од крат ко трај ног сто ло ва ња ар хи је ре ја у Ве ли кој Ки кин ди. 

До ду ше, де ло ви Вр шач ке и Те ми швар ске епар хи је у Ју го сла ви ји спо је ни 
су чи ње нич ки тек 1. мар та 1932, ка да је вла ди ка др Ге ор ги је (Ле тић) упу тио 
окру жни цу са оп шта ва ју ћи:

Овим про гла ша ва мо са 1. мар том ове Го спод ње го ди не спа ја ње епар хи ја Те-
ми швар ске и Вр шач ке у јед ну Епар хи ју ба нат ску.22

Ипак, ни та да ста ње де ло ва Срп ске цр кве ко ји су се за те кли у Ру му ни-
ји ни је ре ше но за до во ља ва ју ће. Пре ма сло ву 14. чл. Уста ва:

Де ло ви до са да шњих епар хи ја Вр шач ке и Те ми швар ске... оста ју, у по гле ду ор га-
ни за ци је, у је рар хиј ском и ма те ри јал ном од но су, пре ма Срп ској пра во слав ној 
цр кви, у ко ме су би ли пре ма по је ди ним срп ским ми тро по ли ја ма, све док се 
ови од но си не би друк чи је ре гу ли са ли.23

Овај про пис ни ти је био са свим од ре ђен, ни ти пот пу но оствар љив: од-
нос ни је мо гао оста ти исти, већ и због то га што је устрој ство ује ди ње не Срп-
ске пра во слав не цр кве би ло са свим раз ли чи то од устрој ства не ка да шњих 
ми тро по ли ја, тим ви ше због чи ње ни це што су по ме ну ти де ло ви би ли под 
стра ним др жав ним за ко но дав ством, опет раз ли чи тим од оног ко је је вла дало 

19 Сло бо дан К о  с т и ћ, На в. де ло, 18.
20 Исто, 6.
21 Одо брио га је краљ Алек сан дар 03/16. 11. 1931. а сту пио је на сна гу 24. 11. 1931.
22 „Гла сник. Цр кве ни, школ ски и дру штве ни лист”, слу жбе но гла си ло Епар хи је те ми швар-

ске (у да љем тек сту: „Гла сник”), 1/1932, 4.
23 За кон и Устав Срп ске пра во слав не цр кве, Ниш 1931, 21–22.
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док су би ли под вла шће ни „по је ди ним срп ским ми тро по ли ја ма”. шта ви ше, 
ма да је део Епар хи је вр шач ке у Ру му ни ји већ ду же од де це ни је ефек тив но 
упра вљан из Те ми шва ра, Устав га раз ма тра као не за ви сан део у од ре ђе ном 
од но су пре ма Срп ској па три јар ши ји.

Ни је де фи ни са но шта с прав ног (не с је зич ког и не с те ри то ри јал ног) 
ста но ви шта зна чи „део епар хи је”. Ако значи епар хи ју, за што је зва ти де лом? 
Ако ли не што дру го, за што не ре ћи шта? Јер оста вља ти све под ве лом, од-
но сно на ми лост и не ми лост, у оче ки ва њу не ко га по нов ног ре гу ли са ња, и то 
на кон 10 го ди на од вас по ста вља ња Срп ске па три јар ши је у Бе о гра ду, мо гло 
је би ти са мо по губ но.

Ка да су 1924. го ди не у Те ми шва ру пи са ли: „Срп ска пра во слав на епар-
хи ја те ми швар ска у Кра ље ви ни Ру му ни ји прав но и ствар но по сто ји, жи ви и 
ра ди, са мо епи скоп ди је це зан њен... не се ди у Те ми шва ру”,24 ве ро ват но су се 
за но си ли и оче ки ва ли рас плет у Уста ву. Али ка да је вла ди ка др Ге ор ги је 
(Ле тић), пре ла зе ћи у Вр шац 1932. по ру чи вао: „Де ло ви на ши с ону стра ну гра-
ни це, у ру мун ском Ба на ту, оста ће..., и по сле ово га спа ја ња епар хи ја, у је рар хиј-
ском од но су пре ма Срп ској пра во слав ној цр кви у ко ме су би ли до са да, а исто 
та ко и пре ма пот пи са но ме, као за ко ни то ме ар хи је ре ју свом, ко ји ће, у од но су 
пре ма тим де ло ви ма, но си ти и да ље, по ред на зи ва епи ско па ба нат ског, и на-
зив епи ско па те ми швар ског”,25 то је већ мо гло да иза зо ве за бу не, не до у ми це 
и у нај ма њу ру ку чу ђе ње ка ко ће он пре ма јед ни ма би ти епи скоп ба нат ски, а 
пре ма дру ги ма – ба нат ски и те ми швар ски. Мо жда нам је ти ме да то до зна-
ња да се Те ми швар ска епар хи ја не ће по пу ња ва ти, као што и ни је, до да нас.

То са ста но ви шта цр кве ног пра ва.
Са ста но ви шта др жав ног пра ва, Те ми швар ска епар хи ја тре ба ло је тек 

да из ра ди при зна ње у Ру му ни ји, и ту се су о чи ла с те шко ћа ма. Већ од 1918. 
Ру му ни ја је при зна ње срп ске Те ми швар ске епар хи је усло вља ва ла осни ва њем 
ру мун ске Вр шач ке епар хи је. Про блем је пре ва зи ла зио над ле жност Епар-
хиј ске упра ве ко ја је по сто ја ла у Те ми шва ру, и оче ки ва ло се да пре го во ре у 
том сми слу во де две па три јар ши је, ако не пре, а оно по до но ше њу Уста ва. 
До та да се та во ри ло и жи ве ло од да нас до су тра, пре ма при ли ка ма и мо гућ-
но сти ма, и не без тр за ви ца.26

Го ди не 1934. скло пљен је ме ђу др жав ни уго вор из ме ђу Ру му ни је и Ју го-
сла ви је, по знат као Цр кве на кон вен ци ја, ра ди сре ђи ва ња ста ту са ру мун ских 
цр кве них оп шти на с те ри то ри је Ју го сла ви је, од но сно срп ских с те ри то ри је 
Ру му ни је, са ста но ви шта др жав ног и цр кве ног пра ва.27

Пре ма од ред ба ма Кон вен ци је, де ло ви Срп ске пра во слав не цр кве на те-
ри то ри ји ру мун ског Ба на та, ко ји су при па да ли срп ским епар хи ја ма Вр шач кој 
и Те ми швар ској, од но сно де ло ви Ру мун ске пра во слав не цр кве на те ри то ри-

24 Сло бо дан К о  с т и ћ, На в. де ло, 18.
25 „Гла сник”, XII, 1/1932, 3.
26 Сте ван Б у  г а р  с к и, За ви чај на књи жев ност Ср ба из Ру му ни је 1918–1947. Пре глед и би

бли о гра фи ја, Те ми швар 2007, 264–274.
27 Ори ги нал ни текст Цр кве не кон вен ци је био је на фран цу ском је зи ку; на сло вље на је би ла: 

Con ven tion re la ti ve au re gi me des égli ses ort ho do xes Ro u ma i ne du Ba nat Yougo sla ve et Ser be du Ba
nat Ro u main, а пот пи са на је у Бе о гра ду 2. ју ла 1934.
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ји ју го сло вен ског Ба на та, ко ји су при па да ли ру мун ским епар хи ја ма Арад-
ској и Ка ран се бе шкој, обра зо ва ли би по јед ну је дин стве ну са мо у прав ну 
епар хи ју под упра вом ви ка ра у чи ну ар хи је ре ја, са се ди штем у Те ми шва ру, 
од но сно Вр шцу. Ви ка ра би би ра ла Епар хиј ска скуп шти на, с тим што би ар хи-
је реј-ви кар мо рао би ти гра ђа нин др жа ве у ко јој слу жи.

Срп ски пра во слав ни ар хи је реј-ви кар у Те ми шва ру ста јао би у за ви сно сти 
од Све то га ар хи је реј ског си но да Ру мун ске пра во слав не цр кве, а ру мун ски 
пра во слав ни ар хи је реј-ви кар у Вр шцу – у за ви сно сти од Све то га ар хи је реј-
ског си но да Срп ске пра во слав не цр кве. Два си но да би уста но ви ла За јед нич ку 
ко ми си ју од по два чла на, ко ја би, по по тре би, ре ша ва ла дог мат ска и ду хов-
на пи та ња оба ју ви ка ри ја та; ко ми си ји би пред се да вао пе ти члан – ар хи је реј 
Ру мун ске пра во слав не цр кве, ка да је реч о Те ми швар ском, од но сно Срп ске 
пра во слав не цр кве, ка да је реч о Вр шач ком ви ка ри ја ту.

Слу жбе ни је зик за срп ске пра во слав не цр кве у Ру му ни ји био би срп ски 
с пи смом ћи ри ли цом, а за ру мун ске пра во слав не цр кве у Ју го сла ви ји – ру-
мун ски с пи смом ла ти ни цом, с тим што би се пре пи ска с др жав ним вла сти-
ма и зва нич ни ак ти во ди ли на др жав ном је зи ку и пи сму.

Кон вен ци јом је та ко ђе пред ви ђен са став ви ка ри ја та, њи хо во ма те ри јал но 
обез бе ђе ње и ме ђу др жав но имо вин ско по рав на ње у скла ду с по сле рат ним 
те ри то ри јал ним раз гра ни че њем.

Текст Кон вен ци је су пот пи са ли опу но мо ће ни пред став ни ци два ју вла-
да ра, а сле ди ло је да сту пи на сна гу ка да је бу ду одо бри ле обе цр кве и ра ти-
фи ко ва ле обе вла де.28

Да кле, не по ми њу се де ло ви епар хи ја, не го нео д ре ђе но бив ши де ло ви 
цр кве, а пред ви ђа се да они обра зу ју „јед ну на ро чи ту са мо у прав ну епар хи-
ју под ју рис дик ци јом ви ка ра у чи ну ар хи је ре ја, са се ди штем у Те ми шва ру”, 
ко ја ипак ни је из ри чи то име но ва на Те ми швар ском епар хи јом, али је ја сно 
ста вље но до зна ња да ће би ти дру го ра зред на, да не ће има ти епар хиј ског 
епи ско па рав но прав ног са оста лим епи ско пи ма Срп ске пра во слав не цр кве.

По ме ну та са мо у пра ва има ла се, на чел но, са сто ја ти у то ме што би се 
одр жа ло пре ва зи ђе но устрој ство од пре 1918. го ди не, ко је се, објек тив но 
гле да но, ни је ви ше мо гло пот пу но ни вас по ста ви ти ни ис по што ва ти, и што 
би епи ско па-ви ка ра би ра ла Епар хиј ска скуп шти на. У чл. 7 де фи ни сан је 
са став ру мун ске Епар хиј ске скуп шти не; о са ста ву срп ске Епар хиј ске скуп-
шти не не ма по ме на.

Не до след но сти у из ра жа ва њу уно си ле су мно го за бу на. шта је то „Са-
мо у прав на епар хи ја” и по че му се раз ли ку је од дру гих епар хи ја ниг де ни је 
де фи ни са но у Уста ву СПЦ. У са мој Кон вен ци ји по јам се ја вља у чл. 1, а да ље 
се она, већ у чл. 3, на зи ва Ви ка ри ја том, и ви кар ни епи скоп – про сто ви ка-
рем. Та ква епар хи ја, од но сно ви ка ри јат, па и њен епи скоп, од но сно ви кар 
– ина че оба ве зно ру мун ски гра ђа нин – иако је су би ли „срп ски у ру мун ском 
Ба на ту”, сле ди ло је да бу ду под вла шће ни Ру мун ској пра во слав ној цр кви, а 
са мо спор на пи та ња, и то са мо дог мат ска и ду хов на, да се ре ша ва ју по за мр-

28 На во ди пре ма срп ском пре во ду об ја вље ном у „Гла сни ку”, XIV, 1/јун 1935, 14–16; 3/јул 
1935, 43–46; 4/ав густ 1935, 55; 6/сеп тем бар 1935, 78–80.
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ше ном по ступ ку од стра не За јед нич ке ко ми си је, у ко јој би би ла два чла на Све-
тог си но да Срп ске и три чла на Све тог си но да Ру мун ске пра во слав не цр кве.

Кан ди дат за епи ско па-ви ка ра тре ба ло је да по ла же ис пит пред За јед-
нич ком ко ми си јом, да бу де по твр ђен од по гла ва ра те ри то ри јал не цр кве, 
вла де и кра ља др жа ве у ко јој ће слу жи ти, па да он да бу де ру ко по ло жен; не 
пи ше у чи јој је над ле жно сти ру ко по ла га ње.

Ова ква сме са на зи ва и над ле жно сти др жа ва, епар хи ја и цр ка ва не мо же 
се прав да ти по цр кве ном пра ву, ни ти је са о бра зна уста ви ма две ју цр ка ва, а 
за при ме ну би ла је ко ли ко не прак тич на то ли ко по губ на, бар за Ср бе – вер-
ни ке и све ште ни ке – у Ру му ни ји. 

Уз све то оп сег Те ми швар ске епар хи је је оме ђен стро го на Ба нат и По-
мо риш је, а оста вљен је из ван до ме та нај ве ћи део ру мун ске те ри то ри је, где 
је та ко ђе би ло Ср ба, ако и не у ве ли ком бро ју.

Ср би у Ру му ни ји ни су би ли за до вољ ни та квом Кон вен ци јом. Гра ђан ски 
пр ва ци су за ме ра ли што је Цр кве на кон вен ци ја до не та без пи та ња на ро да,29 
али су и све ште ни ци еуфе ми стич ки по ми ња ли „не прак тич ност из ве сних 
од ре да ба”.

На за јед нич кој сед ни ци учи те ља и све ште ни ка Епар хи је те ми швар ске 
6. мар та 1933. ре ше но је: 

Умо ли ти Све ти ар хи је реј ски си нод да оси гу ра де ло круг Ме шо ви тог си но да, 
пу тем ко га би Срп ска цр ква у Ру му ни ји оста ла у ве зи с Пра во слав ном срп ском 
па три јар ши јом.30

На сед ни ци це ло куп ног све штен ства Епар хи је те ми швар ске, одр жа ној 
у Те ми шва ру 7/20. ју на 1935, усво јен је за кљу чак:

Све штен ство Пра во слав не срп ске цр кве узи ма на зна ње до на ша ње Цр кве не 
кон вен ци је, за сту па за Ср бе у Ру му ни ји над ле жност на ци о нал не Цр кве као си-
гур но сред ство за на ци о нал но и вер ско одр жа ње, са уве ре њем да ће се до не-
се на Цр кве на кон вен ци ја, ка да се над ле жни уве ре у не прак тич ност из ве сних 
од ре да ба, у том прав цу, у сми слу 15. ар ти кла са ме Кон вен ци је, до пу ни ти и про-
ши ри ти.31

Епар хиј ски бе ле жник про та Сло бо дан Ко стић и сам је из ја вио:

Сваг да, као Ср бин из Ру му ни је, по зна ва ју ћи [...] овај део на ро да, за сту пао [сам] 
за Ср бе у Ру му ни ји над ле жност на ци о нал не Цр кве као си гур но сред ство за на-
ци о нал но и вер ско одр жа ње, и [...] то ста но ви ште и са да за сту пам, са уве ре њем 
да ће се до не се на Цр кве на кон вен ци ја, ка да се над ле жни уве ре у не прак тич ност 
из ве сних од ре да ба, у том прав цу, у сми слу 15. ар ти кла са ме Кон вен ци је, до пу-
ни ти и про ши ри ти.32

29 „Те ми швар ски ве сник”, III, 82/02. 6. 1935; оп шир ни је у књи зи: Сте ван Б у  г а р  с к и, По
ли тич ке пар ти је Ср ба у Ру му ни ји 1918–1938, Те ми швар 2008.

30 За пи сник сед ни це це ло куп ног све штен ства Епар хи је те ми швар ске... одр жа не у Те ми
шва ру 7/20. ју на 1935, „Гла сник”, Те ми швар, XIV, 3/јул 1935, 39–40.

31 Исто, 40–41.
32 Из ја ва, да ти ра на 17. 5. 1935, „Гла сник”, Те ми швар, XIV, 1/јун 1935, 11–12.
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Не ма сум ње, пи та ње та ко зва не не прак тич но сти има ло је у ви ду чи ње-
ни цу да је „цр ква као та ко ва ста вље на... под ка нон ску за ви сност те ри то ри-
јал не Пра во слав не цр кве, ко ја се за ви сност убла жа ва Ме шо ви тим си но дом, 
у ко ме има ју уде ла два епи ско па Срп ске цр кве”.33

Ипак, од Све то га ар хи је реј ског са бо ра Срп ске пра во слав не цр кве, „одо-
бре на је Кон вен ци ја скло пље на са пред став ни ци ма Ру мун ске пра во слав не 
цр кве о уре ђе њу цр кве них и про свет них од но са у на шем и Ру мун ском Ба-
на ту” већ на за се да њу за вр ше ном ју на 1933. го ди не.34

У на став ку је Цр кве на кон вен ци ја одо бре на и од Ру мун ске пра во слав не 
цр кве и ра ти фи ко ва на од ру мун ске вла де, али је ра ти фи ка ци ја са срп ске 
стра не, чу дом, из о ста ла. Да ли су то усло ви ли смрт вла ди ке Ге ор ги ја (Ле-
ти ћа) 1935, не ми ри у ве зи с Кон кор да том 1935–1937, смрт па три јар ха Вар на ве 
1937. или што дру го – не мо гу ће је за сад до ку чи ти, тек, не ра ти фи ко ва на од 
срп ске стра не, Цр кве на кон вен ци ја ни је ни ка да сту пи ла на сна гу.

Ма ко ли ко на ма по го до ва ло што та да ни смо под вла шће ни те ри то ри-
јал ној Цр кви, сам раз вој до га ђа ја вра тио нас је на по че так, на го ди ну 1918, 
од но сно на не из ве сност; с прав ног ста но ви шта ни шта се ни је ре ша ва ло, не-
го са мо од ла га ло.

На че лу Епар хи је био је вла ди ка др Ге ор ги је (Ле тић), у свој ству ди је це-
за на 1904–1932 (уз на по ме ну да је 1919–1927. имао ар хи ман дри та Сте фа на 
(Ни ко ли ћа) као ар хи је реј ског за ме ни ка), за тим у свој ству ар хи је ре ја-ад ми-
ни стра то ра до 1935. Ру мун ске вла сти му ни су ус кра ћи ва ле пра во ду хов ног 
упра вља ња, али му ни су при зна ва ле пра во ад ми ни стра тив ног во ђе ња Епар-
хи је, на гла ша ва ју ћи да то тре ба ре ши ти ме ђу др жав ним уго во ром.

Вла ди ки Ири не ју (Ћи ри ћу), епи ско пу бач ком, по ве ре на је ад ми ни стра-
ци ја Епар хи је те ми швар ске 1935. го ди не, а од ру мун ских вла сти је при знат 
1936. као „при вре ме ни ад ми ни стра тор Пра во слав не срп ске епар хи је те ми-
швар ске”.35

Рат и по сле рат не не при ли ке мно го су су зи ле, у по не че му чак и оне мо-
гу ћи ле, ње гов рад у Ру му ни ји. Не мо гу ћи да до ла зи и ре дов но зва ни чи, он је 
1942. име но вао епар хиј ског бе ле жни ка про ту Сло бо да на Ко сти ћа за ар хи-
је реј ског за ме ни ка,36 ко ји је тре ба ло да упра вља уз по моћ те ла Епар хиј ске 
упра ве и без мо гућ но сти да ре дов но оп шти с над ле жним ар хи је ре јем.

А за те че но ста ње Епар хиј ске упра ве у Те ми шва ру би ло је, та ко ђе, не за-
вид но. По след њи пред рат ни из бо ри би ли су одр жа ни 1908. го ди не, та ко да су 
до раз гра ни че ња 1918. управ на те ла већ би ла раз ре ђе на. Осим то га, нај ве ћи 
део чла но ва, и све ште нич ких и мир ских, за те као се у Кра ље ви ни Ср ба, хр ва-
та и Сло ве на ца. Ар хи је реј ски за ме ник ар хи ман дрит Сте фан (Ни ко лић) по-
пу нио је Епар хиј ску упра ву име но ва њем но вих чла но ва 1919. и за тим су у 
Ру му ни ји 1926. упри ли че ни из бо ри. Го ди не 1932, ка да је тре ба ло по но ви ти 

33 За пи сник сед ни це це ло куп ног све штен ства Епар хи је те ми швар ске... одр жа не у Те ми
шва ру 7/20. ју на 1935, „Гла сник”, Те ми швар, XIV, 3/јул 1935, 40.

34 Пре глед цр кве ног и ма на стир ског жи во та, „Ду хов на стра жа”, VI, 3/1933, 182. 
35 „Гла сник”, Те ми швар, XV, 5–7/1936, 65.
36 Ар хив Пра во слав не срп ске цр кве не оп шти не у Срп ском Се мар то ну (у да љем тек сту: 

АП СЦОС), фонд Вер ски ак ти, том В 1940–1945, акт бр. 403/09.08/27.07. 1943.
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из бо ре, на по мо лу је би ло до но ше ње Цр кве не кон вен ци је, па су из бо ри од-
ло же ни, и ста ње про гла ше но као при вре ме но про ду же но. По што Цр кве на 
кон вен ци ја ни кад ни је сту пи ла на сна гу а не по вољ ни до га ђа ји су се су сти-
за ли, ти епар хиј ски од се ци, не ре дов ни и кр њи, оспо ра ва ни као не ва же ћи, 
им про ви зо ва но по пу ња ва ни, оста ли су да ра де, бар фор мал но, све до ше зде-
се тих го ди на хх ве ка.

С ра том је до шла још јед на не во ља.
Го ди не 1942, ка да је про та Сло бо дан Ко стић до спео у за твор због „не-

овла шће ног оку пља ња” и „ука зи ва ња го сто прим ства осо би из ино стран ства”, 
од ре дио је да ће га за ме њи ва ти че тво ро чла ни од бор под пред сед ни штвом 
про те Алек сан дра Ата нац ко ви ћа,37 али је Ми ни стар ство на ци о нал не кул ту ре 
и ве ро и спо ве сти, ак том бр. ТЕМ 135 од 14. ју ла 1943, са мо вољ но име но ва ло 
„за во ди те ља по сло ва Ви ка ри ја та” све ште ни ка Љу бо ми ра Фи ли по ва, а „за 
ад ми ни стра то ра свих до ба ра и има ња Ви ка ри ја та” – Спа со ја Ни ко ли ћа38 
(раш чи ње ног и раз мо на ше ног ар хи ман дри та Сте фа на, ар хи је реј ског за ме-
ни ка 1919–1927). Схва та ју ћи ово као кр ше ње сво јих ауто ном них пра ва, све-
штен ство је одр жа ло збор 18. ју ла и упу ти ло де ле га ци ју у Бу ку решт, са 
зах те вом да се про та Алек сан дар Ата нац ко вић при зна као за ме ник про те 
Ко сти ћа и да се оду зме сва ка над ле жност Спа со ју Ни ко ли ћу. Бо ра ве ћи у 
пре сто ни ци од 20. до 24. ју ла, де ле га ци ја је на и шла на пот пу но раз у ме ва ње. 
Те ле гра мом бр. 37.758 од 24. ју ла 1943. Ми ни стар ство је ува жи ло про тест и 
по ни шти ло сво ју ра ни ју од лу ку.39

По по врат ку из за тво ра 5. но вем бра 1943. про та Ко стић је по но во не-
сме та но пре у зео све сво је ра ни је ду жно сти.40

По сле Дру го га свет ског ра та на сту пио је не ред, у ко јем су та ко зва ни 
на пред ња ци „у име на ро да” при пи си ва ли се би пра во рас по ла га ња цр кве-
ном имо ви ном, про те ри ва ња све ште ни ка, име но ва ња Епар хиј ске упра ве и 
слич но. У скло пу мно гих не по вољ них окол но сти, про та Ко стић се до пи сом 
бр. 68/2/1945. обра тио Све том ар хи је реј ском си но ду у Бе о гра ду за са вет и 
по моћ. Од го во ре но му је под бр. 732 од 2. ма ја 1945, а с пот пи сом ми тро по-
ли та скоп ског Јо си фа, да с об зи ром на оп ште ста ње по сту па ка ко по сво јој 
са ве сти на ђе за до бро и ка ко га Го спод учи.41

Та да је гла со ви ти Са вез сло вен ских кул тур но-де мо крат ских удру же ња 
у Ру му ни ји из ра дио да Ми ни стар ство ве ро и спо ве сти но ве, та ко зва не де мо-
крат ске вла де, ак том бр. 43.006 од 1. сеп тем бра 1946. име ну је про ту Ми ла на 
Ни ко ли ћа42 за „вр ши о ца ду жно сти управ ни ка Срп ског пра во слав ног ви ка-

37 АП СЦОС, фонд Вер ски ак ти, том В 1940–1945, до пис бр. 241/Д/през/17/20. 12. 1942.
38 „Mo ni to rul ofi cial”, 165/17. 7. 1943, 6260.
39 АП СЦОС, фонд Вер ски ак ти, том В 1940–1945, до пис бр. 140/Д/11/24. 7. 1943.
40 Бе ле шка про те Сло бо да на Ко сти ћа у лич ном днев ни ку под 7. но вем бром 1943.
41 Пре пис оба ак та љу ба зно ми је сво је вре ме но усту пи ла на увид про ти на ћер ка Де ли ја, 

уда та Бор ша ру.
42 Ми лан Ни ко лић је био угле дан све ште ник, имао је ве ли ких за слу га и за срп ско школ ство 

у Ру му ни ји, али је зду шно при сту пио та ко зва ном но вом по кре ту; уче ство вао је на из град њи 
пру ге ша мац–Са ра је во, учла нио се у Са вез сло вен ских кул тур но-де мо крат ских удру же ња у Ру-
му ни ји (где су га осло вља ва ли са „друг про та”), би ран је у ру ко во де ће ор га не Са ве за и до кра ја 
је до па нуо за тво ра.
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ри ја та у Те ми шва ру”,43 што је би ла зло у по тре ба, јер је ов де по сто ја ла већ 
при зна та Упра ва, а и да ни је, ње но по ста вља ње ни ти је би ло у над ле жно сти 
Са ве за, ни ти Ми ни стар ства. 

Пред став ка ко јом се про та Ко стић обра тио вла ди Ру му ни је од би је на 
је.44 Срп ска пра во слав на цр ква је ре а го ва ла си нод ским до пи сом бр. 2.437 од 
11. сеп тем бра 1946. По би ја ју ћи штет не гла си не, Све ти ар хи је реј ски си нод је 
за у зео од лу чан став „да Срп ска пра во слав на епар хи ја те ми швар ска, у по гле-
ду ор га ни за ци је, у је рар хиј ском и ма те ри јал ном по гле ду, и на да ље оста је у 
пот пу ном ка нон ском је дин ству са Срп ском пра во слав ном цр квом”, „да је 
ис кљу чи во њој пот чи ње на” и „да про то је реј ста вро фор Сло бо дан Ко стић, 
бе ле жник и ар хи је реј ски за ме ник ове Епар хи је, не са мо да ни је раз ре шен тих 
ду жно сти, не го га Све ти ар хи је реј ски си нод... по но во по твр ђу је”.45

Чуд но је ре а го ва ло све штен ство: иако упо зна ти са си нод ском од лу ком, 
34 све ште ни ка на збо ру 6. но вем бра 1946. усво ји ла су Ре зо лу ци ју са зах те вом 
да Све ти ар хи је реј ски си нод Срп ске пра во слав не цр кве при зна Од лу ку ру мун-
ског Ми ни стар ства ве ро и спо ве сти о име но ва њу про те Ми ла на Ни ко ли ћа.46

На мол бу про те Сло бо да на Ко сти ћа вла ди ка Ири неј му је одо брио тро-
ме сеч но бо ло ва ње; ука зу ју ћи му па жњу и по ве ре ње, овла стио га је да сам 
се би од ре ди за ме ни ка. Он је ту ду жност по ве рио је ре ју Сте ва ну То ми ћу.47

А по сле по ме ну то га збо ра све ште ни ци су упу ти ли у Бу ку решт де ле га-
ци ју ра ди сре ђи ва ња фи нан сиј ских пи та ња: пла та и пен зи ја. По по врат ку 
тро чла не де ле га ци је са зван је нов све ште нич ки збор за 15/28. но вем бар 1946.

Ода звао се 41 све ште ник; из о ста ла су са мо два мир ска све ште ни ка и 
два ма на стир ска упра ви те ља.

На пред лог је ре ја Дра гу ти на Осто ји ћа из вр шен је при ти сак на је ре ја 
Сте ва на То ми ћа да се не при хва ти за ме не на ко ју га је од ре дио про та Ко-
стић, и овај је при стао. На пред лог је ре ја Во ји на Па ску ло ви ћа све штен ство 
је из гла са ло не по ве ре ње про ти Ко сти ћу, што је би ло зло на мер но пре но ше-
ње по ли тич ког по ступ ка у област цр кве, од но сно пре ма ше ње све ште нич ке 
над ле жно сти. О све му је про та Ко стић из ве штен пре ко де ле га ци је иза сла те 
не по сред но са збо ра. По но во је упу ћен пи сме ни зах тев Све том ар хи је реј-
ском си но ду Срп ске пра во слав не цр кве да при зна име но ва ње про те Ми ла на 
Ни ко ли ћа.48

Здра вље про те Сло бо да на Ко сти ћа све ви ше је по пу шта ло.
С по зи вом на од лу ку Све то га ар хи је реј ског си но да Срп ске пра во слав не 

цр кве бр. 1.907/зап. 541 од 3. ју на 1947, ак том бр. 278 од 21/8. ју ла 1947. вла-
ди ка Ири неј (Ћи рић) раз ре шио га је „ду жно сти управ ни ка Ви ка ри ја та, од но-
сно ар хи је реј ског за ме ни ка и кон зи сто ри јал но га бе ле жни ка де ла Епар хи је 

43 „Mo ni to rul ofi cial”, 206/06. 9. 1946.
44 До пис Ми ни стар ства ве ро и спо ве сти бр. 52.456/06. 11. 1946, „Прав да”, Те ми швар, III, 

206/28. 11. 1946.
45 АП СЦОС, фонд Вер ски ак ти, том В 1940–1945, до пис бр. 321/Д/09. 9. 1946.
46 П. М а р  к о  в и ћ, Све ште нич ки збор, „Прав да”, Те ми швар, III, 202/10. 11. 1946.
47 АП СЦОС, фонд Вер ски ак ти, том В 1946–1950, акт вла ди ке Ири не ја Бр. слу жбе но/Д/ 

01. 11. 1946, од но сно акт са пот пи сом про те Сло бо да на Ко сти ћа Д 344/01. 11. 1946.
48 П. М а р  к о  в и ћ, Ис то ри ски са ста нак це ло куп ног све штен ства Епар хи је те ми швар

ске, „Прав да”, Те ми швар, ІІІ, 208/05. 12. 1946.
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те ми швар ске” и при вре ме но по ве рио те над ле жно сти је ре ју Сте ва ну То ми ћу, 
за ду жу ју ћи га да за се бе из ра ди овла шће ње ру мун ских др жав них вла сти.49

И ов де па да у очи не ко ли ко чуд них не до след но сти. У истом тек сту ко-
ри сте се три са свим раз ли чи та пој ма за је дан те исти са др жај: ви ка ри јат 
(„управ ни ка Ви ка ри ја та”), део епар хи је („кон зи сто ри јал но га бе ле жни ка де ла 
Епар хи је”) и епар хи ја („о све му... из ве сти ти епар хиј ске вла сти”). 

Уоста лом, го ди не 1947. до нет је нов Устав Срп ске пра во слав не цр кве, 
у ко јем сто ји да „под Срп ску пра во слав ну цр кву у ду хов ном и је рар хиј ском 
по гле ду пот па да ју и... де ло ви епар хи ја Вр шач ке и Те ми швар ске, ван гра ни ца 
Ју го сла ви је, са се ди штем у Те ми шва ру... Пи та ња ор га ни за ци о не, ма те ри јал не 
и дру ге при ро де... ре ша ва ће Све ти ар хи је реј ски са бор, по по тре би, уз са слу-
ша ње Па три јар шиј ског управ ног од бо ра, а у спо ра зу му са дру гим над ле-
жним фак то ри ма”. Да кле, наш прав ни по ло жај не са мо да ни је ре шен, не го 
смо оста ли на фор му ла ци ја ма из 1931, с тим што су упле те ни и не и ме но ва-
ни „дру ги фак то ри”, чи ме је ума њен из глед да ће се што год убр зо ре ши ти.

А у Те ми шва ру је оста ло да му ку му чи је реј Сте ван То мић. 
Рас пи сом бр. 17/Д од 4/17. ју ла 1947.50 он је под руч ном све штен ству и 

цр кве ним оп шти на ма об зна нио од лу ку вла ди ке Ири не ја, а под бр. 21/Д од 
2. ав гу ста, под за гла вљем Пра во слав не срп ске епар хиј ске упра ве те ми швар-
ске, обра тио се ру мун ском Ми ни стар ству ве ро и спо ве сти, тра же ћи да бу де 
при знат на но вим ду жно сти ма; пот пи сао је као „Упра ви тељ Ви ка ри ја та и 
ар хи је реј ски за ме ник”. Од го вор је до шао под бр. 42.660 од 30. сеп тем бра 
1947, а упу ћен је Српском пра во слав ном ви ка ри ја ту у Те ми шва ру: Ми ни-
стар ство не мо же да при зна је ре ја Сте ва на То ми ћа, „по што Све ти си нод 
Пра во слав не цр кве из Ре пу бли ке Ју го сла ви је, с ко јим Ди рек ци ја ве ро и спо-
ве сти Ру му ни је же ли да бу де са гла сна по пи та њу име но ва ња срп ско га пра-
во слав ног ви ка ра у Те ми шва ру, ни је са оп штио ни шта у том сми слу”, па до 
да љег за др жа ва на сна зи име но ва ње про те Ми ла на Ни ко ли ћа.

Има ли смо, да кле, је ре ја Сте ва на То ми ћа, при вре ме но име но ва ног од 
цр кве них вла сти, и про ту Ми ла на Ни ко ли ћа, име но ва ног од др жав них вла сти; 
на сву сре ћу, про та Ми лан Ни ко лић се, на зах тев про те Сло бо да на Ко сти ћа, 
пот чи нио цр кве ној ди сци пли ни од мах по свом на и ме но ва њу, и по што ни је 
ре дов но по твр ђен од цр кве них вла сти, по ву као се, те ни је до шло до раз до ра.

 Услед Ре зо лу ци је Ин фор мби роа од ју на 1948. о ста њу у Ко му ни стич кој 
пар ти ји Ју го сла ви је до шло је не при род но и до за о штра ва ња ме ђу др жав них 
од но са; прак тич но, од но си из ме ђу Ру му ни је и Ју го сла ви је су за ду го пре ки-
ну ти и Те ми шва ру је оне мо гу ће на би ло ка ква ве за са Срп ском пра во слав ном 
цр квом. Остав ши изо ло ва ни, Ср би – све ште ни ци и вер ни ци – сна ла зи ли су 
се ка ко су мо гли.

Ка кав-та кав ред за ве ден је но вим за кон ским про пи сом о ве ро и спо ве-
сти ма: Де кре том бр. 177/1948.51 Про пис је био мно го ре стрик ти ван, али се 
бар зна ло ко и шта за по ве да: све ве ро и спо ве сти су ду жне да по но во стек ну 

49 АП СЦОС, фонд Вер ски ак ти, том В 1946–1950, акт бр. 278/21/08. 7. 1947.
50 Ов де и да ље, до ку мен ти за ко је ни је на ве ден из вор ви ђе ни су у Епар хиј ском ар хи ву, ка-

да сам га сре ђи вао гру бо хро но ло шки 1992–1994. го ди не. 
51 „Mo ni to rul ofi cial”, 178/04. 8. 1948.
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озва ни че ње по од ре ђе ном по ступ ку, ко ји је у над ле жно сти Вла де и Пар ла-
мен та; пе ча ти и ин сиг ни је мо ра ју има ти одо бре ње Ми ни стар ства ве ро и спо-
ве сти; је рар си мо ра ју би ти ру мун ски гра ђа ни; епар хи ја се осни ва јед на на 
750.000 вер ни ка (Ср ба је би ло око 30.000, под усло вом да се сви из ја сне као 
вер ни ци); ве ро и спо ве сти мо гу одр жа ва ти са ино стран ством је ди но вер ске од-
но се, и то са мо пре ко Ми ни стар ства ве ро и спо ве сти и Ми ни стар ства спољ-
них по сло ва; ве ро и спо ве сти из ино стран ства не мо гу има ти над ле жност над 
вер ни ци ма у Ру му ни ји; вер ски ин те ре си ру мун ских гра ђа на у ино стран ству 
мо гу би ти пред мет ме ђу на род них до го во ра по на че лу уза јам но сти.

Рад под та квим усло ви ма те шко је за ми сли ти.
Оста ла су два за го нет на за пи сни ка. 
На сед ни ци Епар хиј ске кон зи сто ри је 28. сеп тем бра / 11. ок то бра 1948. 

је реј Јо ван Га јер про чи тао је „пре вод Ста ту та (Ре скрипт 1868) и Уста ва 
Срп ске пра во слав не цр кве од 1947. го ди не”; по раз ма тра њу, опу но мо ћен је 
„ар хи је реј ски за ме ник” да „од не се лич но Ми ни стар ству ве ра”.

На дан 3. ма ја 1951. на збо ру у Епар хиј ској кан це ла ри ји „по про чи та њу 
и оп шир ном пре тре са њу про јек та Ста ту та Срп ске пра во слав не цр кве у 
На род ној Ре пу бли ци Ру му ни ји до ле пот пи са ни све ште ни ци узи ма ју на зна ње 
и одо бра ва ју”; сле ди два де се так пот пи са. Мо жда је ово био пре лом ни тре-
ну так; на жа лост тај Ста тут ни сам ус пео про на ћи. 

Не при знат, је реј Сте ван То мић је бар фор мал но одр жа вао ста ро епар хиј-
ско устрој ство и све до ав гу ста 1951. пот пи си вао у име епар хиј ских од се ка 
(иза бра них 1926!), а од та да пре ста је и тај фор мал ни траг не ка да шње цр кве-
не ауто но ми је: све од лу ке пот пи су је је реј Сте ван То мић као ви кар (што 
зна чи да су га вла сти при зна ле) и уз ње га глав ни ра чу но во ђа. Да ка ко, уста-
но ва зва ни чи као Ви ка ри јат и из ра ђу је ру мун ски пе чат с тим на зи вом, ко ји 
ма ло-по ма ло оста је је ди ни у оп ти ца ју.

Го ди не 1952. ду жност ар хи је ре ја-ад ми ни стра то ра Епар хи је те ми швар-
ске по ве ре на је епи ско пу ба нат ском Ви са ри о ну (Ко сти ћу); Епар хиј ској 
упра ви те ми швар ској упу ћен је си нод ски акт бр. 1.296/356 од 12. ма ја 1952, 
али су код нас при ли ке би ле та кве да се је реј Сте ван То мић ни је осме лио ни 
да по твр ди при јем (и за то је бла го уко рен но вим до пи сом са истим бро јем 
и са др жа јем 14. ма ја 1954). 

Не ма ју ћи ку да, он се за нај ну жни је епи ско па ли је, као што је би ло ру-
ко по ла га ње све ште ни ка, обра ћао ру мун ским епи ско пи ма (све на ше све ште-
ни ке од 1948. до 1981. го ди не ру ко по ло жи ли су ру мун ски је рар си).

Вла ди ка Ви са ри он ни је имао усло ва да оба вља сво је над ле жно сти. Ка да је 
го ди не 1965. бо ра вио у Те ми шва ру у при ват ној по се ти по ро ди ци, по сред ством 
је ре ја Сте ва на То ми ћа ус по ста вио је ка кав-та кав ди ја лог с пред став ни ци ма ру-
мун ских др жав них вла сти. Ди рек ци ја за ве ро и спо ве сти је по но во пред ла га ла 
за кљу че ње цр кве ног спо ра зу ма из ме ђу Ру мун ске и Срп ске цр кве. До пи сом 
бр. 379 од 16. ок то бра 1965. вла ди ка Ви са ри он се и лич но зва нич но обра тио 
Ди рек ци ји ве ро и спо ве сти ра ди до зво ле да вр ши сво је оба ве зе у гра ни ца ма 
„ва же ћих ка нон ских про пи са”. На гла сио је да са да шњи ру мун ски је рар си 
ни су ни ка да би ли оме та ни у вр ше њу сво јих ду жно сти на те ри то ри ји Ју го сла-
ви је. Ипак ста ње се ни је из ме ни ло; ни је му до зво ље но да чи но деј ству је.
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У ме ђу вре ме ну, на за се да њу Све то га ар хи је реј ског са бо ра 1969, ре ше њем 
бр. 35/зап. 47 од 19. ма ја 1969, Те ми швар ска епар хи ја је уне та у спи сак епар-
хи ја Срп ске пра во слав не цр кве на ве ден у 15. чл. Уста ва.52 Ко ли ко год би ло 
зна чај но с прав ног ста но ви шта, на прак тич ном пла ну то ни је има ло од је ка.

Про та Сте ван То мић умро је 5. ју на 1971. По сле са хра не, 7. ју на 1971. 
при сут ни све ште ни ци су одр жа ли са ста нак и јед но гла сно од лу чи ли да упра-
ву Ви ка ри ја та при вре ме но пре у зме је реј Ђор ђе хра ни са вље вић; де сет да на 
ка сни је, 17. ју на 1951, на оп штем све ште нич ком збо ру он је, јав ним гла са њем, 
иза бран за ви ка ра. Уз ње га је исто та да, без ика квог прав ног осно ва, иза бран 
све ште нич ки Са ве то дав ни од бор,53 до ду ше без про пи са не над ле жно сти.

Сво је вре ме но је је ре ја Сте ва на То ми ћа име но вао над ле жни епи скоп, а 
ду го га ни је хте ла при зна ти ру мун ска власт. Са да је, обр ну то, из бор Ђор ђа 
хра ни са вље ви ћа при зна ло Ми ни стар ство ве ро и спо ве сти ак том бр. 14.436 
од 1. ју ла 1971; ни је га при знао вла ди ка Ви са ри он. По сле не за ко ни тог из бо-
ра и на и ме но ва ња Ми ла на Ни ко ли ћа 1946, по но во је ство ре но прав но нео-
др жи во ста ње, ко је се, ми мо на ше во ље, гра ни чи ло с рас ко лом. 

Ме ђу тим, за раз ли ку од Ми ла на Ни ко ли ћа, ко ји упра ви тељ ску ду жност 
и ни је пре у зео, је реј Ђор ђе хра ни са вље вић је упра вљао и пот пи си вао се као 
ви кар све до 1978. го ди не, ка да је пре ме штен на па ро хи ју и пен зи о ни сан.

За тим је 4. ав гу ста 1978. опет на оп штем све ште нич ком збо ру, та ко ђе 
јав ним гла са њем, иза бран за ви ка ра је реј Вла ди мир Мар ко вић. На истом 
ску пу не ка да шњи Са ве то дав ни од бор пре и ме но ван је у Од бор Ви ка ри ја та, 
и про пи сан му је де ло круг.54

С прав ног ста но ви шта и овај из бор је био не за ко нит и не ва жећ; ипак, 
вла ди ка Ви са ри он је с пу но раз у ме ва ња за по сто је ће при ли ке уру чио Вла ди-
ми ру Мар ко ви ћу акт бр. 513 од 20. сеп тем бра 1978, ко јим га по ста вља за свог 
ар хи је реј ског за ме ни ка у Те ми шва ру. По што је, под бр. 13.707 од 6. ок то бра 
1978, усле ди ло и при зна ње Ми ни стар ства ве ро и спо ве сти, сти гло се, на кон 
то ли ког вре ме на, до ста ња слич ног ста њу од пре 1947. го ди не, ка да је на че лу 
Епар хиј ске упра ве био све ште ник при знат и од Цр кве и од др жа ве, али је пре-
ма над ле жном ар хи је ре ју био за ме ник, а пре ма ру мун ским вла сти ма ви кар.

И то је би ло не што. Са мо што срп ски епи скоп и да ље ни је мо гао да бо-
го слу жи у Те ми швар ској епар хи ји.

По смр ти вла ди ке Ви са ри о на 1979. за те ми швар ског ар хи је ре ја-ад ми-
ни стра то ра на и ме но ван је епи скоп бра ни чев ски хри зо стом (Во ји но вић). 
Стар и бо ле стан, он ни је ни до шао у Те ми швар; на ред не го ди не се и по ву-
као, а ду жност ар хи је ре ја-ад ми ни стра то ра Те ми швар ске епар хи је по ве ре на 
је вла ди ци Са ви (Ву ко ви ћу), епи ско пу шу ма диј ском.

Вла ди ка Са ва је ус пео да на ђе за јед нич ки је зик с ру мун ским вла сти ма. 
До зво ље но му је да по се ћу је епар хи ју два пут го ди шње, да слу жи, да ру ко-
по ла же све ште ни ке (по сле 1981. го ди не све на ше све ште ни ке ру ко по ло жи-

52 Ре ше ње ми је сво је вре ме но, уз од го ва ра ју ће об ја шње ње, дао на увид бла же но по чив ши 
вла ди ка Са ва (Ву ко вић), епи скоп шу ма диј ски.

53 „Бил тен Срп ског пра во слав ног ви ка ри ја та у Те ми шва ру” (у да љем тек сту: „Бил тен”), I, 
1/1972, 5, 11.

54 „Бил тен”, VII, 1–4/1978, 38–39.
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ли су срп ски је рар си) и оба вља све епи ско па ли је, не за ви сно од то га што је 
уста но ва пред ру мун ским вла сти ма и да ље ра ди ла као ви ка ри јат са не ја-
сним ста ту сом из 1951. го ди не. 

По сле до га ђа ја од де цем бра 1989. го ди не вер ски рад уоп ште мо гао је да 
се раз мах не, и срп ским вла ди ка ма ни је ви ше ни чим огра ни ча ван до ла зак 
ни слу же ње, али се прав но ни шта ни је ре ша ва ло, јер се у Ру му ни ји оче ки-
ва ло до но ше ње но во га за ко на о ве ро и спо ве сти ма. То ста ње за те као је и вла-
ди ка Лу ки јан (Пан те лић), та да епи скоп сла вон ски, при пре у зи ма њу ад ми-
ни стра ци је у Те ми швар ској епар хи ји 1996. го ди не.

У ме ђу вре ме ну су Ру му ни не ко ли ко пу та по ку ша ва ли да пре го ва ра ју 
са Срп ском пра во слав ном цр квом ра ди пот пи си ва ња но во га цр кве ног до го-
во ра на осно ву ре ци про ци те та. Де таљ ни из ве шта ји о тим раз го во ри ма ни су 
об на ро до ва ни, али чи ње ни ца да име но ва ни ру мун ски вла ди ка вр шач ки 
сто лу је у Де ти, скан дал у Ма лај ни ци и раз не оп ту жбе ру мун ске стра не, 
упу те су да до до го во ра ни је до шло. Нов по тез до бре во ље по ву кли су Ру-
му ни 2006. го ди не, но вим За ко ном о вер ским сло бо да ма и ве ро и спо ве сти
ма бр. 489/2006.55 чл. 49. ута на че но је да у Ру му ни ји по сто ји 18 при зна тих 
ве ро и спо ве сти; под бр. 2, од мах иза Ру мун ске пра во слав не цр кве, сто ји: 
Пра во слав на срп ска епар хи ја те ми швар ска.

И но вим за ко ном је пред ви ђе но да ве ро и спо ве сти мо ра ју об но ви ти по-
сту пак у ве зи с ре ги стро ва њем. При зна ва ње је у над ле жно сти Вла де, до ку-
мен та ци је се под но се пре ко Ми ни стар ства кул ту ре и ве ро и спо ве сти и одо-
бра ва ју за ци гло 120 да на.

Ово га пу та, из гле да, би ли смо за те че ни. При пре ма до ку мен та ци је по-
тра ја ла је. 

Ста тут Пра во слав не срп ске епар хи је те ми швар ске из ра ђен је и при-
знат, од но сно одо брен Вла ди ном од лу ком бр. 1.709 од 17. де цем бра 2008,56 
ко ја је сту пи ла на сна гу 15. ја ну а ра 2009.

Епар хи ја има 56 па ро хи ја и 5 ма на сти ра; при зна та је као не раз двој ни 
део Срп ске пра во слав не цр кве, под вла шће на Бе о град ској па три јар ши ји, та-
ко да и епи ско па ди је це за на би ра и ру ко по ла же Све ти ар хи је реј ски са бор 
Срп ске пр ав о слав не цр кве, од но сно па три јарх; Епар хи ја ни је оме ђе на, не го 
мо же да про тег не над ле жност на све Ср бе у Ру му ни ји; Епар хи ја не ма ни ка-
квих ка нон ских оба ве за пре ма те ри то ри јал ној цр кви.

Ка да се све де, про из ла зи сле де ће:
Са ста но ви шта цр кве ног пра ва, Те ми швар ска епар хи ја би ла је при зна-

та бар од XVII ве ка у окви ру Пећ ке па три јар ши је, ка сни је у окви ру Бе о-
град ске и Кар ло вач ке ми тро по ли је, све до го ди не 1868, као пра во слав на, 
без по себ не на зна ке да је срп ска;

Ре скрип том од 10. ав гу ста 1868, ко ји је усво ји ла Ми тро по ли ја кар ло-
вач ка, при зна та је као срп ска; 

На кон свет ског ра та 1914–1918. де ли ла је суд би ну Кар ло вач ке ми тро по-
ли је, од но сно по сто ја ла је до до но ше ња Уста ва Срп ске пра во слав не цр кве 
1931. го ди не;

55 „Mo ni to rul ofi cial”, 11/08. 01. 2007. 
56 „Mo ni to rul ofi cial”, 29/15. 01. 2009.
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Од та да се во ди ла нео д ре ђе но као „део епар хи је”, тач ни је ре че но као 
део не по сто је ће епар хи је;

Уво ђе њем у Устав 1969. го ди не, вас по ста вље на је као епар хи ја, ма да 
са мо у на че лу, без од го ва ра ју ћих спро вед бе них на ред би.

Са ста но ви шта др жав ног пра ва, би ла је при зна та за тур ског зе ма на и 
ка сни је под Аустри јом, те под Срп ским Вој вод ством и под Аустро у гар ском 
до 1868, без на зна ке да је срп ска;

Од Ре скрип та 10. ав гу ста 1868. при зна та је као срп ска све до рас па да 
Аустроугар ске 1918. го ди не;

Ни је би ла при зна та од др жа ве Ру му ни је у раз до бљу 1918 – (2006) 2009;
При зна та је на чел но За ко ном о вер ским сло бо да ма бр. 489/2006. а Ста-

тут јој је одо брен Вла ди ном од лу ком ко ја је сту пи ла на сна гу 15. ја ну а ра 
2009.

Да кле, има мо Те ми швар ску епар хи ју, при зна ту од цр кве и од др жа ве, 
и оче ку је мо из бор и по ста вља ње епар хиј ског ар хи је ре ја.

Да не за вр ши мо, ипак, су ви ше оп ти ми стич ки.
Пре ма За ко ну о вер ским сло бо да ма, ве ро и спо вест мо же по сто ја ти, ако 

јој број вер ни ка из но си бар 0,1% ста нов ни штва Ру му ни је, пре ма по след њем 
по пи су.

По след њи др жав ни по пис у Ру му ни ји био је 2002. го ди не. Та да су би ла 
све га 21.680.974 ста нов ни ка, а Ср ба 22.561, то јест 0,104%. Ми ни мал ни услов 
што се ти че бро ја ис пу њен је, под претпоставком да су сви Срби ли стом вер-
ни ци и пра во слав ци. 

А ни су. 
На по пи су из 2002. срп ско ста нов ни штво се из ја сни ло пре ма ве ро и спо-

ве сти ова ко: пра во слав ци 21.532, ри мо ка то ли ци 284, бап ти сти 238, пен ти-
ко стал ци 162, оста ле ве ро и спо ве сти ску па 345. Ср би пра во слав ци пред ста-
вља ли су све га 0,099%.57

Стра ху је мо да ће над Епар хи јом те ми швар ском и да ље ви си ти не ко ли ко 
Да мо кло вих ма че ва, од ко јих је на ше на гло број но опа да ње је дан од нај о па-
сни јих.

SI TU A Ţ IA DE DREPT
A EPI SCO PI EI OR TO DO XE SÂRBE A TI MI Ş O A REI

Stevan Bugarski

Re zu mat

Exi ste nţa Epi sco pi ei Or to do xe a Ti mi ş o a rei este con fir ma tă din se co lul al XVI-lea; 
în ur ma de spă rţ i rii ierar hi ce din anul 1868 a ră mas în ca drul Mi tro po li ei Car lo vă ţ u lui, 
ca Epi sco pie Or to do xă Sârbă. Luc ra rea ur mă re ş te cro no lo gic sta tu tul ju ri dic al Epi sco-
pi ei sub aspec tul drep tu lui bi se ri cesc şi drep tu lui sta tal (insistând asu pra unor pe ri o a de 

57 Љу бо мир С т е  п а  н о в, Ста ти стич ки по да ци о Ср би ма у Ру му ни ји. Тре ће, до пу ње но и 
илу стро ва но из да ње, Те ми швар 2007, 15, 30–31.
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ju ri dic ne de fi ni te du pă anul 1918), până la re cu no a ş te rea ei prin Sta tu tul Bi se ri cii Or to
do xe Sârbe în anul 1969, re spec tiv prin Le gea nr. 489/2006 pri vind li ber ta tea re li gi o a să 
şi re gi mul ge ne ral al cul te lor şi Hotărârea Gu ver nu lui României nr. 1.709/17. 12. 2008.

ThE LEGAL STATUS
OF ThE SERBIAN ORThODOX DIOCESE OF TIMIŞOARA

Stevan Bugarski

Summary

The existence of the Orthodox Diocese of Ti mi ş o a ra is confirmed since the XVI 
century. After the hierarchical separation in 1918, it remained a part of the Metropolitan-
ate of Karlovci as the Serbian Orthodox Diocese of Ti mi ş o a ra. The paper presents the 
legal status of the Diocese from the perspective of canonical, as well as civil law. It fo-
cuses on the legally undefined time intervals after 1918, the Diocese’s recognition by the 
Constitution of the Serbian Orthodox Church in 1969, the Law No. 489/2006 regarding 
the confessional freedom and religious organisations and the Decision of the Romanian 
Goverment No. 1709/17. 12. 2008.
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L j u b o m i r  S t e p a n o v

SÂRBII DIN ChIZDIA-COŞARII

ABSTRACT: Localitatea Chizdia (denumirea ulterioară Coşarii), se află în Po-
dişul Lipovei, în componenţa comunei Brestovăţ. În evul mediu făcea parte din dome-
niul cetăţii Şoimoş care a fost în proprietatea nobililor sârbi Radić Božić, Pavle Bakić, 
Stefan Balentić, Petar Ovčarević. La începutul secolului XVI în zonă au fost colonizaţi 
sârbi din spaţiul balcanic. 

Chizdia a fost cea mai estică localitate până unde a ajuns elementul sârbesc în 
evul mediu pe aceste spaţii. Chizdia a fost o perioadă (1818–1836) în proprietatea fami-
liei Tekelija, după care a devenit domeniu emblematic al familiei baroniale Sina.

Până la mijlocul secolului XVIII sârbii au fost majoritari în localitate. De atunci 
începe declinul lor numeric şi naţional. În diferite statistici se mai amintesc până la 
finele secolului XIX. La Chizdia s-a înregistrat singura trecere a sârbilor la uniaţie de 
pe aceste meleaguri.

Actualmente, puţinii locuitori rămaşi ştiu de originea lor sârbă doar din povesti-
rile bătrânilor. Dovezi ale existenţei populaţiei sârbe în localitate sunt indirecte: istoria 
bisericii, şirul preoţilor şi dascălilor, toponimele, numele de familie şi cele de botez, 
unele obiceiuri şi elemente de port popular.

CUVINTE ChEIE: Chizdia, Coşarii, sârbi, Sina, Tekelija.

1. Localitatea Coşarii se află la mijlocul distanţei dintre localităţile Topolo-
văţu Mare din judeţul Timiş şi Lipova din judeţul Arad, la graniţa dintre cele două 
judeţe, la o latitudine nordică de 45° 55’ 37” şi o longitudine estică de 21° 44’ 00” 
şi face parte din comuna Brestovăţ.

Localitatea este situată la întâlnirea dintre Câmpia Lucareţului şi Dealurile 
(Podişul) Lipovei, în partea de est a unităţii geografice cunoscute şi sub denumi-
rea de Muntenegru Bănăţean1, o zonă care pe vremuri a fost intens împădurită. 
Precizăm că dealurile Lipovei ocupă interfluviul dintre Mureş şi Bega, înaintând 
către vest până la Valea Beregsău. Pe teritoriul judeţului Timiş se găseşte jumă-
tatea sudică a acestei zone piemontane. Relieful actual al Podişului Lipovei se 
caracterizează printr-o reţea deasă de văi care, la ieşirea din dealuri, pot atinge 
sau depăşi 1 km lăţime (valea Chizdia la Brestovăţ). Datorită pantelor reduse ale 
răurilor, la intrarea în câmpie apar frecvent fenomene de înmlăştinire.2

1 Nu are legătură cu statul Muntenegru. Vezi şi: B o r o v s k y  Samu, Temes varmegye, Budapest 
f.a., 58.

2 Ioan M u n t e a n u, Rodica M u n t e a n u, Timiş. Monografie, Timişoara 1998, 15–16.
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2. Reputatul istoric bănăţean Nicolae Ilieşiu3 a identificat prima atestare a 
localităţii în anul 1427 sub denumirea de Kysded, când regele Sigismund o donea-
ză lui Albert de Nagmihal.4 În anul următor, 1428, localitatea este amintită sub 
numele de Kyzded, la acelaşi proprietar.

Următoarea atestare documentară a Chizdiei provine din anul 14375, când 
apare sub denumirea de „quator possesiones Kisgye” (patru moşii Kisgye). În 
anul 1440 satul făcea parte din domeniul cetăţii Şoimoş6 cu denumirea Fel
sewkisdja. Domeniul respectiv fusese donat de regele Ungariei fraţilor Mihai şi 
Ianoş Országh. Menţionăm că domeniul cetăţii Şoimoş cuprindea circa 150 de 
moşii (sate) din actualele judeţe Arad şi Timiş. La scurt timp însă cetatea Şoimoş 
intră în posesia familiei hagymas de Beregsău, care o dăruieşte în anul 1446 
marelui luptător antiotoman Iancu de hunedoara, împreună cu cetatea şi oraşul 
Lipova, iar acesta le va reface din temelii.7 După moartea lui Iancu de hunedoa-
ra, cetatea împreună cu domeniul respectiv rămân o anumită perioadă în uzu-
fructul familiei huniade. În anul 1477 acest domeniu şi-a schimbat stăpânul feu-
dal, ajungând tot ca donaţie în posesia fraţilor Nicolae şi Iacob Banffy.8 De data 
aceasta sunt enumerate patru toponime legate de Chizdia: Felsewkyzgya, Rada
chywakyzgya (posibil: a lui Radak?), Negyedykkyzgya (a patra) şi predium Har
madykkyzgya (a treia). Înseamnă că satul a roit şi s-au întemeiat mai multe cătune 
şi un prediu (nelocuit). Despre Felsewkyzgya (Chizdia de Sus) avem informaţii că 
se află pe Valea Kornyet9, care se vărsa în Bega (poate părâul Chizdia de astăzi). 
Şi în secolul următor este amintită Felsőkizdia. Felsewkyzdya este amintită şi în 
anul 171110. La începutul secolului XVI moştenitorii huniazilor îşi revendică 
proprietăţile care au aparţinut familiei şi găsesc înţelegere la rege. Astfel la 5 
martie 1509 noul castelan de Lipova şi Şoimoş este Ioan horvath, numit de Geor-
ge de Brandenburg, cel care preia toate fostele domenii ale huniazilor. La 20 
martie 1509 bănăţeanul Ioan Bechews preia toate castelele şi cetăţile domeniului 
hunedoara în numele Beatricei şi a noului ei soţ George de Brandenburg.11 

În prima jumătate a secolului XVI domeniul cetăţii Şoimoş şi-a schimbat de 
mai multe ori stăpânii feudali. Cel mai mult a fost în posesia nobililor sârbi Radič 
Božić, din 1520, respectiv Pavle Bakić, din 1528. Există dovezi că despotul Radič 
Božić ar fi adus din zona Kladovo-Vidin-Nikopole un număr însemnat de cona-
ţionali de ai săi, pe care i-a aşezat în zona Lipovei, Şoimoşului şi a Timişoarei.12

Alţi stăpâni ai Domeniului Şoimoş, din care făcea parte şi Chizdia, până la 
venirea turcilor, au fost Stefan Balentić (1531) şi Petar Ovčarević (1540). A urmat 

3 Direcţia Judeţeană Timiş a Arhivelor Naţionale (în textul ce urmează: ANT), Fond „Nicolae 
Ilieşiu”, dosar 2/ 1936, 406–411.

4 Vezi şi: P e s t y  Frigyes, Krassó varmegye története, III, 315–322.
5 Ion L o t r e a n u, Monografia Banatului, I, Timişoara 1935, 130.
6 David P r o d a n, Iobăgia la români, Cluj 1960, 147.
7 Ioan h a ţ e g a n, Ligia B o l d e a, Dumitru Ţ e i c u, Cronologia Banatului, II/1, Timişoara 

2007, 219–220.
8 Suciu C o r i o l a n, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, I, Bucureşti 1968, 129.
9 B o r o v s k y  Samu, Temes vármegye kőzsegéi, Timişoara f.a., 58.
10 C s á n k y  Dezsö, Magyarország főldrajza a Hunyadiak korában, II, Budapest 1894, 761.
11 Cronologia..., II/1, 219–220.
12 Душан П о п о в и ћ, Срби у Војводини, Београд 1955, 124.
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Petar Petrović, în perioada când turcii împresurau Timişoara. Ulterior acest do-
meniu şi-a schimbat de mai multe ori întinderea şi stăpânii, funcţie de rezultatele 
confruntărilor cu turcii, Lipova fiind un punct strategic deosebit.

Pe harta lui Marsigli, 1690–1700, localitatea apare ortografiată Kizdia.13 Pe 
harta lui Mercy (1723–25) apare Kistia şi Gorni Gistia, pe cea din 1761 – Kisda 
iar pe cea din 1776 – Kisdia. În anul 1743 este amintită ca Gestia, la Ehrler (1774) 
este notată Gisdia.14 Iar în dicţionarul lui Korabinszky – Gişdia. În evul mediu15 
se mai foloseau şi oiconimele Kyzdya, Kisgye, Kizdja, Kűzdő, Kisgya, Felsewkysdja, 
Chizdi’a. În conscripţia din anul 1717, după alungarea turcilor, sunt menţionate 
două aşezări: Dollna Kistia (Chizdia de Jos) şi Kistia. În ortografia cirilică apar 
formele: Гиздија, Киждија, Киздија, Кйздиiа, Кïздïа.16

La finele secolului XIX şi începutul secolului XX, în documentele redactate 
în limba maghiară se utiliza denumirea Kisgye, iar în celelalte însemnări – Kizdia 
şi Chişdia.

Începând cu anul 1921, după ce s-a întocmit Dicţionarul Transilvaniei, Bana
tului şi celorlalte ţinuturi alipite, denumirea oficială a satului a devenit Chizdia, 
până la anul 1964. 

Nu am reuşit să identificăm originea denumirii satului. Cert este că locuito-
rii, încă la întemierea acestuia, au format un nume distinct, cu sonoritate plăcută 
– Chizdia, purtat secole de-a rândul, indeferent de faptul că vatra satului a cunos-
cut mai multe strămutări, divizări, reuniri, sistematizări. Mai mult, o vale lungă 
de peste 20 de km şi părâul ce curge prin aceasta sunt omonime cu localitatea. De 
aceea este de neînţeles iniţiativa organelor locale din anul 1964 de a schimba 
denumirea satului,17 care din 1965 devine Coşarii. Această denumire este arbitra-
ră. Prin scoaterea din nomenclatura oficială a denumirii vechi, originare, se şterg 
dovezile vechimii şi originii ei. 

Numele actual nu ne spune mare lucru, chiar ne poate orienta greşit în ex-
plicarea trecutului istoric.18 În cercetările de teren am încercat să aflăm semnifi-
caţia denumirii actuale a satului. Majoritatea celor chestionaţi nu aveau un răs-
puns plauzibil. În literatura de specialitate este puţin tratată această temă, având 
în vedere noutatea ei. Totuşi nişte explicaţii sustenabile există19: denumirea este 
legată de sârbismul „coşară”, ce ar putea asocia cu îndeletnicirea de împletire a 
coşurilor din răchită (Valea Chizdiei este bogată în sălcii), cu aşezarea localităţii 
între dealuri, ca într-o coşară, dar şi cu semnificaţia de coteţ de vară pentru pă-
sări, staul pentru vite, pătul pentru uscat fructe sau îngrăditură din nuiele pentru 
adăpostul vitelor. În limba sârbă „кошара” înseamnă şi „stabulum vimincum”, 
adică adăpost pentru animale şi depozit de nutreţuri.

3. În încercarea de a localiza mai precis vatra satului, am căutat hărţi şi pla-
nuri cadastrale vechi. Nu am avut mult succes însă. Se pare că nu s-au păstrat ase-

13 C s á n k i  Dezsö, op. cit., 76.
14 J. J. E h r l e r, Banatul de la origini până acum (1774), Timişoara 2000, 171.
15 M a r k i  Sándor, Arad vármegye és Arad szabad kiraly város története, I, Arad 1895, 200, 208.
16 ANT, Registrele de stare civilă a parohiei ortodoxe române Coşarii.
17 Decret nr. 799/18 dec. 1964.
18 Vasile I o n i ţ ă, Nume de locuri din Banat, Timişoara 1982, 54.
19 Viorica G o i c u, Rodica S u f l e ţ e l, Dicţionarul toponimic al Banatului, II, C, Timişoara 1986, 

50, 117.
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menea documente referitoare la Chizdia. Singurul document edificator pe care 
l-am identificat au fost două hărţi cuprinzând zona cu mai multe localităţi, între care 
şi Chizdia, din ampla lucrare cunoscută sub denumirea de Cartarea Iosephina rea-
lizată în perioada 1763–1787 pe timpul împăraţilor Maria Tereza şi Iosif al II-lea.20

În cazul nostru sunt relevante secţiunile 45 şi 57 din capitolul Banatul Timi
şan. Urmărind desenul, putem trage câteva concluzii: zona era intens împădurită; 
părâul Chizdia este înscris aproximativ pe cursul actual, dar are mult mai mulţi 
afluenţi; casele sunt grupate pe ambele maluri în văile micilor afluenţi, dar nu 
sunt ordonate, ci în pâlcuri; biserica este în partea nordică a aşezării; localitatea 
este înscrisă cu denumirea Kisdia; orientarea este aproximativ nord-sud; lungi-
mea localităţii este relativ mare; din tabelul anexat desenului rezultă că satul a 
avut 244 de case, iar hotarul 5.946 iugăre şi 13 stânjeni pătraţi.

Întreaga regiune ocupată de turci în 1552 devine o unitate administrativă în 
directă subordonare a sultanului21 sub denumirea de Vilayetul (Eyaletul) Timi-
şoarei, cu sediu în Timişoara, în frunte cu un paşă cu două tuiuri, care a fost 
împărţită în 8 sangeacuri, printre care şi Sangeacul Lipovei, de care aparţinea şi 
Chizdia. În anul 1554 a fost emis decretul fiscal22 al supuşilor creştini (Kanunna-
me) pentru Sangeacul Lipovei, prin care au fost stabilite obligaţiile către noul 
stăpân datorate de fiecare familie, deci şi pentru locuitorii Chizdiei. Dar, până în 
anul 1658, când întreg Banatul a ajuns sub turci, populaţia din Sangeacul Lipovei 
a fost în situaţia de a-şi schimba des stăpânii, în funcţie de situaţia militară din 
zonă. Cetăţile Lipovei, Şoimoşului şi a Şiriei treceau alternativ din stăpânirea 
turcilor în cea a transilvănenilor şi invers. O perioadă mai îndelungată, Lipova şi 
împrejurimile sale, deci şi Chizdia, au fost în posesia comandantului Lugojului şi 
Caransebeşului, Petru Petrovici, sau a principelui Transilvaniei, Ioan al II-lea 
Sigismund (1526–1552). În anul 1664 a fost reorganizată activitatea kaza-lei Li-
pova, dar Chizdia a rămas în cadrul acestei subunităţi administrative.

Din octombrie 1716 Banatul este eliberat de sub turci, noii stăpâni devenind 
habsburgii, care la 12 septembrie 1718 realizează o reformă administrativă a pro-
vinciei23, devenită domeniu al Coroanei. Localităţile din perimetrul Podişului Li-
povei aparţin de districtul Lipova. Chizdia a devenit sat cameral în cercul Bara.

În baza Rescriptului imperial din 2 octombrie 1751 a împărătesei Maria Te-
reza, se introduce administraţia provincială a Banatului, iar în anul 1777 se reor-
ganizează Banatul Imperial după sistemul dicasterial, ocazie cu care se înfiinţea-
ză cercul Timişoara cu patru districte; Chizdia aparţine de districtul Lipova.24

O nouă reorganizare administrativă a Banatului s-a înfăptuit în anul 1779, 
când a fost anexat Ungariei şi a trecut la organizarea comitatensă. Chizdia a re-
venit comitatului Timiş, cercului Lipova.25 

20 HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Térképtára, CD Arcanum, Budapest.
21 Ioan h a ţ e g a n, Cronologia Banatului, II/2, Vilayetul de Timişoara 1552–1716, Timişoara 

2005, 44.
22 Ibidem, 50.
23 Ioan M u n t e a n u, Rodica M u n t e a n u, Timişoara. Monografie, Timişoara 2002, 68.
24 Costin F e n e ş a n, Administraţie şi fiscalitate în Banatul imperial 1716–1778, Timişoara 1997, 

55.
25 J. C. V. T h i e l e, Das kőnigreich Ungarn, IV, Kaschau 1833, 211.
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În perioada 1849–1860 Chizdia a făcut parte din provincia Voivodina Sâr-
bească şi Banatul Timişan. La finele secolului XIX şi începutul secolului XX a 
aparţinut de plasa Lipova în cadrul judeţului Arad. La reorganizarea administra-
tivă a teritoriului în anul 1921, după ce Banatul s-a unit cu România în 1918, 
Chizdia a revenit judeţului Timiş-Torontal, plasa Lipova. 

În anul 1964, în baza Decretului nr. 799/18 decembrie 1964, se schimbă 
denumirea localităţii din Chizdia în Coşarii. 

Prin Legea nr. 2/27.02.1968 şi Legea nr. 57/1968, privind împărţirea admi-
nistrativ-teritorială a Republicii Socialiste România, s-a trecut la organizarea te-
ritoriului pe judeţe26 şi la reducerea numărului de comune. Astfel, Coşarii intră 
în componenţa comunei Brestovăţ, alături de hodoş, Lucareţ şi Teş, în cadrul 
judeţului Timiş, situaţia dăinuind până astăzi.

4. Chizdia se învecinează prin teren arabil cu satele Checheş, Labaşinţ şi Bres-
tovăţ iar prin pădure cu Vizma, Crivobara, Secaş, Şiştarovăţ, Cuvejdia şi hodoş.

Altitudinea cea mai mare o are dealul Topolovacea, înalt de 303 m, urmat 
de Curtu, situate la nord spre Şiştarovăţ. Pe dealul Topolovacea există o cruce 
veche de lemn. hotarul satului este bogat în toponime. Mergând pe dealul Topo-
lovacea dinspre sat spre Şiştarovaţ, pe partea stângă a drumului întâlnim Coli-
turi, Jidovini, Ogaş iar pe partea dreaptă – Crucea lui Cerbu, Topolovacea, Părul 
lui Neicu. Dealul din dreapta Topolovacei, despărţit de Valea Topolovacea, se 
cheamă Curtu, apoi urmează Vârban.

La intersecţia drumului spre Lipova cu cel spre Şiştarovăţ, pe culmea dea-
lului se află o groapă denumită „La Birtul Lotrilor”, unde pe vremuri a fost un 
han frecventat de haiducii din zonă şi de transportatorii de sare de la Lipova spre 
Lugoj, Timişoara, Arad, Reşiţa, ş.a.

La poalele dealului Topolovacea, de la marginea satului şi până în satul 
Labaşinţ, se întinde o vale care pe anumite porţiuni are următoarele denumiri: 
Părâul lui Subi, Răilaţ, Comaşniţa, Vârban; în estul văii, în stânga părâului, apa-
re un deal împădurit – Pădurea Răilaţ, cu mai multe culmi: Celei, Răilaţ, Râpi.

Dealurile din partea de est şi sud de hotar cu cătunul Ofelia şi satul Che-
cheş, poartă denumirile: Laznic, Râtu Bâzii, Via Domnească, Bucina, Dealul 
Benghi, Târşeli, Sodol, Tribejdi, Izvar, Iaz, Usna.

În vest, începând cu hotarul cu Brestovăţ se întâlnesc dealurile: Repaş, Tu-
şva, La Odaie, Munic, Comaşniţa, Valea Comaşniţei, Dealul Obloj, Coslovăţ, 
Valea Coslovăţ, Giurchinaţ, Dealul Satul Bătrân, Dealul Costolanului, Dealul 
Mormântului, Ţepenişului, Poiana Ragii, Dealul Sârbului, Dragomilaţ, Părâul lui 
Milac, Ogaş şi Dobroslavăţ.

La poalele dealului Topolovacea există un cimitir vechi.
La poalele dealurilor Comaşniţa şi Obloj se află Livada Dăscălească, de 

unde, conform tradiţiei orale, ar porni un tunel subteran până la Neudorf. Tot 
aici, după spusele bătrânilor, s-ar afla comorile turceşti, întrucât din când în când 
s-ar vedea limbi de foc ţăşnind din pământ (probabil datorită acumulărilor sub-
terane de gaze combustibile). Fenomenul a fost observat pe locul între Făntâna lui 
Pătran şi părul din Livada Dăscălească.

26 Vezi şi Hotărârea Consiliului de Miniştri a RSR, nr. 1.119/27. 05. 1968.
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În Valea Dobroslavăţ – la circa 500 de m spre nord – în locul La Vii există 
un mamelon de pământ.

Şi pe dealul Colituri, spre nord sunt urme ale unui cimitir vechi.
Pe Dealul Sârbului a existat odată o biserică şi o moară de vânt, iar conform 

tradiţiei în locul La Doi Goruni ar fi o pivniţă din timpul turcilor, unde este as-
cunsă o comoară, dar după superstiţiile locale comorile sunt păzite de diavoli şi 
cine încearcă să le caute rămâne mut sau se îmbolnăveşte şi nu se mai vindecă, 
deci munca ar fi zadarnică.

5. Pentru a identifica mai uşor diferitele părţi sau parcele din hotarul satu-
lui, locuitorii de acum câteva sute de ani le-au atribuit diferite denumiri. În me-
moria colectivă27 s-au păstrat vreo cincizeci de toponime. Încercăm o clasificare 
a acestora după forma de relief: teren arabil – Dragomilaţ, Laznic, Moara, Oceag, 
Ocoşlaveţ, Repaş, Sodol, Şubi; păşuni şi fâneţe – Ţepeniş, Diboaca, Giurchinaţ, 
Railaţ, Târşeli, Uzna; versanţi cu pădure, arboret – Celei, Dobroslavăţ, Ilienţu, 
Obloj, Topolovacea, Vârban, Poiana lui Iancu, Poiana Ragi; izvoare, ape – Izvar, 
Părâul Ţepeniş, Părâul Şubi, Valea Chizdiei, Comaşniţa, Bucina, Grui; terenuri 
neproductive – Munic, Ogaş; văi – Repaş, Valea Mare, Valea Chizdiei; dealuri 
– Radi, Jidovini, Curtu, Râpi, Benghi, Tuşva, Dealul Sârbului, După Deal, Coli-
turi, Râtul Bâzi, Tribejdi, La Odaie; alte – La Bacianu, Bureci, Ceieni, Crucea lu’ 
Iagărul, Târbeji, Techei.

6. În secolul al XVIII-lea Chizdia a devenit domeniu cameral. În luna ianu-
arie 1782 la Viena se publică preţurile de strigare ale licitaţiei pentru domeniile 
camerale bănăţene, licitaţii ce se desfăşoară la Timişoara pe 19 aprilie 1782. Do-
meniul Chizdia este evaluat la 50.179 de florini.28 Deşi licitaţia a fost repetată de 
mai multe ori, acest domeniu nu şi-a găsit cumpărătorul. 

În anul 1814 împăratul donează domeniul Chizdia ducelui Carol Schwart-
zenberg, drept răsplată pentru contribuţia sa la înfrângerea lui Napoleon. 

De la ducele Schwartzenberg domeniul Chizdia (şi hodoş) a fost cumpărat 
în anul 1819 de către Petar Popović Tekelija, sârb nobil din Arad, cu titlul nobili-
ar „de Kevermes”, care atunci a fost solgabirău al comitatului Cenad (achiziţia a 
fost achitată cu un împrumut de la bancherul Sina, garantat cu uzufructul dome-
niilor cumpărate). Ajungând într-un impas financiar, Petar Tekelija jr. zălogeşte 
în anul 1836 la bancherul Sina domeniul familial în schimbul unui mare împru-
mut. Întrucât nu a reuşit să restituie împrumutul, în 1838 domeniile Chizdia şi 
hodoş intră în posesia bancherului George Simeon Sina, dată de la care acesta va 
purta predicatul „de hodoş şi Chizdia”.

Succesorii familiei Sina au rămas proprietari ai domeniului, pe care îl ex-
ploatează până la reforma agrară din 1921–23, când domeniul este parcelat şi 
distribuit văduvelor de război, răniţilor în război, copiilor rămaşi orfani, locuito-
rilor fără pământ sau cu pământ foarte puţin, fondurilor şcoale şi parohiale, ş. a.

7. Fiind în apropierea unor cetăţi importante, precum cele de la Şoimoş, Lipo-
va sau Şiria, de bună seamă că şi ţăranii din Chizdia au fost martori şi participanţi 
activi la o serie de evenimente importante din zonă începând cu secolul XVI.

27 Vezi şi: Remus C r e ţ a n, Vasile F r ă ţ i l ă, Dicţionar geograficoistoric şi toponimic al jude
ţului Timiş, Timişoara 2007, 130–131.

28 Cronologia..., II/2, 127.
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Astfel există mărturii29 privitoare la evenimentele din timpul răscoalei lui 
Gheorghe Doja din anul 1514. Anume, una din luptele care s-au dat dintre oastea 
răsculaţilor lui Gheorghe Doja şi armata lui Ioan Zápolya pe traseul Lipova-Ti-
mişoara s–ar fi desfăşurat în partea de nord a satului, în valea „Dragomilaţ”, pe 
dealul „Colituri” unde şi astăzi se păstrează urmele unui cimitir vechi, pe care 
tradiţia locală îl leagă de cei căzuţi în această luptă.

Pe arealul căruia îi aparţine Chizdia au mai avut loc mişcări sociale şi mili-
tare notabile: cea a ţarului Jovan Nenad din 1526, Răscoala împotrivă turcilor din 
1594, dar memoria colectivă a localnicilor nu le-a reţinut.

8. Din registrele de stare civilă a Parohiei Ortodoxe Române din Chizdia30 
pentru perioada 1779–1832 am inventariat numele de familii existente în interva-
lul respectiv. Prima observaţie pe care o putem face este că aceste nume de fami-
lie se încadrează în general în tipologia numelor de familie bănăţene. Sunt însă şi 
elemente specifice. Exemplificăm cu nume de familie prescurtate şi care se ter-
mină în vocala i: Barboni, Costi, Deduli, Erini, Igni, Feni, Iorghi, Iovi, Mazi, 
Mili, Miliţi, Mişi, Mişchi, Moşi, Nedi, Nicoli, Peri, Popi, Purdi, Radi, Risti, Savi, 
Socolani, Stoi, Subi, Ştefi, Tomi, Vasi, Voichi; sau în alte vocale: Dedu, Laicu, 
Miu, Palco, Panu, Pinu, Rada, Subu, Suciu.

Şi la stabilirea numelor de familie s-a pornit uneori de la sursa calendaristică, 
precum: Adam, Anghel, Avram, Crăciun, Filip, Ilie, Iosif, Isac, Lazăr, Marcu, Mar-
tin, Mihai, Mitru, Paştin, Petrică, Petru, Simion, Ştefan.

Localitatea de origine adesea devenea element de identificare a familiei: 
Baran, Bănăţeanu, Cădărescu, Chizdianu, Cralovician, Cuvejdianu, Jupăneanţu, 
Lăbăşanu, Paniovan, Răchiţanu, Sâlhanu, Şuştreanu, Teşanu.

Nume de familii puteau deriva şi din apartenenţa naţională a persoanei respec-
tive: Balint, Grecu, Farcaş, Fogaroş, Ianoş, Işfan, Sârbu, Serbacu, Şeremet, Ţiganu.

Şi profesia sau starea socială puteau da numele familiei: Birtaşi, Cătană, 
Ciocoi, Cojocaru, Crăsnicu, Pribagu, Tocaciu, Seracu, Şumariu.

Numele de familie se putea forma şi după unele caracteristici psiho-fizice a 
persoanei: Balan, Barbu, Bătrân, Boncea, Bujor, Cătăniţ, Ciupilă, Ciurilă, Dră-
goi, Goleţ, Lelea, Lepedat, Lupul, Lupuleanu, Mâţu, Negru, Păun, Surdu, Terzeu, 
Ţâţu, Ursu, Ursul.

Şi numele de botez, respectiv prenumele, putea să devină nume de familie: 
Andraş, Barbu, Barbulescu, Bogdănescu, Coste, Drăgan, Georgescu, Giorgiu, 
Iancu, Ianculescu, Ignea, Maxim, Marincu, Marian, Miat, Mihaiceanu, Mitrescu, 
Mihuţ, Neda, Novac, Radu, Raicu, Stoica, Tripon, Triponescu.

În sat au fost şi nume de familii mai „exotice”: Becereu, Benghi, Chepeniţă, 
Ghiliţoane, Gerghei, Iorguţ, Iovăniş, Merţica, Purghie, Stăniş, Văsuţ; dar şi cele 
„clasice”: Armanca, Ceianu, Ciurea, Costescu, Datcan, Deheleanu, Enciulescu, 
Giurgiescu, Inciulescu, Jurjescu, Mercea, Mergean, Miculescu, Milincu, Mizules-
cu, Guţu, Purdeanu, Purdescu, Purgescu, Purdea, Popescu, Stanjic, Todorescu.

În perioada supusă studiului întâlnim şi numeroase nume de familii care 
amintesc de sârbii care au convieţuit odată pe aceste meleaguri: Adamov, Ada-

29 George R a d a, Memorii, manuscris, 60.
30 La ANT s-au păstrat următoarele registre: Decedaţi 1779–1795, 1807–1817, 1817–1831, 1831–

1832; Botezaţi 1792–1805, 1805–1811, 1811–1823, 1823–1832; Cununaţi 1817–1832.



30

movici, Babin, Bogdan, Bojin, Ciosici, Costin, Cresta, Dragoevici, Dragosav, 
Evrici, Gheorghevici, Giurici, Golub, Gruin, Iancov, Ilin, Iovan, Iovanov, Jichici, 
Jivan, Jivarici, Jichicescu, Jivcov, Jivcovici, Marcov, Maximovici, Milici, Miloş, 
Milovan, Mircov, Mladin, Nedin, Nicolaevici, Nicolici, Nicolin, Nenad, Nena-
dov, Novacov, Obrad, Palcov, Paulov, Perin, Petrov, Petrovici, Popovici, Radin, 
Raicovici, Rancov, Ristin, Savcov, Savici, Simin, Stancov, Stanişin, Stefanovici, 
Steici, Stepan, Stoiadin, Stoin, Tomin, Uroş, Zagorici.

Printre prenumele bărbăteşti cele mai numeroase sunt cele din calendarul 
ortodox: Abraham, Adam, Alexandru, Alexie, Anghel, Antonie, Atanasie, 
Avram, Chiril, Constantin, Dimitrie, Eremia, Eustatie, Filip, Gavrila, George, 
Gheorghe, Gligor, Iacov, Ilarion, Ignatie, Ilie, Ioachim, Ioan, Ion, Ioanichie, Iosa, 
Iosif, Isac, Isaia, Lazăr, Leontie, Marcu, Matei, Maxim, Melentie, Mihai, Mitro-
fan, Moisie, Nicolae, Pantelimon, Partene, Pavel, Paul, Petru, Porfirie, Rafian, 
Rafailo, Ştefan, Teodor, Toma, Vartolomei, Vasilie, Zaharia, Zinovie. 

Se întâlnesc şi prenume diverse: Costa, Drăgoi, Flor, Florea, Giorgi, Iancu, 
Ianoş, Iorga, Ioşca, Lepedat, Lupu, Marian, Martin, Mărcuţ, Mihuţ, Miuţ, Nincu, 
Petruţ, Radu, Stancu, Trăilă, Trifa, Vichentie. 

Prenumele bărbăteşti de origine sârbă sunt ceva mai numeroase: Alexa, Bla-
goie, Boja, Crsta, Dragan, Giuca, Giuragi, Giurca, Golub, Ianco, Ignia, Iorgovan, 
Ioţica, Iova, Iovan, Jarco, Jiva, Marco, Marinco, Miat, Mila, Milan, Milco, Milici, 
Miloş, Milovan, Mladen, Nenad, Ninco, Novac, Obrad, Paun, Pera, Rada, Rado-
van, Raico, Ranco, Rista, Sava, Secula, Sofronie, Stanco, Stanişa, Suba, Stepan, 
Stoia, Uroş, Vasa.

Şi multe prenume feminine sunt calendaristice: Ana, Anisia, Eva, Elena, 
Eufemia, Evdochia, Efrosina, Georgia, Ileana, Iordanca, Irina, Iconia, Maria, 
Marta, Parascheva, Petca, Rafiana, Ravena, Sofia, Varvara, Versavia, Zinovia. 

Majoritatea sunt însă prenume tradiţionale româneşti: Anoca, Antiţa, Brân-
duşa, Cătălina, Constanda, Cumbria, Dragalina, Draghincea, Firanda, Floare, Flo-
rinca, Ilca, Ilona, Linca, Marinca, Mariţa, Nasta, Orpiţa, Roxana, Safta, Sorina, 
Stana, Stoina, Vinca, Voica, Zamfira.

Evidenţiem şi câteva prenume pentru sexul feminin care au origine sârbă: 
Angelia, Bojana, Cosana, Cristina, Danca, Dinca, Eca, Erina, Giurgia, Grliţa, 
Grozda, Iana, Ierina, Iovanca, Iustina, Ivana, Ivanca, Jivana, Lenca, Linca, Mela-
nia, Mila, Milca, Mitra, Nerangia, Pauna, Raica, Ruja, Smiliana, Stamena, Stanca, 
Stoia, Stoianca, Ţveta, Vida, Zlatiţa, Xenia. 

Aproape toţi locuitorii satului, pe lângă nume şi prenume, au şi o poreclă 
pentru o identificare suplimentară. Deseori recunoaşterea este mai facilă după 
poreclă, având în vedere şi numeroase cazuri de persoane cu nume şi prenume 
identice. Poreclele sunt pitoreşti şi îşi au originea de la o trăsătură fizică sau psi-
hică a purtătorului, de la naţionalitatea, ocupaţia, de la un nume sau prenume 
avut de un predecesor, etc.

Redăm mai jos, în ordine alfabetică, poreclele pe care le-am identificat, fără 
pretenţia că am epuizat această tematică:

Aciu, Albu, Ana Firii, Andraş; Bagiu, Baicu, Băciuica, Băgan, Bârcă, Begu, 
Bemu, Biduşa, Bircă, Boacă, Boară, Boian, Boja, Bornotariu, Boroş, Breabăn, 
Bribaş, Brudu, Buf, Bugiu, Buba, Buicoane, Bujor, Bulgăr, Burcea, Buric; Cailea, 
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Carabă, Căcăilă, Călăel, Căsiriu, Cârnu, Cârţu, Cecău, Ceculan, Ceian, Ceicu, 
Cerbu, Ceşu, Ceta, Checheşana, Chenta ăl Mic, Ciobu, Ciocioc, Ciocârlan, Cioi, 
Cioncu, Ciocoi, Ciulan, Ciulă, Ciupelia, Ciurez, Ciuru, Cheanţa, Cicătană, Coana, 
Cola din Dâmb, Cola lu Şchiopu, Celebăr, Coluţ, Cotoi, Cornilă, Costolan, Co-
mârcel, Coroană, Covaciu, Craiţ, Crâznicu, Creaţa, Creţu, Crişanu, Crişovan; 
Dailie, Dămargine, Dămian, Despot, Deşcu, Dobica, Dobrea, Drăgălan, Druma-
riu, Dudaş, Dudu; Evuţa; Fâsoc, Firu, Fleoancă; Gaia, Garşa, Găluşcă, Gecoane, 
Georgeac, Geprea, Gheba, Gheza, Ghiga, Gigea, Ginca, Gincu, Gioaică, Giuca, 
Giula, Gligor, Gomoi, Goţan, Grecu, Greolaş; Harcu, hili, hindril, hopa; Ica, 
Iepure, Ioana, Ioia, Ionca, Ionce, Ionică, Iorgan, Ioşca, Iuli; Jabu, Jeprea, Jican, 
Jincu, Jucu; Laica, Lala Ţigana, Leca, Lember, Leoncu, Leonte, Lică Cuiez, Liciu, 
Linca, Liţă, Lomu, Luca lui Ceacea; Mărgana, Mari lu Orbu, Mărina, Meana, 
Mia, Mielu lu Igrifun, Militaru, Mira, Moaşa, Moisan, Moisică, Maniţa, Modi, 
Manoc, Mucia Ţiganu, Mungioc, Murgu, Muţu; Năduce, Năduru, Neamţu, Neicu, 
Nenea, Neşcu, Nina, Noni, Nova lui Şuţu, Nuţa; Ofrot; Paicu, Pantea, Pau, Pauţu, 
Păcel, Păluţ, Părâială, Patran, Pătru Laie, Pârjol, Paşcău, Pârporia, Pârţu, Peci, 
Peciulă, Pepu, Pia, Pidoane, Pilariu, Pipoacă, Pipoş, Pisătan, Pişpirig, Piuliţă, 
Pocăilă, Pocăitu, Popoane, Porogel, Prasta, Pupa, Pupăză; Râncu, Rengea, Rincu, 
Romanuţ, Ruica, Rusu; Săviţa, Sârbu, Schilonţ, Scriitoru, Simon, Soric, Spregea; 
Şandru, Şargu, Şânu, Şchiopu, Şerpelea, Şfleacă, Şpenţil, Şpurţil, Ştac, Şumariu, 
Ştoţil, Şutu; Ţâru, Ţâţu, Ţepel, Ţichiluş, Ţigana, Ţiganu, Ţundăr, Ţugui; Uroş; 
Valică, Vangea, Vichici, Vişău, Vrajână, Vuia; Zăbavă, Zăchilă.

Un alt aspect specific este utilizarea diminutivelor la numele de persoane. 
Astfel: Lucreţia devine Creaţa; Avram devine Avrămuţ sau Muţu pe când Trandafir 
poate fi hili, Firuţ, Laci, Laiţă, Cola...; Gheorghe – George, Ghiţă, Georgiţă, Giţă, 
Gică, Giurcă; Partenie – Tena, Tenuţ, Mielu, Meluţu, Micu; Vichente – Chenta...

9. Primele atestări documentare despre structura naţională a populaţiei din 
Chizdia sunt relativ târzii. De-a lungul secolelor alături de români s-au aşezat şi 
alte naţionalităţi. Despre convieţuirea lor ne vorbesc numeroase toponime, nume 
de familii şi persoane, porecle, cuvinte din vocabularul local...

Primii care sunt amintiţi, încă din secolul al XV-lea, sunt sârbii. Aceştia au 
fost colonizaţi în jurul Timişoarei şi Lipovei din sudul Balcanilor pe măsură ce 
expansiunea Imperiului Otoman se îndreaptă spre nord.

Sârbii care s-au aşezat în această localitate alături de români s-au bucurat de 
un climat socio-cultural favorabil şi datorită faptului că erau de aceeaşi religie – 
ortodoxă.

În anul 1583 în Chizdia s-au aşezat şi mai multe familii de români din Ar-
deal.31

Se pare că în localitate s-au aşezat şi nişte turci, unii dintre ei rămănând şi 
după retragerea militară din Banat (indiciu ar fi şi numele de familie Turcu). Din 
secolul al XVIII-lea sunt prezenţi şi cetăţeni de naţionalitate maghiară, germană, 
evreiască sau rromă; totuşi ponderea cea mai mare o deţin românii şi sârbii.

31 Ion L o t r e a n u, op. cit., 130–131.
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În anul 1743 satul este menţionat sub forma Raitz Gestia32 (Chizdia Sârbească) 
iar Ehrler o înregistrează în anul 1774 cu locuitori sârbi şi români sub oiconimul 
Gisdia.

La mijlocul secolului XVIII se realizează o nouă colonizare, de data aceas-
ta – după tradiţia locală – cu românii din Oltenia (vezi nume de familii cu termi-
naţia escu). Astfel românii devin net majoritari, satul fiind menţionat în docu-
mente cu populaţie româno-sârbă o anumită perioadă de timp. Dar deja în anul 
1796 Vályi33 notează Gişdia drept o comună valahă în comitatul Timiş, iar Thie-
le34 reţine că în 1830 Kizdia este un sat cameral valah în cercul Lipova. Treptat, 
populaţia de etnie sârbă şi-a pierdut limba şi simţul apartenenţei naţionale, înglo-
bându-se în populaţia majoritară românească. La recensământul din anul 1890 
doar un singur locuitor s-a mai declarat de naţionalitate sârbă. Actualmente ni-
meni din familiile cu nume tipic sârbesc nu-şi aminteşte despre originea etnică.

Dacă până în anul 2000 la Coşarii se înregistra o depopulare masivă şi con-
tinuă, în primul rând prin emigrare spre centre urbane, după această dată apar 
semne clare de imigrare din alte zone mai depărtate (Ardeal, Moldova, Mara-
mureş, ş.a.).

La recesământul populaţiei din anul 2002 în localitate trăiau 191 locuitori, 
iar din evidenţele Primăriei comunei Brestovăţ rezultă că la data de 1 septembrie 
2008, în Coşarii mai erau 148 de persoane, în 54 de familii şi tot atâtea gospodă-
rii (case), iar aproximativ 150 de case nu mai erau locuite.

10. Structura populaţiei din Chizdia pe religii

Anul Gr.cat. R. cat. Ort. Ref. Evang. A.C. Iudaică Total
1831 – 12 1463 – – 4 3 1482
1836 1040 14 362 – – 4 4 1424
1843 1151 – 349 – – – 3 1603
1852 1146 2 402 – – – 4 1554
1865 1216 12 509 – – 4 7 1748
1870 1273 66 423 4 12 – – 1778
1880 1293 68 167 8 14 1 – 1551
1886 1302 10 145 – – – 11 1468
1891 1324 74 166 8 14 – – 1586
1896 1324 15 166 8 14 – – 1527
1900 1330 38 161 – – 3 8 1540

Remarcăm că în anul 1831 ortodocşii erau aproape 100% (98,7%), iar după 
trecerea la uniaţie majoritatea o formează credincioşii greco-catolici: 73% în anul 
1836, 83,4% în anul 1891. Populaţia ortodoxă scade treptat şi ca pondere, şi ca 
număr (25% în anul 1852, respectiv 10% în anul 1900).

32 J. J. E h r l e r, op. cit., 138.
33 Vályi A n d r á s, Magyarországyak Leirása, 1 kőt., A Király Universitásuak, Budapest 1796, 

218.
34 J. C. V. T h i e l e, op. cit., 211.
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11. Nu s-au păstrat mărturii despre existenţa vreunei biserici creştine în evul 
mediu în vreuna din locaţiile Chizdiei. Dacă au avut o biserică înainte de venirea 
turcilor în Banat, la mijlocul secolului XVI, aceasta trebuia să fi fost foarte mo-
destă. Posibil ca locuitorii să fi ridicat o biserică-bordei în secolul următor, când 
presiunea turcilor a mai pierdut din intensitate iar zona respectivă a început să-şi 
schimbe mai mulţi stăpâni. Biserica a fost închinată Sfântului Gheorghe.

Prima biserică ortodoxă despre care avem vagi informaţii a fost din lemn, 
ridicată cel mai probabil după alungarea turcilor din Banat. Odată cu creşterea 
numerică a populaţiei şi sistematizarea localităţii s-a impus ridicarea unui lăcaş 
de cult mai spaţios şi din material mai solid. Astfel s-a construit biserica din piatră 
pe locul actualei biserici greco-catolice35 în anii 1790–1798. Nu s-au păstrat date 
şi informaţii despre modul cum arăta această biserică. Ştim doar că a devenit 
lăcaş de cult şi pentru credincioşii greco-catolici începând cu anul 1832, servind 
credincioşilor ambelor culte până în anul 1851. Atunci a fost atribuită greco-ca-
tolicilor, care au folosit-o până în anul 1873, când a fost închisă36 pentru servicii 
divine datorită stării precare şi pericolului de surpare. În anul 1887 biserica a fost 
demolată, pe locul ei s-a ridicat actuala biserică greco-catolică, piatra rezultată 
din demolare fiind turnată în fundaţia viitoarei biserici unite.

Din vechea biserică ortodoxă s-au păstrat câteva obiecte de cult expuse în 
noua biserică greco-catolică: o cruce de piatră, o piatră de la baptisteriu, cinci 
icoane pe lemn, de mari dimensiuni (Maica Domnului, în strana din stânga; Iisus 
Hristos, în strana din dreapta; Sfântul Nicolae şi Sfântul Ioan Botezătorul, în 
pronaos; Sfânta Treime şi Maica Domnului (în cafas). Aceste icoane au provenit 
din iconostasul fostei biserici ortodoxe. S-au mai păstrat şi alte icoane, precum: 
Botezul Domnului şi Iisus cu mieluşeaua în braţe, în pronaos; Coborârea de pe 
cruce, în altar.

Din Chizdia provin şi unele icoane care actualmente se află în Colecţia de 
Artă Religioasă Veche37 a Mitropoliei Banatului, amenajată în subsolul Catedra-
lei din Timişoara: Sfântul Nicolae (secolul XIX, tempera pe lemn, 28,5 x 23 cm); 
Sfântul Ioan Botezătorul (anul 1822, ulei pe pânză, 64 x 45 cm); Prăznicar cu 
două feţe şi două registre (pictor necunoscut, secolul XVIII, 38 x 37 cm, text 
slavon cu chirilice), o cruce de lemn pictată cu momente din viaţa Mântuitorului 
(secolul al XVIII-lea, 21 x 9,5 cm).

12. Primul preot ortodox este amintit în deceniul trei al secolului XVIII, 
informaţie ce ne poate conduce la presupunerea că prima biserică ortodoxă din 
material mai solid s-a construit după alungarea turcilor din Banat. Aceasta putea 
să fie biserica de lemn cu hramul Buna Vestire, amintită în perioadele ulterioare.

În anul 1832, odată cu trecerea majorităţii credincioşilor la cultul greco-ca-
tolic, şi biserica a revenit parohiei greco-catolice care a folosit-o până în anul 
1873 când a fost inchisă de autorităţi datorită gradului înaintat de uzură. 

Finalul disputei dintre enoriaşii trecuţi la greco-catolicism şi cei rămaşi or-
todocşi a constat în faptul că Ministerul Ungar al Cultelor a atribuit biserica 

35 Mihail B o s o v i c i, Cronica parohiei ort. rom. Chizdia, manuscris, 1950, 7–9.
36 Ioan S u b a, Monografia comunei Chizdia, manuscris, 1970, 151.
37 Ion B. M u r e ş i a n u, Colecţia de artă religioasă veche a Arhiepiscopiei Timişoarei şi Caran

sebeşului, Timişoara 1973, 47, 52, 53.
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existentă parohiei unite, pravoslavnicii rămânând fără lăcaş de cult. Rămănând 
fără biserică, respectiv slujind vremelnic în biserica uniţilor, ortodocşii au ridicat 
după anul 1851 o construcţie improvizată din lemn cu acelaşi hram, Buna Vestire.

Luând cunoştinţă despre acest lucru, administratorul de atunci al Eparhiei 
Timişoarei, arhimandritul Samuil Maşirevici, trimite o circulară38 prin care 
anunţă că prin trecerea la confesiunea greco-catolică a jumătate dintre credincio-
şii comunei Chizdia, ministerul a atribuit biserica greco-catolicilor. Cealaltă ju-
mătate, rămasă ortodoxă, nu mai are biserică. În numele Consistoriului Eparhial 
se apelează la toate comunele ortodoxe să ajute la înălţarea unei noi biserici în 
Chizdia pentru jumătatea locuitorilor rămaşi ortodocşi.

Ortodocşii din Chizdia şi-au ridicat în anii 1875–1878 o biserică din lemn; 
sfinţirea s-a făcut în anul 1878, după terminarea tuturor lucrărilor şi dotărilor. Deşi 
tot relativ modestă, clădirea a servit credincioşilor ortodocşi aproape un secol. 

Prima atestare documentară a unui preot ortodox la Chizdia provine din 
anul 1727, când paroh în satul cu 23 de case a fost popa Marko, care a deservit şi 
cele 23 de familii din Stanciova.39 Următoarea atestare este legată de anul 1767, 
când preot a fost Mihai Popovici, născut în Chizdia.40 În 1776 ca preot este amin-
tit şi Atanasie Popovici, hirotonit la 1 iunie 1772.41

 Din registrele de stare civilă introduse în anul 1779 rezultă că atunci 
preoţii au fost Mihai Popovici şi Atanasie Popovici († 9 octombrie 1786). Cu data 
de 1 ianuarie 1784 vine ca paroh preotul Milovan Popovici, care a fost preoţit la 
25 octombrie 1763 de episcopul Vichentie Iovanovici. Acesta moare la 21 octom-
brie 1786. Pentru scurt timp vine ca administrator Petru Gavrilovici. Preotul 
Vasile Popovici este instalat la 1 ianuarie 1787 şi slujeşte până la data de 14 sep-
tembrie 1817, când moare.

Cu 1 ianuarie 1789 vine ca preot nou Teodor Popovici († 15 decembrie 1822), 
iar în anul 1799 Jivan Popovici este diacon, urmând să devină ulterior adminis-
trator de parohie. În anul 1802 preot este şi Gheorghe Popovici. La parohie ur-
mează Sofronie Popovici din Chizdia, absolvent al Teologiei arădene în anul 
1824/25. După moartea lui vine preotul Nicolae Anghel, care după 1832 se trans-
feră la parohia Cuvejdia.

Partenie Popovici, născut în Chizdia şi absolvent al Teologiei arădene din 
1824/25, devine capelan cu 5 ianuarie 1829, urmând să ajungă paroh.

Din înşiruire rezultă că în unele perioade în sat era un singur preot, în alte-
le erau doi preoţi (un paroh şi un administrator), dar erau şi perioade când alături 
de cei doi preoţi activa şi un capelan. Probabil că în perioada 1779–1832 în Chiz-
dia au fost organizate două parohii. După ce majoritatea populaţiei satului a tre-
cut la cultul greco-catolic, rămâne o singură parohie ortodoxă, titular pe o peri-
oadă mai lungă fiind preotul Sofronie Popovici, care este amintit în anul 1842. În 
anul 1845 preot ortodox devine Sofronie Popescu până în anul 1866.

38 I. D. S u c i u, R. C o n s t a n t i n e s c u, Documente privitoare la istoria Mitropoliei Banatului, 
II, Timişoara 1980, doc. 436, 771.

39 Д. Р у в а р а ц, Опис Темишварске епархије 1727. године, Сремски Карловци 1923, 7.
40 I. D. S u c i u, R. C o n s t a n t i n e s c u, op. cit., I, 374.
41 I. B. M u r e ş e a n u, Un document din 1867 privind aspecte ale vieţii bisericeşti din Banat, 

„Mitropolia Banatului”, nr. 5–6/1976, 546.
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Se pare că „dinastia Popovici” a asigurat, din tată-n fiu, preoţi timp de aproa-
pe un secol.

Despărţire ierarhică a Bisericii Ortodoxe Române de Biserica Ortodoxă Sârbă 
s-a realizat în baza Rezoluţiei înalte din 24 decembrie 1864, concretizată prin Scri-
soarea Ministrului de Stat nr. 8662/1864. Astfel, cu 15 iulie 1865, protopopiatul 
Lipovei trece de la Episcopia Orotodoxă a Timişoarei la Episcopia Ortodoxă Ro-
mână a Aradului conform cu Scrisoarea Ministrului de Stat nr. 3209/18 iulie 1865.

13. Nu este certă data înfiinţării şcolii în Chizdia. Dintr-un document ofici-
al întocmit în anul 1772 şi denumit Tabele despre şcolile neunite triviale sau 
elementare existente în anul 1772 în Regatul Ungar şi în provinciile anexe, pre
cum şi în graniţa militară din Karlstadt, Varaždin, Slavonia şi Timişoara, ca şi în 
Banatul Timişoarei42 rezultă că la momentul respectiv în Districtul Lipova exis-
tau doar două şcoli (la Lipova şi Căprioara).

Directorul şcolar Teodor Iancovici trimite forurilor superioare la 20 ianua-
rie 1777 un tabel cu titlul Propunere despre rechizitele şcolare care sunt necesa
re tuturor şcolilor triviale ilirice neunite din districtele provinciale ale Banatului 
Timişoarei conform ordinului din 1 oct. 1776 dat din locul cel mai înalt (şcoli 
existente şi cele care se vor înfiinţa).

În această lucrare apare şi prima amintire a Şcolii din Chizdia43 care atunci 
avea 154 de case, şcoală la care mai trebuiau să înveţe şi copiii din Checheş (40 
de case) şi Labaşinţ (94 de case). Pentru şcoala de la Chizdia s-au propus 24 de 
truse pentru scris, 24 de tăbliţe de socotit, 12 foarfeci pentru tăiat hârtie, 12 bri-
cege, 72 de creioane, 2 suluri de hârtie. Având în vedere că la 2 noiembrie 1776 
s-a dat Patentul şcolar pentru reglementarea învăţământului trivial ortodox din 
Banatul Timişoarei, opiniem că la Chizdia şcoala s-a înfiinţat în perioada imedi-
at următoare.

Din tabelul înaintat de episcopul Moise Putnik către Mitropolitul din Srem-
ski Karlovci la 16 septembrie 1777 rezultă că în Chizdia încă nu se înfiinţase 
şcoala,44 întrucât este trecută în rubrica cu localităţile în care se propunea înfiin-
ţarea de şcoli triviale neunite.

Într-o statistică45 din anul 1778 localitatea Chizdia este menţionată că are 
clădire şcolară care nu este încă terminată în totalitate, are 12 copii dornici să 
urmeze şcoala dar nu are învăţător, pentru care comunitatea locală este dispusă 
să ofere un salariu anual de 30 fl., 12 meţi de grâu şi 8 clafteri de lemne. Aceasta 
este prima atestare documentare despre şcoala din Chizdia. 

Se pare că în acelaşi an şcoala a început să funcţioneze, învăţător fiind pre-
otul Atanasie Popovici. Nu ştim cât timp a îndeplinit atribuţiile de învăţător acest 
preot, şi când a venit un învăţător titular. Din luma ianuarie 1784 vine ca preot 
Milovan Popovici care a fost preoţit de episcopul Vikentije Jovanović Vidak în 
Timişoara la 25 octombrie 1763.

42 Ibidem, 88.
43 Ibidem, 141.
44 Victor Ţ î r c o v n i c u, Contribuţii la istoria învăţământului românesc din Banat (1780–1918), 

Bucureşti 1970, 144. 
45 Срета П е ц и њ а ч к и, Православнотривијалне школе провинцијалног Баната у 1778. 

години, „Зборник Матице српске за историју”, Нови Сад, nr. 13/1976, 129.
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Primul învăţător cu calificare identificat la Chizdia a fost Milovan Petrovici, 
născut la Cralovăţ, care în 1792 avea vârsta de 22 de ani şi a frecventat cursul 
pentru calificarea învăţătorilor ţinut de Vasile Nicolici.46

Ca şi în alte sate bănăţene, la începuturile învăţământului organizat numă-
rul copiilor de vârstă şcolară care frecventau şcoala era relativ mic. Spicuim câ-
teva cifre din statisticile publicate47: în anul 1791/2 au frecventat şcoala 18 copii 
din care 12 regulat şi 6 neregulat, în 1795/6 au fost 24 de şcolari (12 regulat şi 12 
neregulat), iar în anul 1801/2 la şcoala din Chizdia mergeau regulat 8 şcolari, iar 
neregulat 16.

Se pare că şcoala de la Chizdia a avut rezultate bune de la începuturile sale, 
întrucât la cursurile organizate de Vasile Nicolici în 1791/2 pentru calificarea 
învăţătorilor printre cei 60 de candidaţi48 figurau şi Nicolae Momirovici, de 20 de 
ani, învăţător la Cuvejdia şi Jivan Marcovici, de 15 ani, învăţător în Checheş, 
ambii născuţi în Chizdia.

Un moment crucial în existenţa şcolii confesionale ortodoxe române din 
Chizdia a fost anul 1832, când mai mult de jumătate din populaţia satului a trecut 
la religia greco-catolică (unită). În acel moment s-a pus problema separării şi a 
şcolii confesionale. Nu s-au păstrat date exacte când a fost înfiinţată şcoala unită 
dar opiniem că trebuiau să treacă ani până s-au creat condiţiile materiale şi orga-
nizatorice corespunzătoare, deşi a fost preluată clădirea şcolii ortodoxe. Primul 
învăţător unit cunoscut a fost Francisc Jivkov (ante 1851). În anul 1842/3 funcţio-
nau deja ambele şcoli, cea ortodoxă având doar 10 elevi.

14. În încheierea prezentei micro-monografii a satului Chizdia-Coşarii, care 
a avut ca scop identificarea elementelor care să confirme aria de extindere demo-
grafică a sârbilor în spaţiul bănăţean medieval49, putem concluziona, printre altele:

– în evul mediu sârbii au pătruns în Podişul Lipovei spre est până în dreptul 
liniei imaginare Chizdia-Ohaba Sârbească-Săvârşin;

– alături de populaţia românească autohtonă ei şi-au menţinut identitatea etni-
că până spre începutul secolului XIX;

– şcoala şi biserica le erau comune până la despărţirea ierarhică (1865) şi nu 
pot fi urmărite separat;

– la nivel local nu s-au semnalat probleme deosebite interetnice;
– sârbii din localitatea Chizdia au fost singurii sârbi din spaţiul bănăţean care 

au trecut la unire, dar aceasta s-a realizat abia după ce şi-au pierdut senti-
mentul apartenenţei naţionale;

– deşi în evul mediu au jucat un rol însemnat în zonă, actualmente de existen-
ţa lor vorbesc doar toponimele, oiconimele şi patronimele;

– numai în tradiţia populară s-a păstrat amintirea despre originea lor sârbă, în 
elementele de port sau în vocabularul local,

– în zilele noastre nimeni nu se mai declară de etnie sârbă.

46 Victor Ţ î r c o v n i c u, op. cit., 240.
47 Ibidem, 155.
48 Ibidem, 189.
49 Vezi şi: Liubomir S t e p a n o v, Nicolae I g n e a, ChizdiaCoşarii. Repere monografice, Timi-

şoara 2010.
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Portul popular din Chizdia / Народна ношња у Киздији

СРБИ У КИЗДИЈИ-КОшАРИ

Љубомир Степанов

Сажетак

Срби су у средњем веку населили Источни Банат од Темишвара према Луго-
шу. Најзначајније досељавање десило се 1481. године под кнезом Павлом. Народна 
тра диција говори да су придошли Срби насељени у Банатској Црној Гори, у липов-
ском крају. Једно од тих насеља које је опстало више векова са српским етничким 
еле ментом било је и село Киздија, које је предмет нашег истраживања. Ова ми кро-
мо нографија имала је за циљ да прибере све релевантне чињенице у вези са бив ство-
вањем Срба у овим крајевима, као најисточније тачке до које су продрли Срби. Срби 
су овде потврђени још у XVI веку, активни су учесници у покрету Јована Не нада, 
у устанку Ђорђа Доже, али и у српско-румунском банатском устанку 1594–1595. 
године. Познато је да је Јован Ненад покренуо устанак баш из околине Ли по ве, а 
Киздија је на петнаестак километара удаљености. Не зна се место рођења Црног Цара, 
а породица Ненад је постојала у месту до пре једног века. Можда... Иначе на сеље 
је припадало тврђави шољмош која је била у поседу српске властеле од Ра дича Бо-
жића до Петра Петровића. И за време турске окупације Баната Срби су овде опстали, 
иако им се често мењао власник. Када су Аустријанци запосели Ба нат и претворили 
га у царско добро, почела је продаја спахилука те је тако Петар Теке ли ја от Кевер-
меша постао власник Киздије 1818. године. Затим је власништво пре шло на његовог 
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сина, Петра мл., но он није успео да задржи властелинство, већ га је уступио племе-
нитом Сини на име неисплаћеног дуга. А Сина је стекао баронску титулу са пре-
дикатом „от ходоша и Киздије”.

Преломни тренутак за овдашње Србе била је 1832. година када су заједно са 
Румунима прешли на унију као једини случај са ових простора. Међутим, у том тре-
нутку њихов национални осећај већ је почео да бледи. Данас о Србима у овом месту 
сведоче само топоними, ојконими, имена и презимена, шаре у народној ношњи и 
приче о њиховом етничком пореклу.

ThE SERBS IN ChIZDIA–COŞARII

Ljubomir Stepanov

Summary

The Serbs have settled in the Eastern Banat from Timişoara towards Lugoj in the 
Middle Ages. The most important settlement took place in 1481 under the command of 
Prince Pavle. According to folk tradition, the Serbs settled in the so-called Banatska 
Crna Gora (Banat Montenegro), in the region of Lipova. One of the villages in which the 
Serbian ethnical element survived for several centuries was Chizdia, the object of our 
research. The purpose of this micro-monograph was to collect all the relevant facts about 
the Serbian presence in this area, as it represents the most Eastern point of Serbian pen-
etration. The presence of Serbs has been confirmed in the XVI century, as they were 
active participants in the riot lead by Jovan Nenad, in the uprising of Dózsa György, byt 
also in the Serbian-Romanian uprising in Banat in 1594–1595. Jovan Nenad commenced 
his uprising somewhere in the vicinity of Lipova, while the village Chizdia is only about 
fifteen kilometres away. The birthplace of The Black Tsar still remains unknown, but the 
Nenad family existed in Chizdia until a century ago. Maybe... The village belonged to 
the fortress of Şoimoş which was a property of Serbian feudal families from Radič Božič 
to Petar Petrović. Serbs have managed to survive here also during the Turkish rule in 
Banat, even if the landowners changed frequently. When the Austrians conquered Banat 
and transformed it into an Imperial estate, it was bought by Petar Tekelija of Kevermes, 
who became the owner of Chizdia in 1818. he was succeeded by his son, also Petar, who 
failed to retain ownership over the estate and gave it to the nobleman Sina, as compensa-
tion for an unsettled debt. Thus Sina received his baron title with the attribute “of hodoş 
and Chizdia”.

A crucial moment for the local Serbs occurred in 1832, when they joined the Greek 
Catholic Church, along with the Romanians, thus marking a unique event in Serbian his-
tory in this area. At that time, however, their national identity was already fading out. 
Today only the toponyms, oikonyms, names and surnames, the patterns in their folk 
costumes and the stories about their ethnic origin witness about the former presence of 
Serbs in this place.
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му ни ји за раз до бље 1990–2009. Об ја вљи ва ће се у на став ци ма. Пр ви на ста вак са-
др жи мо но граф ске пу бли ка ци је ко ја су са мо стал на из да ња и из да ња где је Са вез 
Ср ба у Ру му ни ји пр ви, од но сно глав ни из да вач.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Са вез Ср ба у Ру му ни ји, из да ва штво Ср ба у Ру му ни ји, Бу-
ку решт, Те ми швар, Из да вач ка ку ћа „Кри те ри он” , Из да вач ка ку ћа „Фа кла”.

При ступ

По чев од 1918. па све до Дру го га свет ског ра та, ни је би ло си сте мат ски 
ор га ни зо ва ног из да ва штва Ср ба у Ру му ни ји; рет ке пе ри о ди ке из да ва ли су 
углав ном при ват ни ци, а за књи ге ауто ри су се са ми не ка ко сна ла зи ли. 

Од мах по сле ра та из да ва штво је по кре ну то на др жав ном и пар тиј ском 
ни воу, из про па ганд них раз ло га, из по тре бе но вих вла сти, ко је су се све ви ше 
за ле та ле и на ме та ле, да про дру у све по ре на род ног жи во та. Ме ђу Ср би ма је 
то вр ше но по сред ством Сло вен ско га ан ти фа ши стич ког фрон та, ко ји је 1945. 
пре и ме но ван у Са вез сло вен ских кул тур но-де мо крат ских дру шта ва у Ру-
му ни ји. Ова ор га ни за ци ја је од кра ја го ди не 1944. из да ва ла лист „Прав ду”, 
при ко јем је ра ди ло и из да ва штво, штам па ју ћи углав ном ка лен да ре-ал ма-
на хе и про па ганд не ма те ри ја ле: „ма ње или ве ће бро шу ре на срп ском је зи ку, 
ко је су да ва не по не кад и бес плат но на шем рад ном жи вљу”. Зна чај на су два 
по да тка: „у 1949. го ди ни »Прав да« је из да ла 21 бро шу ру раз не са др жи не, са 
око 60.000 при ме ра ка; од свог по стан ка па до да нас »Прав да« је из да ла... око 
50 ра зних бро шу ра, са око 200.000 при ме ра ка”.50 По чев од 1948, ја вља ју се 
и дру ги из да ва чи, а из да ва ни су и ча со пи си.

50 Св. Р о ј  к о в, Де лат ност из да вач ког пред у зе ћа „Прав да”, у пу бли ка ци ји Ка лен дар 
Прав да за го ди ну 1950, Те ми швар 1949, 123–125.
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Пр ва књи га бе ле три сти ке на срп ском је зи ку иза шла је у Бу ку ре шту 1949. 
као из да ње та мо но во по кре ну тог ли ста „Pod za sta vom in ter na ci o na li zma”, 
ко ји је, ко ор ди но ва но из Мо скве, уре ђи ва ла ју го сло вен ска по ли тич ка еми-
гра ци ја. Од та да се сре ди ште из да ва штва на срп ском је зи ку пре ме шта у 
Бу ку решт.

Го ди не 1950. при Др жав ном из да вач ком пред у зе ћу осно ва на је Срп ска 
ре дак ци ја; у њој су, по за дат ку, нај ви ше с ру мун ског и ру ског, пре во ђе не књи-
ге, ко је су за тим штам па не при ра зним из да вач ким ку ћа ма: Ру ска књи га, 
Др жав но из да вач ко пред у зе ће за књи жев ност, Омла дин ско из да вач ко пред у -
зе ће, По ли тич ко из да вач ко пред у зе ће, Др жав но из да вач ко пред у зе ће за пе да-
го шку и ди дак тич ку ли те ра ту ру и слич но. Срп ска ре дак ци ја је по сто ја ла до 
1970. и то ком сво га два де се то го ди шњег ра да при пре ми ла за из да ва ње око 
1.600 на сло ва, до сти гав ши це ло куп ни ти раж од око 1.700.000.51

Го ди не 1970. у Бу ку ре шту је осно ва но Из да вач ко пред у зе ће „Кри те ри он”, 
углав ном за књи ге на је зи ци ма на ци о нал них ма њи на. При „Кри те ри о ну” је 
по сто ја ла Срп ска ре дак ци ја, ко ја је, опет за два де се так го ди на, из да ла не ко-
лико сто ти на књи га бе ле три сти ке; то ви ше ни су би ли пре во ди, не го де ла из 
ју го сло вен ских ли те ра ту ра и про мо ви са ње ов да шњих ства ра ла ца. У ме ђу-
вре ме ну струч ни из да ва чи (ре ци мо, из да ва чи уџ бе ни ка) а и не ки по ме сни 
из да ва чи (на при мер, „Фа кла” у Те ми шва ру), об ја вљи ва ли су срп ске књи ге 
на по ре до с „Кри те ри о ном”.

У при ли ка ма но во на ста лим по сле 1989, „Кри те ри он” је про дат при ват-
ни ку, рад у ње му је успо рен и пре у сме рен. Из да ва штво је по сте пе но пре ба-
ци ва но на ма њин ске ор га ни за ци је.

У том скло пу окол но сти, и срп ска ма њин ска ор га ни за ци ја, Де мо крат-
ски са вез Ср ба и Ка ра ше ва ка у Ру му ни ји, осно вана 1989. пре и ме но вана 1997. 
у Са вез Ср ба у Ру му ни ји, от по че ла је из да вач ку де лат ност с пе ри о ди ком још 
1990, а књи ге из да је од 1994. го ди не. Из да ва штво фи нан си ра др жа ва по сред-
ством од го ва ра ју ћих ор га на. Из да вач ки са вет ник за из да ва ње књи га је Сла во-
мир Гво зде но вић, пр ви уред ник Љу бо мир Сте па нов, ко га је за тим за ме нио 
Иво Мун ћан. 

Из да вач ка де лат ност Са ве за Ср ба ни је ор га ни зо ва на кла сич но, од но сно 
ни је оформ ље но не ка кво стал но из да вач ко те ло, уред нич ки по сао се ра ди 
уз гред но, пра вог лек то ра и ко рек то ра не ма, нај ви ше се тру де ауто ри, ко ји 
обич но пре да ју ком пју тер ски сло жен текст, про чи тан и ис пра вљен.

Не до ста так струч ног осо бља и ис ку ства, усло вио је, осо би то у по чет ку, 
број не те шко ће и не до стат ке, као: по гре шно озна ча ва ње ISBN бро је ва, по на-
вља ње истог ISBN бро ја на ра зним би бли о граф ским је ди ни ца ма, не до след но 
од ре ђи ва ње из да вач ких це ли на, по гре шно озна ча ва ње ре до сле да у из да вач-
ким це ли на ма, пре ме шта ње исто вет них са др жа ја у раз не из да вач ке це ли не, 
пре ме шта ње исте пу бли ка ци је из гру пе мо но граф ских је ди ни ца у гру пу 
пе ри о ди ке итд. То ће се очи то ва ти и из би бли о гра фи је.

51 Во ји сла ва С т о  ј а  н о  в и ћ, Тра ја ње. Из бор из по е зи је и про зе на срп ско хр ват ском је зи ку 
у СР Ру му ни ји, Ва ље во 1986, 258–261.
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хро но ло шки, из да ва штво мо но граф ских пу бли ка ци ја углав ном је у 
по ра сту:

Не до ста так пак мре же за рас ту ра ње књи ге, сма ње ње бро ја срп ских 
шко ла, па и Ср ба у Ру му ни ји, усло ви ли су опа да ње ти ра жа; у но ви је вре ме 
о бро ју штам па них при ме ра ка углав ном и не ма по да та ка на књи зи, а он се 
одр жа ва не где на 300 по на сло ву.

Би бли о гра фи ја мо но граф ских пу бли ка ци ја

Ма њин ска срп ска ор га ни за ци ја ни је си сте мат ски пра ти ла сво ју из да-
вач ку де лат ност; из да ва ни на сло ви су спо ра дич но по где-где за бе ле же ни, 
али те ку ћа би бли о гра фи ја ни је во ђе на. Нај ви ше је у том до ме ну ура дио Љу бо-
мир Сте па нов: пи шу ћи при ка зе о ор га ни за ци ји, до ти цао се и из да ва штва,52 
али и Иво Мун ћан, ко ји је, у свој ству уред ни ка, на књи га ма об ја вљи вао 
спи ско ве на сло ва „од истог ауто ра”.

Ово је, да кле, пр ви по ку шај би бли о гра фи је Са ве за Ср ба у Ру му ни ји.
При из ра ди је, за мо но граф ске пу бли ка ци је, пре у зе та ме то до ло ги ја ко-

ју ко ри сти Ма ти ца срп ска за се ри ју Би бли о гра фи ја књи га у Вој во ди ни, уз 
из ве сна при ла го ђа ва ња, ко ји ма се мо ра ло ту и та мо при бе ћи. 

Ре до след је хро но ло шки, по го ди на ма из да ња, у окви ру исте го ди не – 
азбуч ни, пре ма од ред ни ци, а у слу ча ју исте од ред ни це за ви ше по зи ци ја – 
пре ма глав ном ствар ном на сло ву; ви ше том ни на сло ви на во де се ре до сле дом 
то мо ва.

52 Љу бо мир С т е  п а  н о в, Са вез Ср ба у Ру му ни ји 20, Те ми швар 2009, 36–43.
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Кур зи вом су уно ше ни ми ни мал но по треб ни по да ци ко ји на књи га ма 
ни су на зна че ни; то је вр ше но са мо у крај њој ну жди, да би текст по стао ја сан 
(ре ци мо, уно ше но је ме сто штам па ња, ако је на књи зи на зна че на са мо штам-
па ри ја), а ни су уно ше ни сви, на кнад но, из иних из во ра, до зна ти по да ци (нај-
че шће не до ста је ме сто штам па ња и штам па ри ја).

Де ци мал на кла си фи ка ци ја је пре у зи ма на с ка та ло ги за ци је CIP, при че му 
је за па же но да су по не ка да књи ге исте вр сте раз ли чи то кла си фи ко ва не, па 
су спро ве де на из ве сна из јед на че ња; за пу бли ка ци је об ја вље не пре уво ђе ња 
ка та ло ги за ци је CIP (то јест пре го ди не 2000) озна че на је де ци мал на кла си-
фи ка ци ја по ана ло ги ји. 

За пе ри о дич не пу бли ка ци је има се у ви ду ме то до ло ги ја ко ју На род на 
би бли о те ка Ср би је из ра ђу је за пред сто је ћу ре тро спек тив ну би бли о гра фи ју 
срп ске пе ри о ди ке. 

Би бли о гра фи ја је ре тро спек тив на (об у хва та из да ња од 1990. до 2009), 
а на ме ра је да се на да ље об ја вљу је као те ку ћа. 

Ра ди пре глед но сти, по де ље на је на сле де ће це ли не: 
1. Са мо стал на из да ња и из да ња где је Са вез Ср ба у Ру му ни ји пр ви, од-

но сно глав ни из да вач:
1.1. Мо но граф ске пу бли ка ци је
1.2. Пе ри о ди ка
1.3. Не књи жни ма те ри ја ли
2. Из да ња у ко ји ма је Са вез Ср ба у Ру му ни ји дру ги, од но сно пра те ћи 

из да вач:
2.1. Мо но граф ске пу бли ка ци је
2.2. Пе ри о ди ка
Из тех нич ких раз ло га, у „Те ми швар ском збор ни ку” штам па ће се у на-

став ци ма, по це ли на ма, с тим што ће од го ва ра ју ћи ре ги стри усле ди ти по сле 
по след њег на став ка.

1. Са мо стал на из да ња и из да ња где је Са вез Ср ба у Ру му ни ји пр ви, 
од но сно глав ни из да вач

1.1. Мо но граф ске пу бли ка ци је

1994.

Арад ска твр ђа ва
1. Арад ска твр ђа ва – аустро у гар ски ло гор за ис тре бље ње Ср ба 1914–1918 

/ Бо жи дар Па нић, Ми лош Кри стеа, Си ма Жар ков, Ан дреј Ка чо ра. – Те ми-
швар : Де мо крат ски са вез Ср ба и Ка ра ше ва ка у Ру му ни ји, 1994 (Ti mi ş o a ra : 
S.C. „he li con” Ba nat S.A.). – 112 стр. : илу стр. ; 20 цм. – (По себ на из да ња : 
Мо но гра фи је ; Књи га 4).

Осам де се та го ди шњи ца стра да ња срп ских ин тер ни ра ца у Ара ду. – Re-
zu mat: стр. 108–109. – Sum mary: стр. 110–111.

ISBN 973–96769–1–X (бро ши ра но)
908(498 Арад)
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Мун ћан, Иво
2. Из ко ре на ру жа цве та : (за пи си по во дом сто го ди шњи це Срп ске чи-

та о ни це у Ча на ду) / Иво Мун ћан. – Те ми швар : Де мо крат ски са вез Ср ба и 
Ка ра ше ва ка у Ру му ни ји, 1994 (Те ми швар : S.C. „he li con” Ba nat S.A.). – 60 
стр. : илу стр. ; 20 цм. – (По себ на из да ња : Мо но гра фи је ; Књи га 2).

Бро ши ра но.
061(498 Ча над)

Сте па нов, Љу бо мир
3. Из по ве сти Кет фе ља / Љу бо мир Сте па нов. – Те ми швар : Де мо крат ски 

са вез Ср ба и Ка ра ше ва ка у Ру му ни ји, 1994 (Те ми швар : S.C. „he li con” Ba nat 
S.A.). – 336 стр., 16 та бли : илу стр. ; 21 цм. – (По себ на из да ња : Мо но гра фи-
је ; Књи га 3).

Ti raj: 1.000. – На по ме не и об ја шње ња: стр. 318–333. 
ISBN 973–96769–0–1 (кар тон)
908(498 Ке твељ)

4. Мла дост жу бо ри, ср цу го во ри... : по во дом 25. го ди шњи це ак тив но сти 
кул тур но-умет нич ких фор ма ци ја срп ских сту де на та у Те ми шва ру / Љу бо-
мир Сте па нов. – Дру го из да ње. – Те ми швар : Де мо крат ски са вез Ср ба и Ка-
ра ше ва ка у Ру му ни ји, 1994 (Те ми швар : S.C. „he li con” Ba nat S.A.). – 224 стр., 
24 та бле : илу стр. ; 21 цм. – (По себ на из да ња : Мо но гра фи је ; Књи га 1).

Ti raj: 1.130 (кар тон). – На по ме не и об ја шње ње: стр. 219–221. 
061:008(498)

Чо бо тин, Бла го је
5. Пра зна ко лев ка / Бла го је Чо бо тин. – Те ми швар : [Де мо крат ски са вез 

Ср ба и Ка ра ше ва ка у Ру му ни ји, 1994]. – 1 пре са ви јен ли ста са 30 не ве за них 
тер ци на ; 2,5 х 5 цм. – (По себ на из да ња : Ми ни књи га ; Књи га 1).

Бро ши ра но. – Бе ле шке о пи сцу на зад њој ко ри ци.
821.163.41–1

1995.

Лу пу ло вић, Ва са
6. Љуп ко ва до ли на / Ва са Лу пу ло вић, Бо ри слав Ђ. Кр стић. – Те ми швар : 

Де мо крат ски са вез Ср ба и Ка ра ше ва ка у Ру му ни ји, 1995 (Ti mi ş o a ra : S.C. 
„he li con” Ba nat S.A.). – 228 стр., 8 та бли : илу стр. ; 21 цм. – (По себ но из да ње : 
Мо но гра фи је ; Књи га 6).

ISBN 973–96769–4–4 (кар тон)
908(498 Љуп ко ва)

Ми ле но вић, Че до мир
7. Ка ко слу ша ти ве тар : но ве ле / Че до мир Ми ле но вић. – Те ми швар : Де-

 мо крат ски са вез Ср ба и Ка ра ше ва ка у Ру му ни ји, 1995 (Ti mi ş o a ra : Im pri me-
ria Mir ton). – 135 стр. ; 20 цм. – (По себ на из да ња : Књи жев ност ; Књи га 1).
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Ти раж: 350.
ISBN 973–96769–3–6 (бро ши ра но)
821.163.41–32

Ми лин, Ми о драг
8. Ве ко ви ма за јед но : (из исто ри је срп ско-ру мун ских од но са) / Ми о драг 

Ми лин. – Те ми швар : Де мо крат ски са вез Ср ба и Ка ра ше ва ка у Ру му ни ји, 
1995 (Те ми швар : S.C. „he li con” Ba nat S.A.). – 208 стр., 8 та бли : илу стр. ; 21 
цм. – (По себ на из да ња : Мо но гра фи је ; Књи га 5).

Ti raj: 1.000. – На по ме не: стр. 174–187. – При лог : Би о гра фи ја Ата на си ја 
Ни ко ли ћа : (Од лом ци о пре но су срп ског оруж ја 1862): стр. 188–200. – Ре ги-
стар: стр. 201–208.

ISBN 973–96769–2–8 (кар тон)
94(498:497.1)

Сте па нов, Љу бо мир
9. Де мо крат ски са вез Ср ба и Ка ра ше ва ка у Ру му ни ји / при ре дио Љу бо мир 

Сте па нов. – Те ми швар : Де мо крат ски са вез Ср ба и Ка ра ше ва ка у Ру му ни ји, 
1995 (Ti mi ş o a ra : Im pri me ria Mir ton). – 248 стр. ; 21 цм. – (По себ на из да ња : 
Мо но гра фи је ; Књи га 7).

Ти раж: 500. – При ло зи: стр. 209–239. – На по ме не и об ја шње ња: стр. 
240–241. 

ISBN 973–96769–5–2 (бро ши ра но)
061:323.1(=163.41)(498)

То до ров, Ми о мир
10. Ра ди Боц / Ми о мир То до ров. – [Те ми швар : Де мо крат ски са вез Ср ба 

и Ка ра ше ва ка у Ру му ни ји, 1995]. – 2 пре са ви је на ли ста са по 15 стро фа ; 6 х 
8 цм. – (По себ на из да ња : Ми ни књи га ; Књи га 2).

821.163.41–1

1996.

Ми лин, Ми о драг
11. Ба ра ган ска Гол го та Ср ба у Ру му ни ји 1951–1956 / Ми о драг Ми лин, 

Љу бо мир Сте па нов ; [ко ри це Еми ли ја Жи ва нов]. – Те ми швар : Де мо крат ски 
са вез Ср ба и Ка ра ше ва ка у Ру му ни ји, [1996] (Те ми швар : S.C. Di na mis Print 
SRL). – 320 стр. : илу стр. ; 20 цм. – (По себ на из да ња : Мо но гра фи је ; Књи га 8).

Ти раж: 1.000. – În loc de re zu mat: стр. 227–228. – До ку мен ти: стр. 229–
238. – И сли ке го во ре: стр. 247–312. 

ISBN 973–96769–7–9 (бро ши ра но)
323.1(=163.41)(498)

12. Gol go ta Bă ră ga nu lui pen tru sârbii din România 1951–1956 / Mi o drag 
Mi lin, Li u bo mir Ste pa nov ; tra du ce re din lim ba sârbă Ivo Mun cean ; [co per ta 
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Emi lia Ji va nov]. – Ti mi ş o a ra : Uni u nea De moc ra ti că a Sârbilor şi Ca ra ş o ve ni lor 
din România, 1996 (Ti mi ş o a ra : S.C. Di na mis Print S.R.L). – 304 стр. : илу стр. ; 
21 цм. – (Edi ţ ii spe ci a le : Se ria Mo no gra fii ; Car tea nr. 10).

Ti raj: 1500. – Do cu men te: стр. 199–220. – No te şi bi bli o gra fie: стр. 228–
229. – Ба ра ган ска Гол го та: стр. 230–231. – Sum mary: стр. 232–233. – Şi fo to-
gra fi i le vor besc: стр. 235–298. 

ISBN 973–96769–9–5 (бро ши ра но)
323.1(=163.41)(498)

Са бљић, Ду шан
13. Срп ско школ ство у Ру му ни ји 1919–1989 / Ду шан Са бљић ; пре ма 

ауто ро вом ру ко пи су са ста вио, до пу нио и при ре дио за штам пу Сте ван Бу-
гар ски. – Те ми швар : Де мо крат ски са вез Ср ба и Ка ра ше ва ка у Ру му ни ји, 
1996 (Ti mi ş o a ra : SC Di na mis Print SRL). – 380 стр. : илу стр. ; 24 цм. – (По-
себ на из да ња : Мо но гра фи је ; Књи га 9).

штам па но у 500 бро ши ра них при ме ра ка. – Гра ђа: стр. 169–324. – Спо-
ме нар: стр. 325–368. – Азбуч ни пре глед име на и на зи ва: стр. 371–376. 

ISBN 973–96769–8–7 (бро ши ра но)
373.3(498)

Си мо но вић, Ми ла дин
14. Тра же ње иза пла вог : пе сме / Ми ла дин Си мо но вић ; [ко ри це Еми-

ли ја Жи ва нов]. – Те ми швар : Де мо крат ски са вез Ср ба и Ка ра ше ва ка у Ру-
му ни ји, 1996 (Ti mi ş o a ra : Im pri me ria Mir ton). – 64 стр. ; 20 цм. – (По себ на 
из да ња : Књи жев ност ; Књи га 2).

Ти раж: 500.
ISBN 973–96769–6–0 (бро ши ра но)
821.163.41–1

Сте па нов, Љу бо мир
15. Де мо крат ски са вез Ср ба и Ка ра ше ва ка у Ру му ни ји 1990–1995 / при-

ре дио Љу бо мир Сте па нов. – Дру го из да ње. – Те ми швар : Де мо крат ски са вез 
Ср ба и Ка ра ше ва ка у Ру му ни ји, 1996 (Те ми швар : S.C. Di na mis Print S.R.L). 
– 240 стр. ; 21 цм. – (По себ на из да ња : Мо но гра фи је ; Књи га 7).

Ти раж: 500. – При ло зи: стр. 206–233. – Uni u nea De moc ra ti că a Sârbilor 
şi Ca ra ş o ve ni lor din România (scur tă pre zen ta re): 223–225. – The De moc ra tic 
Union of Ser bi ans and Ka ra so vens from Ro ma nia (short re port): стр. 234–236. 
– На по ме не и об ја шње ња: стр. 237–238. 

ISBN 973–96769–5–2 (бро ши ра но)
061:323.1(=163.41)(498)
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1997.

Кр стић, Бо ри слав Ђ.
16. Кул ту ра из ра жа ва ња : II раз ред / Бо ри слав Ђ. Кр стић. – Те ми швар : 

[Де мо крат ски са вез Ср ба и Ка ра ше ва ка у Ру му ни ји], 1997 (Ti mi ş o a ra : S.C. 
Di na mis Print S.R.L). – 136 стр. : илу стр. ; 30 цм. 

Ти раж: 250 (бро ши ра но). – Одо бре ње Ми ни стар ства на ста ве бр. 
43.174/1996.

371.33

Ме тод ска све ска
17. Ме тод ска све ска 1 за I–IV раз ред / Ди ја на Ста те, Ве ра Су бин, Де-

сми ра Мир ков, Сла ве на Пе ја нов, Љу би ца По па дић, Љи ља на Аћи мов, Ве ра 
Ар син, Бо ри слав Кр стић. – Те ми швар : [Де мо крат ски са вез Ср ба и Ка ра ше-
ва ка у Ру му ни ји], 1997. – [157] стр. ; 30 цм.

Ти раж: 50 (бро ши ра но). – штам па но са мо на де сним стр. 
373.3

Рај кић, Љу би ца
18. Бо гу иза ле ђа : 33 пе сме / Љу би ца Рај кић ; [ко ри це Еми ли ја Жи ва нов]. 

– Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 1997, (Ти ми шо а ра : Di na mis Print). – 
56 стр. ; 20 цм. – (По себ на из да ња : Књи жев ност ; Књи га 3).

Ти раж: 300.
ISBN 973–98243–0–7 (бро ши ра но)
821.163.41–1

19. „По ми ло ва ње” / Љу би ца Рај кић. – [Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му-
ни ји, 1997]. – 4 стр. ; 21 цм. – (По себ на из да ња : Ми ни књи га ; Књи га 4).

Да ни Пре о бра же ња Ба зјаш – Бе ло бре шка 18–19. ав густ 1997. – Срп ска 
књи жев на на гра да 1996. – Бро ши ра но.

821.163.41–1

Сте па нов, Љу бо мир
20. Са вез Ср ба у Ру му ни ји 1990–1997 / Љу бо мир Сте па нов. – Те ми швар : 

Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 1997 (Ti mi ş o a ra : S.C. Di na mis Print S.R.L.). – 240 стр. : 
илу стр. ; 21 цм. – (По себ на из да ња : Мо но гра фи је ; Књи га 8).

Ти раж: 500. – При ло зи: стр. 192–219. – Uni u nea Sârbilor din România 
(scur tă pre zen ta re): стр. 209–211. – The Union of Ser bi ans from Ro ma nia (short 
re port): стр. 220–222. – На по ме не и об ја шње ња: стр. 223–234. 

ISBN 973–98243–1–5 (бро ши ра но)
061:323.1(=163.41)(498)

Сте фа но вић, Го ран
21. „Ко со ву не ма кра ја” / Го ран Сте фа но вић. – [Те ми швар : Са вез Ср ба у 

Ру му ни ји, 1997]. – 4 стр. ; 21 цм. – (По себ на из да ња : Ми ни књи га ; Књи га 3).
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Да ни Пре о бра же ња Ба зјаш – Бе ло бре шка 18–19. ав густ 1997. – Срп ска 
књи жев на на гра да 1993. – Бро ши ра но.

821.163.41–1

Чо бо тин, Бла го је
22. У зво ну хи лан да ра плач на ро да је ца / Бла го је Чо бо тин. – [Те ми швар : 

Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 1997]. – 4 стр. ; 21 цм. – (По себ на из да ња : Ми ни 
књи га ; Књи га 5).

Да ни Пре о бра же ња Ба зјаш – Бе ло бре шка 18–19. ав густ 1997. – Срп ска 
књи жев на на гра да 1997. – Бро ши ра но.

821.163.41–1

1998.

Бог да нов, Све то мир
23. По по вр ши ни и ду бље : пе сме / Све то мир Бог да нов. – Те ми швар : 

Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 1998 (Ti mi ş o a ra : SC Di na mis Print SRL). – 56 стр. ; 
21 цм. – (По себ на из да ња : Књи жев ност ; Књи га 4).

Ти раж: 500.
ISBN 973–98243–5–8 (бро ши ра но)
821.163.41–1

Лу пу ло вић, Ва са
24. Ма на стир Ба зјаш : (мо но гра фи ја) / Ва са Лу пу ло вић, Бо ри слав Ђ. 

Кр стић. – Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 1998 (Ti mi ş o a ra : Di na mis 
Print). – 174 стр. : илу стр. ; 21 цм. – (По себ на из да ња : Мо но гра фи је ; Књи га 9).

Ти раж: 1.000. – Isto ri cul aşeză rii Ba zi aş: стр. 138–144. – Isto ri cul mă nă sti rii 
Ba zi aş: стр. 145–158. – При ло зи: стр. 159–172.

ISBN 973–96769–6–6 (бро ши ра но)
726.71(498 Ба зјаш)

25. Осмо го ди шња шко ла у Љуп ко ви / Ва са Лу пу ло вић, Бо ри слав Кр-
стић. – [Те ми швар] : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, [1998]. – 32 стр. ; 21 цм. 

Şco a la de la Li ub co va (re zu mat în lim ba română) : стр. 17–32. – Бро ши ра но.
373.3(498 Љуп ко ва)

То мић, Ми ле
26. Srp sko-ru mun ski rečnik. [Tom 1], A–L / Mi le Tomić = Di cţ i o nar sârb- 

-român, [Vo lu mul 1], A–L / Mi le To mi ci. – Temišvar : Sa vez Sr ba u Ru mu ni ji, 1998 
(Ti mi ş o a ra : S.C. he li con Ba nat S.A.). – 520 стр. ; 30 цм. – (Po seb na iz da nja : 
Rečnici ; Knji ga 1).

Tiraž: 1.000. – Uvod ni deo = Par tea in tro duc ti vă: стр. 5–27. – Pred go vor / 
Pa vle Ivić: стр. 6. – Pre fa ţă / Ion Co te a nu: стр. 7. – Uvod ne na po me ne u ve zi sa 
struk tu rom rečnika i nje go vom upo tre bom: стр. 10–14. – Ob ser va ţ ii pri vind 
struc tu ra şi fo lo si rea di cţ i o na ru lui: стр. 15–19. – Li te ra tu ra = Bi bli o gra fie: стр. 
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21–23. – Skraćenice = / Pre scur tă ri: стр. 24–26. – Srp ska la ti ni ca = Al fa be tul 
la tin al lim bii sârbe: стр. 27.

ISBN 973–98234–3–1 (кар тон)
81.374.8=163.41=135.1

Ћи рић, Ви ше сла ва
27. Lim ba sârbă pe înţelesul tu tu ror. I, Curs prac tic : me to dă in duc ti vă de 

învăţare a lim bii = [Srp ski je zik za sve uz ra ste ; Срп ски је зик за све уз ра сте] / 
Višeslava Ćirić. – Ti mi ş o a ra : Uni u nea Sârbilor din România, 1998 (Ti mi ş o a ra : 
S.C. Di na mis Print S.R.L). – 440 стр. ; 30 цм. – (Edi ţ ii spe ci a le : Lin gvi sti că ; 
Car tea 1).

Ti raj: 1.000.
ISBN 973–98243–2–3 (бро ши ра но)
81’374.8=163.41

28. Lim ba sârbă pe înţelesul tu tu ror. II, Curs prac tic : me to dă in duc ti vă de 
învăţare a lim bii = [Srp ski je zik za sve uz ra ste ; Срп ски је зик за све уз ра сте] / 
Višeslava Ćirić. – Ti mi ş o a ra : Uni u nea Sârbilor din România, 1998 (Ti mi ş o a ra : S.C. 
Di na mis Print S.R.L). – 536 стр. ; 30 цм. – (Edi ţ ii spe ci a le : Lin gvi sti că ; Car tea 2).

Ti raj: 1.000.
ISBN 973–98243–2–3 (бро ши ра но)
81’374.8=163.41

1999.

Бу гар ски, Сте ван
29. Ма на стир Без дин : при лог за мо но гра фи ју / Сте ван Бу гар ски, Љу-

бо мир Сте па нов. – Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 1999 (Ti mi ş o a ra : S.C. 
Di na mis Print S.R.L.). – 184 стр. : илу стр. ; 21 цм. – (По себнa из дањa : Мо но-
гра фи је ; Књи га 10).

Ти раж: 500. – Ака тист Пре све тој Вла ди чи ци на шој Бо го ро ди ци. – стр. 
21. – При ло зи: стр. 169–180. – Mă nă sti rea Bez din: стр. 181–182.

ISBN 973–98234–9–0 (бро ши ра но)
726.71(498 Без дин)

Ко со во срп ска све та
30. Ко со во срп ска све та зе мља / пре вео на ру мун ски Иво Мун ћан ; [на-

слов на стра на Еми ли ја Жи ва нов] = Ko so vo pământ sfânt al sârbilor / tra du ce re 
în lim ba română: Ivo Mun cian ; [Co per ta Emi li ja Živanov]. – Те ми швар : Са вез 
Ср ба у Ру му ни ји, 1999 (Те ми швар : Тр го вин ско дру штво „Дра го принт” дд). 
– 134 стр. ; 21 цм. – (По себ на из да ња : Ан то ло ги је ; Књи га 1).

По мра чен пра зник / Бо ри слав Кр стић Ве ли ми ров = Săr bă to a re um bri tă 
/ Bo ri slav Krstić Ve li mi rov: стр. 4–9. – Дво је зич на књи га.

ISBN 973–98243–7–4 (бро ши ра но)
821.163.41–1=135.1(082)
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Лу пу ло вић, Ва са
31. Со ко ло вац : (мо но гра фи ја) / Ва са Лу пу ло вић, Бо ри слав Ђ. Кр стић. 

– Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 1999. – 231 стр. : илу стр. ; 24 цм. – 
(По себ на из да ња : Мо но гра фи је ; Књи га 10).

Ти раж: 1.000. – Из во ри: стр. 209–215.
ISBN 973–98243–4–х (бро ши ра но)
908(498 Со ко ло вац)

Не бих ни ну ли
32. Не бих ни ну ли ћут њу опро стио : пе сме / Не да Пе тров, Бор ко Илин, 

Бо ри слав Ве ли ми ро вић, Зо ран Вук са но вић, Да мјан Пе јо вић, Го ран Мра кић, 
Да ли бор Мар ко вић. – Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 1999 (Ora dea : Ipri-
me ria de Vest). – 152 стр. ; 21 цм. – (По себ на из да ња : Књи жев ност ; Књи га 5).

Ти раж: 300. – Ово по хва ла ни је / Сла во мир Гво зде но вић: стр. 5–6. – Код 
сва ког ауто ра крат ка би о граф ска бе ле шка.

ISBN 973–9420–39–7 (при па да те ми швар ској из да вач кој ку ћи хе стиа; 
бро ши ра но).

821.163.41–1(082)

По по вић, Не бој ша
33. Оба ла све да ље / Не бој ша По по вић ; при ре дио и по го вор на пи сао 

Иво Мун ћан ; [на слов на стра на Еми ли ја Жи ва нов]. – Те ми швар : Са вез Ср ба 
у Ру му ни ји, 1999 (Те ми швар : Тр го вин ско дру штво Дра го принт дд). – 130 
стр. ; 21 цм. – (По себ на из да ња : Про за ; Књи га 2).

Ко ре ни и тра го ви : За бе ле шке о књи жев ном ства ра ла штву Не бој ше 
По по ви ћа / Иво Мун ћан: стр. 97–128.

ISBN 973–98243–8–2 (бро ши ра но)
821.163.41–32

То мић, Ми ле
34. Srp sko-ru mun ski rečnik. Tom 2, Lj–P / Mi le Tomić = Di cţ i o nar sârb- 

-român. Vo lu mul 2, Lj–P / Mi le To mi ci. – Temišvar : Sa vez Sr ba u Ru mu ni ji, 1999 
(Ti mi ş o a ra : S.C. he li con Ba nat S.A.). – 594 стр. ; 30 цм. – (Po seb na iz da nja : 
Rečnici ; Knji ga 2).

Tiraž: 1.000. 
ISBN 973–98234–3–1 (кар тон)
81.374.8=163.41=135.1

35. Srp sko-ru mun ski rečnik. Tom 3, R–Ž / Mi le Tomić = Di cţ i o nar sârb- 
-român. Vo lu mul 3, R–Ž / Mi le To mi ci. – Temišvar : Sa vez Sr ba u Ru mu ni ji, 1999 
(Ti mi ş o a ra : S.C. he li con Ba nat S.A.). – 524 стр. ; 30 цм. – (Po seb na iz da nja : 
Rečnici ; Knji ga 3).

Tiraž: 1.000. 
ISBN 973–98234–3–1 (кар тон)
81.374.8=163.41=135.1
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Ћи рић, Ви ше сла ва
36. Lim ba sârbă pe înţelesul tu tu ror. III, Ma nual-vo ca bu lar : me to dă in duc ti vă 

de învăţare a lim bii / Višeslava Ćirić. – Ti mi ş o a ra : Uni u nea Sârbilor din România, 
1999 (Ti mi ş o a ra : S.C. Di na mis Print S.R.L). – 168 стр. ; 30 цм. – (Edi ţ ii spe ci a le : 
Lin gvi sti că ; Car tea 3).

Ti raj: 1.000.
ISBN 973–98243–2–3 (бро ши ра но)
81’374.8=163.41

2000.

Ан ге лов, Ми о драг Ла за
37. На ва ма оста је свет / Ми о драг Ла за Ан ге лов ; са ста вио, при пре мио 

за штам пу и про прат не тек сто ве до пи сао Сте ван Бу гар ски = În se a ma vo a-
stră rămâne lu mea / Mi o drag La za An ge lov ; se le cţ ie, pre gă ti re pen tru ti par şi 
tex te le co ne xe de Ste van Bu gar ski. – Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2000 
(Те ми швар : Тем пус). – 113 стр. ; илу стр. ; 21 цм. – (По себ на из да ња : Мо но-
гра фи је ; Књи га 13). 

Ти раж: 350. – Ка зи ва ње о Ми о дра гу / Сте ван Бу гар ски = Când vi ne vor-
ba de spre Mi o drag: стр. 7–18. – Би о граф ска бе ле шка: стр. 19–21. – Тек сто ви 
на срп ском и ру мун ском је зи ку. – У се ћа њи ма / În amin ti ri: стр. 101–110.

ISBN 973–99657–2–5 (бро ши ра но)
821.163.41–92

Арад кроз вре ме
38. Арад кроз вре ме. [1] : [збор ник ра до ва са Пр вог пе тров дан ског сим-

по зи ју ма у Ара ду 11. 7. 1999] / [при ре дио Си ма Жар ков] = Ara dul de-a lun gul 
tim pu lui. [1] : [cu le ge re de tex te de la pri mul Sim po zion de zi ua Sf. Pe tru din 
Arad 11. 7. 1999] / [cu le ge re îngrijită de Si ma Jar cov]. – Те ми швар : Са вез Ср ба 
у Ру му ни ји, 2000 (Те ми швар : Тем пус). – 96 стр. ; илу стр. ; 21 цм. – (По себ на 
из да ња : Мо но гра фи је ; Књи га 12).

На стр. 5–48 тек сто ви на срп ском; на стр. 49–94 исти тек сто ви на ру-
мун ском је зи ку. 

ISBN 973–99657–0–9 (бро ши ра но)
94(=163.41)(498)

Ва си љев, Ду шан
39. Иза бра не пе сме : по во дом сто го ди шњи це ро ђе ња / Ду шан Ва си љев ; 

при ре ди ла и пред го вор на пи са ла Ок та ви ја Не дел ку. – Те ми швар : Са вез 
Ср ба у Ру му ни ји, 2000. – 164 стр. : пор трет ауто ра ; 19 цм. – (По себ на из да-
ња : Књи жев ност ; Књи га 6).

Ду шан Ва си љев, са вест јед не ге не ра ци је / Ок та ви ја Не дел ку: стр. 7–21. 
– Ду шан Ва си љев. хро но ло ги ја: стр. 153–155. – Књи ге Ду ша на Ва си ље ва: стр. 
156–157. – Ли те ра ту ра (из бор): стр. 158. – Бе ле шка уз из бор: стр. 159–160.

ISBN 973–99657–4–1 (бро ши ра но)
821.163.41–1
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Жу пун ски, Ђо ка
40. Ме де ња ци : (при че за де цу) / Ђо ка Жу пун ски ; [и лу стра ци је Ми лић 

од Ма чве и ђа ци Срп ске гим на зи је „До си теј Об ра до вић” у Те ми шва ру]. – 
Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2000 (Ora dea : Im pri me ria de Vest). – 162 
стр. ; 19 цм. – (По себ на из да ња : Књи жев ност за де цу ; Књи га 2).

ISBN 973–99657–5–х (бро ши ра но)
821.163.41–32

Ми ле но вић, Че до мир
41. Ор ло ви ле те ви со ко : ро ман / Че до мир Ми ле но вић. – Те ми швар : Са-

вез Ср ба у Ру му ни ји, 2000. – 174 стр. ; 20 цм. – (По себ на из да ња : [Књи жев
ност] ; Књи га 8).

Че до мир Ми ле но вић: стр. 170. – Ни ча ска без пи са ња / Ми о мир То до-
ров: стр. 171–172. – Бе ле шка о ауто ру: стр. 173–174.

ISBN 973–99657–8–4 (бро ши ра но). – ISBN 973–99657–7–6 по гре шно на 
стр. 2 и на зад њој ко ри ци.

821.163.41–31

Мир ја нић, Дра го мир
42. По вра так ку ћи : иза бра не и но ве пе сме / Дра га Мир ја нић. – Те ми-

швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2000 (Ora dea : Im pri me ria de Vest). – 148 стр. ; 
19 цм. – (По себ на из да ња : Књи жев ност ; Књи га 7).

Гле да ти зве зде, тра жи ти у ко ре њу / Сла во мир Гво зде но вић: стр. 5–6.
ISBN 973–99657–6–8 (бро ши ра но)
821.163.41–1

Мун ћан, Иво
43. Чуд но ва ти сан : (пе сме за де цу) / Иво Мун ћан. – Те ми швар : Са вез 

Ср ба у Ру му ни ји, 2000 (Ora dea : Im pri me ria de Vest). – 88 стр. ; 19 цм. – (По-
себ на из да ња : Књи жев ност за де цу ; Књи га 1).

ISBN 973–99657–7–6 (бро ши ра но)
821.163.41–1

Ра дан, Ми хај Н.
44. Gra i u ri le ca ra ş o ve ne azi : fo ne ti ca şi fo no lo gia / Mi hai N. Ra dan. – Ti-

mi ş o a ra : Uni u nea Sârbilor din România, 2000 (Ora dea : Im pri me ria de Vest). – 
326 стр. ; 24 цм. – (Edi ţ ii spe ci a le : Se ria Mo no gra fii ; Car tea 15).

In di ce de auto ri: 247–250. – In di ce de lo ca li tă ţi: стр. 251–255. – In di ce de 
cu vin te: стр. 256–301. – Si gle şi abre vi e ri: стр. 302–324.

ISBN 973–99657–3–3 (Са вез Ср ба у Ру му ни ји). – ISBN 973–99664–3–8 
(Ан тро пос) (бро ши ра но)

811.135 1’282(498 Ca ra ş o va)

Це ро вић, Љу би во је
45. Ср би у Ру му ни ји / Љу би во је Це ро вић ; при ре дио Љу бо мир Сте па нов. 

– Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2000 (Ti mi ş o a ra : SC Di na mis Print). 
– 264 стр. ; илу стр. ; 24 цм. – (По себ на из да ња : Мо но гра фи је ; Књи га 14).
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Ти раж: 500. – Из во ри и ли те ра ту ра: стр. 255–259. – Бе ле шка о ауто ру: 
стр. 260.

ISBN 973–99657–1–7 (бро ши ра но)
94(=163.4)(498)

2001.

Арад кроз вре ме
46. Арад кроз вре ме. [2] : [збор ник ра до ва са Дру гог пе тров дан ског 

сим по зи ју ма у Ара ду 11. 7. 2000] / [при ре дио Си ма Жар ков] = Ara dul de-a 
lun gul tim pu lui. [2] : [cu le ge re de tex te de la Аl II-lea sim po zion de zi ua Sf. Pe tru 
din Arad 11. 7. 2000] / [cu le ge re îmgrijită de Si ma Jar cov]. – Те ми швар : Са вез 
Ср ба у Ру му ни ји, 2001 (Ti mi ş o a ra : „Im pri me ria Mir ton”). – 166 стр. ; илу стр. ; 
20 цм. – (По себ на из да ња : Мо но гра фи је ; Књи га 16).

На стр. 5–88 тек сто ви на срп ском; на стр. 89–164 исти тек сто ви на ру-
мун ском је зи ку. 

ISBN 973–99658–1–4 (бро ши ра но)
94(=163.41)(498)

Бан ду Жи ва нов, Све тла на
47. Две уса мље но сти : пе сме / Све тла на Жи ва нов Бан ду ; [ко ри це Еми ли-

ја Жи ва нов]. – Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2001 (Ti mi ş o a ra : Im pri me-
ria Mir ton). – 56 стр. ; 20 цм. – (По себ на из да ња : Књи жев ност ; Књи га 11).

Из ме ђу уса мље но сти и фа сци на ци је / Сла во мир Гво зде но вић: стр. 
5–6.

ISBN 973–99658–4–9 (бро ши ра но)
821.163.41–1

Бар зин, Вла да
48. За хо ђе ње : иза бра не и но ве пе сме / Вла да Бар зин. – Те ми швар : Са-

вез Ср ба у Ру му ни ји, 2001 (Ti mi ş o a ra : Im pri me ria Mir ton). – 140 стр. ; 20 цм. 
– (По себ на из да ња : Књи жев ност ; Књи га 8).

По е зи ја – кр ва ва ве че ра / Сла во мир Гво зде но вић: стр. 5–6. – Бе ле шка 
о пи сцу: стр. 133–134.

ISBN 973–99658–2–2 (бро ши ра но)
821.163.41–1

Илин, Бор ко
49. Се вер но од ду ше : пе сме / Бор ко Илин. – Те ми швар : Са вез Ср ба у 

Ру му ни ји, 2001 (Ti mi ş o a ra : Im pri me ria Mir ton). – 80 стр. ; 20 цм. – (По себ на 
из да ња : Књи жев ност ; Књи га 9).

Пра во го во ре ћи / Јо ца Пе ја нов: стр. 5 – Ди вљи на сти ха / Го ран Мра-
кић: стр. 73–74. – Бе ле шка о ауто ру [уз пор трет]: стр. 75. 

ISBN 973–99658–0–6 (бро ши ра но)
821.163.41–1
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Кор ња, Рај ко
50. Тре ну так исти не : ин тер вјуи / Рај ко Кор ња. – Те ми швар : Са вез Ср ба 

у Ру му ни ји, 2001 (Ti mi ş o a ra : Im pri me ria Mir ton). – 152 стр. ; 20 цм. – (По себ-
на из да ња : Пу бли ци сти ка ; Књи га 1).

Ре зи ме, уме сто не чег дру гог / Сла во мир Гво зде но вић: стр. 7–8.
ISBN 973–99658–6–5 (бро ши ра но)
821.163.41–92

Лу пу ло вић, Ва са
51. Осмо го ди шња шко ла у Со ко лов цу / Ва са Лу пу ло вић, Бо ри слав Ђ. 

Кр стић. – Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2001 (Ti mi ş o a ra : Uni u nea 
Sârbilor din România). – 48 стр. ; илу стр. ; 21 цм. – (По себ на из да ња : Мо но-
гра фи је ; Књи га 18).

Isto ri cul şco lii din So col (re zu mat): стр. 44–46.
ISBN 973–99658–9–х (бро ши ра но). – ISBN 973–99658–8–X по гре шно 

на зад њој ко ри ци.
373.3(498 Со ко ло вац)

Ми ле но вић, Че до мир
52. Пут жа ло сних ја бла на : ро ман / Че до мир Ми ле но вић. – Те ми швар : 

Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2001 (Ti mi ş o a ra : Im pri me ria Mir ton). – 310 стр. ; 20 
цм. – (По себ на из да ња : Књи жев ност; Књи га 10).

Бе ле шке о пи сцу: стр. 309–310.
ISBN 973–99657–8–1 (бро ши ра но)
821.163.41–31

Ми ља
53. Ми ља 1065 : збор ник књи жев ног кру жо ка „Жар ко Де спо то вић” у 

Бе ло бре шки / при ре ди ли Сла во мир Гво зде но вић, Ми ла дин Си мо но вић. – 
Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2001. – 148 стр. ; 21 цм. – (По себ на из-
да ња : Ан то ло ги је ; Књи га 2).

Кул тур ни све ти о ник на 1065. ду нав ској ми љи / Бо ри слав Д. Кр стић 
Ве ли ми ров: стр. 5–8. – За пи си: стр. 125–135. – Не ко ли ко по да та ка о пи сци-
ма: стр. 137–144.

ISBN 973–99658–3–0 (бро ши ра но)
821.163.41(498)=135.1(082)

По пе ску, Еле на Љи ља на
54. Пе сма љу ба ви : пе сме / Еле на Љи ља на По пе ску ; са ру мун ског пре-

вео Дра га Мир ја нић = [Cânt de iubi re / Ele na Li li a na Po pe scu]. – Те ми швар : 
Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2001 (Ti mi ş o a ra : Im pri me ria Mir ton). – 128 стр. ; 20 
цм. – (По себ на из да ња : Пре во ди ; Књи га 1).

Пре део истин ске по е зи је = Tărâmul po e zi ei ade vă ra te / Дра га Мир ја нић: 
стр. 6–11. – Бе ле шке о пре во ди о цу: стр. 126. – Дво је зич но из да ње.

ISBN 973–99658–5–7 (бро ши ра но)
821.163.41–1
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Сте па нов, Љу бо мир
55. Ср би у Кне зу / Љу бо мир Сте па нов. – Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му-

ни ји, 2001 (Ti mi ş o a ra : Im pri me ria Mir ton). – 240 стр. ; илу стр. ; 20 цм. – (По-
себ на из да ња : Мо но гра фи је ; Књи га 17).

Из во ри и ли те ра ту ра: стр. 229–233.
ISBN 973–99658–7–3 (бро ши ра но)
908(498 Кнез)

2002.

Арад кроз вре ме
56. Арад кроз вре ме. [3] : [збор ник ра до ва са Тре ћег пе тров дан ског 

сим по зи ју ма у Ара ду 11. 7. 2001] / [ор га ни за тор Си ма Жар ков] = Ara dul de-a 
lun gul tim pu lui. [3] : [cu le ge re de tex te de la Аl II-lea [!] sim po zion de zi ua Sf. 
Pe tru din Arad 11. 7. 2001] / [or ga ni za tor Si ma Jar cov]. – Те ми швар : Са вез Ср ба 
у Ру му ни ји, 2002 (Ti mi ş o a ra : Uni u nea Sârbilor din România). – 168 стр. ; илу-
стр. ; 20 цм. – (По себ на из да ња : Мо но гра фи је ; Књи га 21).

На стр. 5–83 тек сто ви на срп ском; на стр. 84–163 исти тек сто ви на ру-
мун ском је зи ку. – Уз по је ди не на пи се на по ме не и би бли о гра фи ја. 

ISBN 973–8402–07–7 (бро ши ра но)
94(=163.41)(498)

Збор ник срп ске књи жев но сти
57. Збор ник срп ске књи жев но сти. Пр ва књи га / [при ре ди о] Све то зар 

Мар ков. – Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2002. – 600 стр. ; 24 цм. – (По себ на из да-
ња : Ан то ло ги ја [!] ; Књи га 5).

Уме сто уво да / Сла во мир Гво зде но вић: стр. 5. – Реч при ре ђи ва ча / Све-
то зар Мар ков: стр. 585–586. – Ли те ра ту ра: стр. 587–589.

ISBN 973–8402–12–3. – ISBN 973–8402–13–1 (бро ши ра но)
821.163.41–82(082)

Илин, Жив ко
58. Глас јед не ге не ра ци је : исти ни те при че / Жив ко Илин. – Те ми швар : 

Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2002. – 128 стр. ; 20 цм. – (По себ на из да ња : Књи жев-
ност ; Књи га 18).

Мут на све тлост ше зде се тих / Јо ца Пе ја нов: стр. 5–8. – Бе ле шка о ауто ру 
[уз пор трет]: стр. 125–126.

ISBN 973–8402–14–х (бро ши ра но)
821.163.41–94

Ја шин, Са ша
59. Ду хов на ли ра / при ре дио Са ша Ја шин. – Те ми швар : [Са вез Ср ба у 

Ру му ни ји], 2002 (Ti mi ş o a ra : S.C. U.R.C. Xe dos S.R.L.). – 248 стр. ; 16 цм. – 
(По себ на из да ња : Ан то ло ги ја [!] ; Књи га 3).

ISBN 973–8402–00–х (бро ши ра но)
243



55

60. Иван да / Са ша Ја шин. – Те ми швар : [Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2002] 
(Ti mi ş o a ra : S.C. URC Xe dos S.R.L.). – 144 стр. ; 21 цм. – (По себ на из да ња : 
Мо но гра фи је ; Књи га 23).

Пред го вор / Епи скоп Лу ки јан: стр. 5–7. – Re zu mat: стр. 133–134. – На-
по ме не: стр. 138–141. – Би бли о гра фи ја: стр. 142–143.

ISBN 973–8402–20–4 (бро ши ра но)
908(498 Иван да)

Кри ла
61. Кри ла : збор ник књи жев ног кру жо ка „Кри ла” у Кет фе љу / при ре-

дио Љу бо мир Сте па нов. – Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2002 (Uni u-
nea Sârbilor din România) – 96 стр. ; 21 цм. – (По себ на из да ња : Ан то ло ги је ; 
Књи га 4).

По сто ље за пам ће ње: стр. 5–6. – По да ци о ауто ри ма у тек сту.
ISBN 973–8402–10–7 (бро ши ра но)
821.163.41(498)=135.1(082)

Кр стић, Бо ри слав Ђ.
62. На род ни жи вот и оби ча ји Кли су ра ца и По ља ди ја ца / Бо ри слав Ђ. 

Кр стић. – Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2002 (Те ми швар : S.C. U.R.C. 
Xe dos S.R.L.). – 398 стр. : илу стр. ; 24 цм. – (По себ на из да ња : Мо но гра фи је ; 
Књи га 19).

Би бли о гра фи ја : стр. 385–390. – По смрт но из да ње.
ISBN 973–8402–01–8 (бро ши ра но)
323.1(=163.41)(498)

Лу пу ло вић, Ва са
63. Ка пе тан Ко ча : дра ма у че ти ри чи на / Ва са Лу пу ло вић ; текст за 

штам пу при ре дио Ми ла дин Си мо но вић ; [ко ри це Ра ден ко Јак шић Јак ша] ; 
[фо то Бор ко Илин] – Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2002. – 96 стр., 11 
та бли : илу стр. ; 16 цм. – (По себ на из да ња : Књи жев ност ; Књи га 16).

На ша пр ва дра ма (или књи га пре да ка) / Сла во мир Гво зде но вић: стр. 
93–95. – Бе ле шка о ауто ру уз пор трет на зад њој ко ри ци. 

ISBN 973–8402–05–0 (бро ши ра но)
821.163.41–2

Ми лин, Ми о драг
64. Ср би из Ру му ни је у ба ра ган ској Гол го ти / Ми о драг Ми лин, Љу бо-

мир Сте па нов ; [ко ри це Еми ли ја Жи ва нов]. – Дру го, до пу ње но из да ње. – 
Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2002 (Ti mi ş o a ra : S.C. U.R.C. Xe dos 
S.R.L.). – 422 стр. : илу стр. ; 24 цм. – (По себ на из да ња : Мо но гра фи је ; Књи-
га 22).

До ку мен ти: стр. 391–411. – În loc de re zu mat: стр. 415–416. – Sum mary: 
стр. 417–418. – На по ме не : стр. 419–422. 

ISBN 973–8402–21–2 (бро ши ра но)
323.1(=163.41)(498)
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Мир ја нић, Ђо ка
65. Вре ме без из бо ра / Ђо ка Мир ја нић ; са ста вио Дра га Мир ја нић ; до пун-

ске тек сто ве на пи сао Сте ван Бу гар ски. – Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 
2002. – 256 стр. ; 21 цм. – (По себ на из да ња : Књи жев ност ; Књи га 15).

Сим би о за умет нич ког и ра ци о нал ног / Бо ри слав Д. Кр стић: стр. 161–162. 
– Дру го ва ње уз му зи ку / Ла за Кне же вић: стр. 163–164. – Ни с ким, као са 
Ђо ком / Мир ко Жив ко вић: стр. 165–166. – Ве ли ки рад ник – спор а те ме љит 
/ Све то зар Мар ков: стр. 168–169. – Је ди но је дан ста ре ши на / Рај ко Кор ња: 
стр. 170–171. – Жи вот веч ни нам је сви ма бли зу / Бра ни слав Стан ко вић: стр. 
172–175. – Угра дио је се бе це лог / Да ра Па у ље вић: стр. 176. – Во љен ка да се 
љу ти и ка да пра шта / Див на Сто ја нов: стр. 177. – Би сер-ре чи / Сла во мир 
Гво зде но вић: стр. 178. – На сво ме свој или Реч о Ђо ки Мир ја ни ћу: стр. 179–
217. – Би бли о гра фи ја Ђо ке Мир ја ни ћа: стр. 218–251.

ISBN 973–8402–04–2 (бро ши ра но)
821.163.41–821

Ра ки тић, Сло бо дан
66. Са мот ни по то мак / Сло бо дан Ра ки тић ; из бор и пре пев Иво Мун ћан 

и Лу чи јан Алек сиу = Ur ma şul sin gu ra tic / Slo bo dan Rakitić ; se le cţ ie şi tra du-
ce re Ivo Mun cian şi Lu cian Ale xiu ; [цр те жи Не над Лу кин]. – Те ми швар : Са-
вез Ср ба у Ру му ни ји, 2002. – 158 стр. ; илу стр. ; 19 цм, – (По себ на из да ња : 
Пре во ди ; Књи га 2).

Из бор из ви ше ауто ро вих књи га. – Пут са мот ног по том ка / Кар мен 
Бла га = Ca lea ur ma ş u lui sin gu ra tic / Car men Bla ga: стр. 4–23. – Пе сни ко ва 
ви зит кар та = Car tea de vi zi ta a po e tu lui: стр. 152–153. – Дво је зич но из да ње.

ISBN 973–8402–08–5
821.163.41–1)135(1)163.41

Ро сић, Ми ро слав
67. Рас цве та на ша ка / Ми ро слав Ро сић ; [ко ри це Ве ра Илин]. – Те ми-

швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2002. – 72 стр. ; 19 цм. – (По себ на из да ња : 
Књи жев ност ; Књи га 14).

Гле да ње у се бе / Иво Мун ћан: стр. 5–8.
ISBN 973–8402–03–4 (бро ши ра но)
821.163.41–1

Ру беј, Ми хај
68. Се о ске при че / Ми хај Ру беј. – Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 

2002. – 57 стр. ; 17 цм. – (По себ на из да ња : Књи жев ност ; Књи га 14).
ISBN 973–8402–09–3 (бро ши ра но)
821.163.41(498)-32

Сте па нов, Љу бо мир
69. Срп ски др жав ни ан самбл пе са ма и ига ра у Те ми шва ру / Љу бо мир 

Сте па нов. – Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2002 (Ti mi ş o a ra : S.C. U.R.C. 
Xe dos S.R.L.). – 104 стр. : илу стр. ; 21 цм. – (По себ на из да ња : Мо но гра фи је ; 
Књи га 22).
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ISBN 973–8402–11–5 (бро ши ра но)
784.4(=163.41)(498 Те ми швар)

Три ве ка
70. Три ве ка Те ке ли ји не цр кве : Арад, 1702–2002 / [Дра гу тин Осто јић, 

Сте ван Ра јић, Бо жи дар Па нић, Љу бо мир Сте па нов, Сте ван Бу гар ски ; ко нач-
но об ли ко ва ње тек ста Сте ван Бу гар ски]. – Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му-
ни ји, 2002 (Те ми швар : S.C. U.R.C. Xe dos S.R.L.). – 254 стр. ; илу стр. ; 20 цм. 
– (По себ на из да ња : Мо но гра фи је ; Књи га 20).

При ло зи: стр. 234–242. – Би бли о гра фи ја: стр. 243–249. – Trei ve a cu ri ale 
bi se ri cii lui Te ke li ja. Arad, 1702–2002: стр. 253–254.

ISBN 973–8402–06–9 (бро ши ра но)
726.54(498 Арад)

Чо бо тин, Бла го је
71. „Зе мља-ко љи во” : пе сме / Бла го је Чо бо тин. – Те ми швар : Са вез Ср ба 

у Ру му ни ји, 2002. – 112 стр. ; 20 цм. – (По себ на из да ња : Књи жев ност ; Књи-
га 13).

Са све ћом над ср цем и Ло го сом / Сла во мир Гво зде но вић: стр. 5–8.
ISBN 973–8402–02–6 (бро ши ра но)
821.163.41–1

2003.

Арад кроз вре ме
72. Арад кроз вре ме. [4] : [збор ник ра до ва са Че твр тог пе тров дан ског 

сим по зи ју ма у Ара ду 2002. го ди не] / [при ре дио Ду шан Ј. По пов] = Ara dul 
de-a lun gul tim pu lui. [4] : [cu le ge re de tex te de la Аl IV-lea sim po zion de zi ua Sf. 
Pe tru din Arad în anul 2002] / [e di ţ ie îngrijită de Dušan J. Po pov]. – Те ми швар : 
Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2003 (Ti mi ş o a ra : Euro stam pa). – 141 стр. ; илу стр. ; 
21 цм. – (По себ на из да ња : Мо но гра фи је ; Књи га 30).

На стр. 5–75 тек сто ви на срп ском; на стр. 77–139 исти тек сто ви на ру-
мун ском је зи ку, це ло куп ни или у са жет ку. – Уз по је ди не на пи се на по ме не 
и би бли о гра фи ја.

ISBN 973–8402–28–х (бро ши ра но)
94(=163.41)(498)(063)

Вук са но вић, Зо ран
73. Бек ство / Зо ран Вук са но вић. – Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 

2003 (Ti mi ş o a ra : Euro stam pa). – 68 стр. ; 19 цм. – (По себ на из да ња : Књи жев-
ност ; Књи га 21).

На истом ме сту и пи та ње и уз вич ник / Сла во мир Гво зде но вић: стр. 5–9. 
– Бе ле шка о ауто ру: стр. 63.

ISBN 973–8402–25–5 (бро ши ра но)
821.163.41–1
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Гво зде но вић, Сла во мир
74. Чи ка го, Аме ри ка и Ви дов дан / Сла во мир Гво зде но вић. – Те ми швар : 

Са вез Ср ба у Ру му ни ји ; Чи ка го : Срп ска на род на од бра на у Аме ри ци, 2003 
(Те ми швар : U.R.C. Xe dos). – 144 стр. ; илу стр. ; 16 цм. – (По себ на из да ња : 
Пу бли ци сти ка ; Књи га 2).

Ti raj 250. 
ISBN 973–8402–17–4 (Са вез Ср ба у Ру му ни ји) (бро ши ра но)
821.163.41–92

Жу пун ски, Ђо ка
75. Под истим не бом : пе сме / Ђо ка Жу пун ски ; [фо то Бор ко Илин]. – 

Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2003 (Ti mi ş o a ra : Euro stam pa). – 54 стр. ; 
19 цм. – (По себ на из да ња : Књи жев ност ; Књи га 20).

Бе ле шка о пи сцу: стр. 51–52. – Пор трет ауто ра на зад њој ко ри ци.
ISBN 973–8402–24–7 (бро ши ра но)
821.163.41–1

Збор ник срп ске књи жев но сти
76. Збор ник срп ске књи жев но сти. Дру га књи га, (пр ви део) / [при ре ди о] 

Све то зар Мар ков. – Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2003 (Ti mi ş o a ra : S.C. URC Xe dos 
S.R.L.). – 682 стр. ; 24 цм. – (По себ на из да ња : Ан то ло ги ја [!] ; Књи га 8).

Уме сто уво да / Сла во мир Гво зде но вић: стр. 5–6. – Реч при ре ђи ва ча / 
Све то зар Мар ков: стр. 673–674. – Ли те ра ту ра: стр. 675–676.

ISBN 973–8402–12–3. – ISBN 973–8402–31–х (бро ши ра но)
821.163.41–82(082)

Збор ник срп ске књи жев но сти
77. Збор ник срп ске књи жев но сти. Дру га књи га, (дру ги део) / [при ре ди о] 

Све то зар Мар ков. – Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2003. – 632 стр. ; 24 цм. – (По-
себ на из да ња : Ан то ло ги ја [!] ; Књи га 5).

Уме сто уво да / Сла во мир Гво зде но вић: стр. 5–6. – Реч при ре ђи ва ча / 
Све то зар Мар ков: стр. 585–586. – Ли те ра ту ра: стр. 626.

ISBN 973–8402–12–3. – ISBN 973–8402–32–8 (бро ши ра но). – ISBN 973–
8402–13–1 по гре шно на стр. 2.

821.163.41–82(082)

Илин, Бор ко
78. Се вер ни је / Бор ко Илин ; цр те жи Не над Лу кин. – Те ми швар : Са вез 

Ср ба у Ру му ни ји, 2003 (Ti mi ş o a ra : Euro stam pa). – 88 стр. ; 19 цм. – (По себ на 
из да ња : Књи жев ност ; Књи га 24).

храст у гром уда ра / Спа со је Гра хо вац: стр. 5–8. – Да на шње са го ре ва ње 
ан ти ке / Јо ван Пе ја нов: стр. 9–10. – Рат ник са се ки ром зи ме / Го ран Мра кић : 
стр. 79–80. – Бе ле шка о ауто ру [уз пор трет]: стр. 81–82. 

ISBN 973–8402–33–6 (бро ши ра но). – ISBN 973–8402–25–5 по гре шно на 
зад њој ко ри ци.

821.163.41–1
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Лу пу ло вић, Ва са
79. Раз вој школ ства у Лу го ве ту / Ва са Лу пу ло вић. – Те ми швар : Са вез 

Ср ба у Ру му ни ји, 2003 (Ti mi ş o a ra : Euro stam pa). – 96 стр. : илу стр. ; 20 цм. 
– (По себ на из да ња : Мо но гра фи је ; Књи га 26).

Из во ри : стр. 85–93.
ISBN 973–8402–16–6 (бро ши ра но)
373.3(498 Лу го вет)

Ми лин, Ми о драг
80. Sârbii din România în Gol go ta Bă ră ga nu lui / Mi o drag Mi lin, Lјubomir 

Ste pa nov ; tra du ce re din lim ba sârbă Ivo Mun cian, Lju bo mir Ste pa nov ; co per ta 
Emi lia Ji va nov. – Ti mi ş o a ra : Uni u nea Sârbilor din România ; Ti mi ş o a ra : Aso-
ci a ţ ia Fo ş ti lor De por ta ţi în Bă ră gan, 2003 (Ti mi ş o a ra : Im pri me ria Mir ton). – 
348 стр. : илу стр. ; 24 цм. – (Edi ţ ii spe ci a le : Se ria Mo no gra fii ; Car tea nr. 29).

Ar gu men te / Sil viu Sa ra fo le a nu: стр. 5–6. – Do cu men te : стр. 309–330. – 
No te şi bi bli o gra fie : стр. 339–340. – Ср би из Ру му ни је у Ба ра ган ској Гол го ти : 
стр. 341–342. – Sum mary : стр. 343–344. – No tă asu pra edi ţ i ei : стр. 345. 

ISBN 973–8402–22–0 (Са вез Ср ба у Ру му ни ји) (бро ши ра но)
323.1(=163.41)(498)

Мра кић, Го ран
81. Ро ман тич на хи рур ги ја / Го ран Мра кић ; [ко ри це Ема ну ел Чер не ску] ; 

[фо то Бор ко Илин]. – Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2003 (Ti mi ş o a ra : 
Euro stam pa). – 88 стр. ; 19 цм. – (По себ на из да ња : Књи жев ност ; Књи га 22).

Ну кле ар на ка те дра ла / Ј. Пе ја нов : стр. 5–8. – Ово је по бу на, бра те / 
Бор ко Илин: стр. 81–82. – Бе ле шка о ауто ру : стр. 83.

ISBN 973–8402–26–3 (бро ши ра но, с омо том)
821.163.41–1

Мун ћан, Иво
82. Зо ра : мо но граф ске за бе ле шке / Иво Мун ћан. – Те ми швар : Са вез 

Ср ба у Ру му ни ји, 2003 (Ti mi ş o a ra : U.R.C. Xe dos). – 120 стр. : илу стр. ; 21 цм. 
– (По себ на из да ња : Мо но гра фи је ; Књи га 24).

ISBN 973–8402–15–8 (бро ши ра но)
793.31(498 Те ми швар)

83. Па сош за не про ход / Иво Мун ћан ; [ко ри це и цр те жи Ве ра Илин]. 
– Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2003 (Ti mi ş o a ra : S.C. U.R.C. Xe dos 
S.R.L.). – 256 стр. ; 20 цм. – (По себ на из да ња : Књи жев ност ; Књи га 19).

Ti raj 300. – Са њар, (по ра же ни) му драц и по бед ник / Сла во мир Гво зде-
но вић: стр. 5–12. – Бе ле шка о пи сцу : стр. 243–246. – Пор трет ауто ра на 
зад њој ко ри ци.

ISBN 973–8402–23–9 (бро ши ра но)
821.163.41–1
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Пе ри нац Стан ков, Љу бин ка
84. ша пат го не та ња / Љу бин ка Пе ри нац Стан ков ; [ли ков ни при ло зи 

Ду шан Сте фа но вић]. – Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2003. – 72 стр. ; 
19 цм. – (По себ на из да ња : Књи жев ност ; Књи га 23).

ша пат, не мно го не жан / Сла во мир Гво зде но вић: стр. 7–9. – Пор трет 
аутор ке на пред њој ко ри ци.

ISBN 973–8402–27–1 (бро ши ра но)
821.163.41–1

Пре о бра жењ ска ан то ло ги ја
85. Пре о бра жењ ска ан то ло ги ја : до бит ни ци Ве ли ке Ба зја шке по ве ље 

1994–2003 / при ре дио Сла во мир Гво зде но вић. – Те ми швар : Са вез Ср ба у 
Ру му ни ји, 2003 (Ti mi ş o a ra : S.C. U.R.C. Xe dos S.R.L.). – 176 стр. ; 21 цм. – 
(По себ на из да ња : Ан то ло ги је ; Књи га 3).

Ti raj 300. – Цве ће отрг ну то од за бо ра ва / Сла во мир Гво зде но вић: стр. 5–7.
ISBN 973–8402–29–8 (бро ши ра но)
821.163.41–82(082)=135.1

Рај кић, Љу би ца
86. Јо ван Не бе ски : пе сме / Љу би ца Рај кић. – Те ми швар : Са вез Ср ба у 

Ру му ни ји, 2003 (Ti mi ş o a ra : Euro stam pa). – 56 стр. ; 19 цм. – (По себ на из да-
ња : Књи жев ност ; Књи га 25).

Пор трет аутор ке на зад њој ко ри ци.
ISBN 973–8402–34–4 (бро ши ра но)
821.163.41–1

Сте па нов, Љу бо мир
87. Ма на стир Без дин : крат ки при каз / Љу бо мир Сте па нов, Сте ван Бу-

гар ски. – Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2003. – 56 стр. : илу стр. ; 20 
цм. – (По себ на из да ња : Мо но гра фи је ; Књи га 27).

Би бли о гра фи ја: стр. 53–54.
ISBN 973–8402–18–2 (бро ши ра но)
726.71(498 Без дин)

88. Mă nă sti rea Bez din : scur tă pre zen ta re / Lju bo mir Ste pa nov, Ste van Bu-
gar ski. – Ti mi ş o a ra : Uni u nea Sârbilor din România, 2003 – 56 стр. : илу стр. ; 
20 цм. – (Edi ţ ii spe ci a le : Mo no gra fii ; Car tea 28).

Bi bli o gra fie se lec ti vă: стр. 53–54.
ISBN 973–8402–19–0 (бро ши ра но)
726.71(498 Без дин)

89. Ми лан Ни ко лић (1888–1969) : жи вот и де ло / Љу бо мир Сте па нов. – 
Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2003 (Ti mi ş o a ra: S.C. URC Xe dos S.R.L.). 
– 128 стр. : илу стр. ; 21 цм. – (По себ на из да ња : Мо но гра фи је ; Књи га 31).

ISBN 973–8402–35–2 (бро ши ра но)
008(=163.41)(498)
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2004.

Арад кроз вре ме
90. Арад кроз вре ме. [5] : [збор ник ра до ва са Пе тог сим по зи ју ма у Ара-

ду 2003. го ди не] / [ор га ни за то ри Си ма Жар ков, Бо жи дар Па нић] = Ara dul 
de-a lun gul tim pu lui. [5] : [cu le ge re de tex te de la Аl V-lea sim po zion din Arad 
în anul 2003] / [or ga ni za to ri Si ma Jar cov, Bo ji dar Pa ni ci]. – Те ми швар : Са вез 
Ср ба у Ру му ни ји, 2004 (Ti mi ş o a ra : Euro stam pa). – 88 стр. ; илу стр. ; 21 цм. 
– (По себ на из да ња : На уч на ли те ра ту ра ; Књи га 4).

Тек сто ви на срп ском или на ру мун ском је зи ку, ка ко су их ауто ри под-
не ли. – Уз по је ди не на пи се са же ци, на по ме не и би бли о гра фи ја.

ISBN 973–8402–66–2 (бро ши ра но)
94(498 Арад)(063)

Бу гар ски, Сте ван
91. Се мар тон ски ле то пи си. Књи га пр ва, Ле то пи сни тек сто ви / до пи сао 

и за штам пу при ре дио Сте ван Бу гар ски. – Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му-
ни ји, 2004 (Те ми швар : Тем пус). – 196 стр. ; илу стр. ; 24 цм. – (По себ на из-
да ња : Мо но гра фи је ; Књи га 32).

Фак си мил Се мар тон ско га ле то пи са 1751–1834: стр. [197–213]. 
ISBN 973–8402–69–7. – ISBN 973–8402–62–х (бро ши ра но)
94(497.11)

92. Се мар тон ски ле то пи си. Књи га дру га, До пун ски тек сто ви / на пи сао 
Сте ван Бу гар ски. – Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2004 (Те ми швар : 
Тем пус). – 217–410 стр. ; илу стр. ; 24 цм. – (По себ на из да ња : Мо но гра фи је ; 
Књи га 32).

Ту ма че ње стра них и ре ђе упо тре бља ва них ре чи: стр. 369–371. – Бе ле-
шка о лич но сти ма: стр. 373–386. – Бе ле шка о ме сти ма: стр. 387–394. – Пре-
глед ме ста: стр. 395–400. – Пре глед име на: стр. 401–410. – Сли ков ни при ло-
зи на 17 ли сто ва по сле стр. 410.

ISBN 973–8402–69–7. – ISBN 973–8402–68–9 (бро ши ра но)
94(497.11)

Збор ник срп ске књи жев но сти
93. Збор ник срп ске књи жев но сти. Тре ћа књи га / [при ре ди о] Све то зар 

Мар ков. – Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2004 (Ti mi ş o a ra : S.C. U.R.C. Xe dos 
S.R.L.). – 624 стр. ; 24 цм. – (По себ на из да ња : Ан то ло ги ја [!] ; Књи га 11).

Уме сто уво да / Сла во мир Гво зде но вић: стр. 5–6. – Реч при ре ђи ва ча / 
Све то зар Мар ков: стр. 611–612. – Ли те ра ту ра: стр. 613–615.

ISBN 973–8402–12–3. – ISBN 973–8402–75–1 (бро ши ра но)
821.163.41–82(082)

Кр стић, Цвет ко
94. Ка фа са кај ма ком / Цвет ко Кр стић. – Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му-

ни ји, 2004 (Ti mi ş o a ra : S.C. URC Xe dos S.R.L.). – 80 стр. ; 19 цм. – (По себ на 
из да ња : Књи жев ност ; Књи га 26).
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Бе ле шка о пи сцу и пор трет: стр. 79. 
ISBN 973–8402–39–5 (бро ши ра но)
821.163.41–32

Мар ков Јор го ван, Ја вор ка
95. Чу вар успо ме на / Ја вор ка Мар ков Јор го ван. – Те ми швар : Са вез Ср ба 

у Ру му ни ји, 2004 (Ti mi ş o a ra : S.C. URC Xe dos S.R.L.). – 96 стр. ; 19 цм. – 
(По себ на из да ња : Књи жев ност ; Књи га 28).

Ди ван Ба нат рав но по ље... / Иво Мун ћан: стр. 5–8. – Бе ле шка о пи сцу 
[уз пор трет]: стр. 93.

ISBN 973–8402–61–1 (бро ши ра но)
821.163.41–32

Ми ле но вић, Че до мир
96. Вук са мот њак : ро ман / Че до мир Ми ле но вић. – Те ми швар : Са вез Ср ба 

у Ру му ни ји, 2004 (Ti mi ş o a ra : Im pri me ria Mir ton). – 289 стр. ; 20 цм. – (По-
себ на из да ња : На уч на ли те ра ту ра [!] ; Књи га 1).

Бе ле шке о пи сцу: стр. 287–289. 
ISBN 973–8402–38–7 (бро ши ра но)
821.163.41–31

Ми лин, Жи ва
97. Лек си кон по рат них Ср ба по сле ни ка пи са не ре чи у Ру му ни ји / Жив ко 

Ми лин. – [Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2004]. – 180 стр. ; пор тре ти 
пи са ца ; 21 цм. – (По себ на из да ња : На уч на ли те ра ту ра ; Књи га 1).

О овом лек си ко ну: стр. 5–6. – Скра ће ни це: стр. 7–13. – Ли сто ви и ча со-
пи си: стр. 178–180.

ISBN 973–8402–30–1 (бро ши ра но)
94(=163.41)(498)

Ми лин, Ми о драг
98. Ср би из Ру му ни је и ру мун ско-ју го сло вен ски од но си, при лог и гра-

ђа (1944–1949) / Ми о драг Ми лин, Ан дреј Ми лин ; пред го вор Ка мил Му ре-
ша ну ; по го вор Сте ван Бу гар ски = Sârbii din România şi re la ţ i i le româno-iugo-
sla ve : stu diu şi do cu men te (1944–1949) / Mi o drag Mi lin, An drei Mi lin ; cuvânt 
înainte: Ca mil Mu re ş a nu ; post fa ţă: Ste van Bu gar ski – Те ми швар : Са вез Ср ба 
у Ру му ни ји, 2004 (Ti mi ş o a ra : S.C. URC Xe dos S.R.L.). – 270 стр. ; 24 цм. – 
(По себ на из да ња : На уч на ли те ра ту ра ; Књи га 2).

Тек сто ви упо ред но на срп ском и ру мун ском је зи ку.
ISBN 973–8402–37–9 (бро ши ра но)
94(=163.41)(498)

Ми рон (Не на до вић)
99. Иза бра ни спи си / Ми рон (Не на до вић) ; при ре дио и пред го вор на пи сао 

Љу бо мир Сте па нов. – Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2004 (Ti mi ş o a ra : 
Im pri me ria Mir ton). – 80 стр. ; илу стр. ; 21 цм. – (По себ на из да ња : Из на ше 
за о став шти не ; Књи га 1).
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При ступ / Љу бо мир Сте па нов: стр. 5–18. – Пор трет ауто ра на пред њој 
ко ри ци. 

ISBN 973–8402–67–0 (бро ши ра но)
008(497.11)

Ми шко вић, Жи ва
100. Ствар не и не ствар не при че : (пе сме за де цу) / Жи ва Ми шко вић ; 

[ко ри це и цр те жи Бо рис Пе ја нов]. – Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 
2004 (Ti mi ş o a ra : S.C. URC Xe dos S.R.L.). – 80 стр. ; 19 цм. – (По себ на из да-
ња : Књи жев ност за де цу ; Књи га 3).

Кад се у пе сму уде не ду ша / Иво Мун ћан: стр. 5–9. – Бе ле шка о пи сцу 
[уз пор трет] / Жив ко Ми лин: стр. 75–76. 

ISBN 973–8402–36–0 (бро ши ра но)
821.163.41–1

Ми шко вић, Ср бо љуб
101. Ла ле са Мо ри ша / Ср бо љуб Ми шко вић. – Те ми швар : Са вез Ср ба 

у Ру му ни ји, 2004 (Ti mi ş o a ra : Euro stam pa). – 120 стр. ; илу стр. ; 21 цм. – (По-
себ на из да ња : Мо но гра фи је ; Књи га 33).

ISBN 973–8402–63–8 (бро ши ра но)
784.5(=135.1)(497.11)

Мун ћан, Иво
102. Орао / Иво Мун ћан. – Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2004 (Ti-

mi ş o a ra : Euro stam pa). – 152 стр. : илу стр. ; 21 цм. – (По себ на из да ња : Мо но-
гра фи је ; Књи га 34).

На по ме не: стр. 139–149.
ISBN 973–8402–64–6 (бро ши ра но)
726.5(497.1)(Вар јаш)

Ра дан, Ми хај Н.
103. У по хо де тај но ви том Ка ра шу : Ет но ло шке и фол кло ри стич ке сту-

ди је / Ми хај Н. Ра дан. – Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2004 (Ti mi ş o a-
ra : Im pri me ria Mir ton). – 318 стр. ; илу стр. ; 21 цм. – (По себ на из да ња : На-
уч на ли те ра ту ра ; Књи га 3).

Ми хај (Ми ља) Н. Ра дан – пе де сет го ди на жи во та или не у мор но, пре да-
но тра га ње за ко ре ни ма / Ва лен тин Мол до ван : стр. 285–287. – Би о гра фи ја : 
стр. 288–292. – Би бли о гра фи ја : стр. 293–300. – Ци ти ра на ли те ра ту ра и реч-
ни ци : стр. 301–312.

ISBN 973–8402–65–4 (Са вез Ср ба у Ру му ни ји). – ISBN 973–661–440–9 
(Мир тон) (бро ши ра но)

39(=163.42)(498 Ка ра ше во)

Сте па нов Љу бо мир
104. Са вез Ср ба у Ру му ни ји : де цем бар 1989 – де цем бар 2004 / Љу бо мир 

Сте па нов. – Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2004 (Ti mi ş o a ra : Im pri me ria 
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Mir ton). – 320 стр. : илу стр. ; 24 цм. – (По себ на из да ња : Мо но гра фи је ; Књи га 
37).

Уме сто уво да / Сла во мир Гво зде но вић: стр. 5–6. – При ло зи: стр. 291–
304. – Uni u nea Sârbilor din România (scur tă pre zen ta re): стр. 305–307. – The 
Union of Ser bi ans from Ro ma nia (short re port): стр. 315–317. – Реч о ауто ру [уз 
пор трет]: стр. 318. 

ISBN 973–8402–71–9 (бро ши ра но)
061:323.1(=163.41)(498)

Чо бо тин, Бла го је
105. Се до смо и пла ка смо : пе сме / Бла го је Чо бо тин. – Те ми швар : Са вез 

Ср ба у Ру му ни ји, 2004 (Ti mi ş o a ra : S.C. URC Xe dos S.R.L.). – 76 стр. ; 19 цм. 
– (По себ на из да ња : Књи жев ност ; Књи га 27).

Од истог ауто ра [уз пор трет]: стр. 74. 
ISBN 973–8402–60–3 (бро ши ра но)
821.163.41–1

2005.

Ан дрић, Иво
106. Cur tea ble ste ma tă / Ivo Andrić ; tra du ce re şi ta bel cro no lo gic Ste va 

Pe ri naţ şi Ion Pac hia Ta to mi re scu. – Ti mi ş o a ra : Uni u nea Sârbilor din România, 
2005 (Те ми швар : Tem pus). – 152 стр. ; 20 цм. – (Edi ţ ii spe ci a le : Tra du ce ri ; 
Car tea 4).

На слов ори ги на ла: Про кле та авли ја. – Ivo Andrić (ta bel cro no lo gic): стр. 
133–151.

ISBN 973–8402–40–9 (бро ши ра но)
821.163.41–31=135.1

Арад кроз вре ме
107. Арад кроз вре ме. [6] : [збор ник ра до ва са ше стог сим по зи ју ма у 

Ара ду 2004. го ди не] / [ор га ни за то ри Си ма Жар ков, Бо жи дар Па нић] = Ara-
dul de-a lun gul tim pu lui. [6] : [cu le ge re de tex te de la Аl VI-lea sim po zion din 
Arad în anul 2004] / [or ga ni za to ri Si ma Jar cov, Bo ji dar Pa ni ci]. – Те ми швар : 
Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2005. – 95 стр. ; илу стр. ; 21 цм. – (По себ на из да ња : 
На уч на ли те ра ту ра ; Књи га 6).

Тек сто ви на срп ском или на ру мун ском је зи ку, ка ко су их ауто ри под-
не ли. – Уз по је ди не на пи се са же ци, на по ме не и би бли о гра фи ја.

ISBN 973–8402–76–х (бро ши ра но)
94(=163.41)(498)(063)

Бар зин, Вла да
108. У сен ци ре чи : пе сме / Вла да Бар зин. – Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру-

му ни ји, 2005 (Ti mi ş o a ra : Im pri me ria Mir ton). – 101 стр. ; 21 цм. – (По себ на 
из да ња : Књи жев ност ; Књи га 29).



65

Бе ле шка о пи сцу [уз пор трет]: стр. 97–98.
ISBN 973–8402–46–8 (бро ши ра но)
821.163.41(498)-1

Дра шко вић, Вук
109. Con su lul rus : ro man / Vuk Drašković ; tra du ce re Du şan Ba i ski. – Ti-

mi ş o a ra : Uni u nea Sârbilor din România, 2005. – 303 стр. ; 21 цм. – (Edi ţ ii spe-
ci a le : Tra du ce ri ; Car tea 3).

На слов ори ги на ла: Ру ски кон зул. – Бе ле шка о пи сцу уз пор трет на зад-
њој ко ри ци.

ISBN 973–8402–78–6 (бро ши ра но)
821.163.41–31=135.1

Ђач ко ср це
110. Ђач ко ср це : (збор ник за уче ни ке I–IV раз ре да) / при ре ди ла учи те-

љи ца Љи ља на Аћи мов. – Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2005. – 280 стр. ; 24 цм. 
– (По себ на из да ња : Ан то ло ги ја [!] ; Књи га 10).

ISBN 973–8402–74–3 (бро ши ра но)
821.163.41–93–1(082)

Збор ник срп ске књи жев но сти
111. Збор ник срп ске књи жев но сти. Че твр та књи га, (пр ви део) / [при ре

ди о] Све то зар Мар ков. – Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2005. – 498 
стр. ; 24 цм. – (По себ на из да ња : Ан то ло ги је ; Књи га 12).

Уме сто уво да / Сла во мир Гво зде но вић: стр. 5–6. – Реч при ре ђи ва ча / 
Све то зар Мар ков: стр. 485–486. – Ли те ра ту ра: стр. 487–490.

ISBN 973–8402–12–3. – ISBN 973–8402–41–7 (бро ши ра но)
821.163.41–82(082)

112. Збор ник срп ске књи жев но сти. Че твр та књи га, (дру ги део) / [при ре
ди о] Све то зар Мар ков. – Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2005 (Ti mi ş o a ra : S.C. „U.R.C. 
XE DOS”). – 478 стр. ; 24 цм. – (По себ на из да ња : Ан то ло ги је ; Књи га 13).

Уме сто уво да / Сла во мир Гво зде но вић: стр. 5–6. – Реч при ре ђи ва ча / 
Све то зар Мар ков: стр. 465–466. – Ли те ра ту ра: стр. 467–470.

ISBN 973–8402–12–3. – ISBN 973–8402–42–5 (бро ши ра но)
821.163.41–82(082)

Зве зда ко ја се
113. Зве зда ко ја се не га си : ан то ло ги ја срп ске ду хов не по е зи је у Ру му-

ни ји / при ре дио Сла во мир Гво зде но вић. – Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2005 
(Ti mi ş o a ra : S.C. U.R.C. Xe dos S.R.L.). – 196 стр. ; 21 цм. – (По себ на из да ња 
: Ан то ло ги ја [!] ; Књи га 14).

У по чет ку бе ше Реч / Епи скоп Бу дим ски и Ад ми ни стра тор Те ми швар-
ски Лу ки јан: стр. 5–7. – Мо ли тва ср ца / Сла во мир Гво зде но вић: стр. 171–174. 
– Би бли о гра фи ја: стр. 175–188.

ISBN 973–8402–44–1 (бро ши ра но)
821.163.41–47
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Или јин, Не бој ша
114. шах – део на ше кул ту ре / Не бој ша Или јин ; [ка ри ка ту ре ште фан 

По па По пас (Popa’s), До ру Ми кља (DM)]. – Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му-
ни ји, 2005 (Ti mi ş o a ra : S.C. U.R.C. „Xe dos” S.R.L.). – 189 стр. ; илу стр. ; 24 
цм. – (По себ на из да ња : Пу бли ци сти ка ; Књи га 3).

За што ова књи га / С. Гво зде но вић: стр. 5–6. – Osnov na škola / Алек сан-
дар Ма та но вић: стр. 157–187.

ISBN 973–8402–52–2 (бро ши ра но)
794.1

Ле ра, Сто јан
115. Ча ко во : (при ло зи за мо но гра фи ју) / Сто јан Ле ра. – Те ми швар : Са-

вез Ср ба у Ру му ни ји, 2005 (Те ми швар : Tem pus). – 88 стр. ; илу стр. ; 20 цм. 
– (По себ на из да ња : Мо но гра фи је ; Књи га 41).

Бе ле шко [!] о пи сцу [уз пор трет]: стр. 87.
ISBN 973–8402–47–6 (бро ши ра но)
908(498 Ча ко во)

Ми шко вић, Ср бо љуб
116. Ве ли ка пла ва лоп та : (при че за де цу) / Ср бо љуб Ми шко вић. – Те-

ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2005 (Те ми швар : Tem pus). – 126 стр. ; 20 
цм. – (По себ на из да ња : Књи жев ност за де цу ; Књи га 6).

Бе ле шка о пи сцу [уз пор трет]: стр. 126.
ISBN 973–8402–48–4 (бро ши ра но)
821.163.41(498)–32

Мун ћан, Иво
117. Че му слу жи гла ва : (пе сме за де цу) / Иво Мун ћан ; цр те жи Бо рис 

Пе ја нов. – Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2005. – 88 стр. ; илу стр. ; 20 
цм. – (По себ на из да ња : Књи жев ност за де цу ; Књи га 4).

ISBN 973–8402–77–8 (бро ши ра но)
821.163.41(498)–93–1

Не шић, Ни ко ла
118. Пе сме о обла ку, де ци и за ви ча ју / Ни ко ла Не шић. – Те ми швар : Са-

вез Ср ба у Ру му ни ји, 2005. – 48 стр. ; 20 цм. – (По себ на из да ња : Књи жев-
ност за де цу ; Књи га 5).

ISBN 973–8402–43–3 (бро ши ра но)
821.163.41–93–1

Ни ко лић, Ми лан
119. Срп ско-ру мун ски реч ник / Ми лан Ни ко лић ; при ре дио и пред го-

вор на пи сао Љу бо мир Сте па нов. – Фо то тип ско из да ње. – Те ми швар : Са вез 
Ср ба у Ру му ни ји, 2005 (Ti mi ş o a ra : Im pri me ria Mir ton). – 27, XIV, 181 стр. ; 
илу стр. ; 24 цм. – (По себ на из да ња : На уч на ли те ра ту ра ; Књи га 7).

При ступ / Љу бо мир Сте па нов: стр. 5–27.
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ISBN 973–8402–51–4 (бро ши ра но)
81.374.8=163.41=135.1

По пин, До ру Еуђен
120. За кр пље но ср це или Че ти ри хи по ста зе пеј за жа / До ру Еуђен По-

пин. – Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2005 (Ti mi ş o a ra : Im pri me ria 
Mir ton). – 54 стр. ; 21 цм. – (По себ на из да ња : Књи жев ност ; Књи га 30).

Жи вот на по ет ски на чин / Иво Мун ћан: стр. 49–52. – Пор трет ауто ра 
на зад њој ко ри ци.

ISBN 973–8402–49–2 (бро ши ра но)
821.163.41(498)–1

Срп ско-ру мун ске ве зе
121. Срп ско-ру мун ске ве зе и про жи ма ња на кул ту ро ло шком пла ну : ме-

ђу на род ни сту дент ски на уч ни скуп, Те ми швар, 12–13. 11. 2003 / при ре дио 
Ми ља Н. Ра дан. – Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2005. – 150 стр. ; 24 цм. 
– (По себ на из да ња : На уч на ли те ра ту ра ; Књи га 5).

Пред го вор / Ми хај Н. Ра дан: стр. 5–10. – На по ме не и би бли о гра фи ја уз 
ра до ве.

ISBN 973–8402–72–7 (бро ши ра но)
94(498:497.1)

Сте па нов, Љу бо мир
122. Срп ски ан самбл у Те ми шва ру : по ла ве ка од осни ва ња / Љу бо мир 

Сте па нов, Сте ван Бу гар ски. – Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2005 (Те
ми швар : Tem pus). – 224 стр. ; илу стр. ; 24 цм. – (По себ на из да ња : Мо но гра-
фи је ; Књи га 36).

ISBN 973–8402–70–0 (бро ши ра но)
793.31(=163.41)(498 Те ми швар)

123. Ста ти стич ки по да ци о Ср би ма у Ру му ни ји / Љу бо мир Сте па нов. 
– Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2005 (Ti mi ş o a ra : Im pri me ria Mir ton). 
– 62 стр. ; 15 x 21 цм. – (По себ на из да ња : Мо но гра фи је ; Књи га 39).

ISBN 973–8402–79–4 (бро ши ра но)
321.3(=163.4)(498)

124. Ста ти стич ки по да ци о Ср би ма у Ру му ни ји / Љу бо мир Сте па нов. 
– Дру го, до пу ње но из да ње. – Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2005 (Ti-
mi ş o a ra : Im pri me ria Mir ton). – 80 стр. ; 15 x 21 цм. – (По себ на из да ња : Мо но-
гра фи је ; Књи га 40).

ISBN 973–8402–45–х (бро ши ра но)
321.3(=163.4(498)

хај де све те
125. хај де све те бу ди де те : (збор ник за по ла зни ке пред школ ских уста-

но ва) / при ре ди ле Је ле на Аћи мов, Сла ви ца Дра гић, Во ји сла ва Рој ков и Еми-
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ли ја Тур ку. – Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2005. – 360 стр. ; 19 цм. 
– (По себ на из да ња : Ан то ло ги је ; Књи га 9).

ISBN 973–8402–73–5 (бро ши ра но)
821.163.41–93–1(082)

Це ро вић, Љу би во је
126. Sârbii din România : din evul me diu tim pu riu până în zi le le no a stre / 

Lju bi vo je Cerović ; tra du ce re din lim ba sârbă Ivo Mun cian ; edi ţ ie îngrijită de 
Lju bo mir Ste pa nov. – Ti mi ş o a ra : Uni u nea Sârbilor din România, 2005 – 296 
стр. ; илу стр. ; 24 цм. – (Edi ţ ii spe ci a le : Mo no gra fii ; Car tea 38).

На слов ори ги на ла: Ср би у Ру му ни ји. – Cuvânt înainte / Mi o drag Mi lin: 
стр. 5–6. – Bi bli o gra fie: стр. 288–292. – De spre autor: стр. 293.

ISBN 973–98657–9–2 (бро ши ра но)
323.1(=163.41)(498)

2006.

Ано ним
127. Or feu îndrăgostit : аntologie a po e zi ei sârbe de dra go ste / [о да брао, 

пре вео и при ре ди о] Ivo Mun cian. – Ti mi ş o a ra : Uni u nea Sârbilor din România, 
2006 (Ti mi ş o a ra : S.C. U.R.C. Xe dos S.R.L.). – 300 стр. ; 20 цм. – (Edi ţ ii spe ci-
a le : Tra du ce ri ; Car tea 16).

Glo să ri pe mar gi nea li ri cii de dra go ste a po e ţ i lor sârbi / Ivan Ev se ev: стр. 
5–18. – Oglin da re tro vi zo a re: стр. 268–290. 

ISBN (10) 973–8402–60–3 (бро ши ра но)
ISBN (13) 978–973–8402–60–7
821.163.41(498)–82=135.1

Арад кроз вре ме
128. Арад кроз вре ме. [7] : [збор ник ра до ва са Сед мог сим по зи ју ма у 

Ара ду 2005. го ди не] / [ор га ни за то ри Си ма Жар ков, Бо жи дар Па нић] = Ara-
dul de-a lun gul tim pu lui. [7] : [cu le ge re de tex te de la Аl VII-lea sim po zion din 
Arad în anul 2005] / [or ga ni za to ri Si ma Jar cov, Bo ji dar Pa ni ci]. – Те ми швар : 
Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2006. – 96 стр. ; илу стр. ; 21 цм. – (По себ на из да ња : 
На уч на ли те ра ту ра ; Књи га 8).

Тек сто ви на срп ском или на ру мун ском је зи ку, ка ко су их ауто ри под-
не ли. – Уз по је ди не на пи се са же ци, на по ме не и би бли о гра фи ја. – Ре про ду-
ко ва не раз глед ни це из збир ке Љу бо ми ра Сте па но ва.

ISBN (10) 973–8402–64–6 (бро ши ра но)
ISBN (13) 978–973–8402–64–5 
94(=163.41)(498)(063)

Бу гар ски, Не бој ша Д.
129. Вез од ми ља : (пе сме) / Не бој ша Д. Бу гар ски. – Те ми швар : Са вез 

Ср ба у Ру му ни ји, 2006. – 40 стр. ; 16 цм. – (По себ на из да ња : Књи жев ност ; 
Књи га 23).
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Бе ле шка о ауто ру [уз пор трет]: стр. 37–38.
ISBN (10) 973–8402–57–3 (бро ши ра но)
ISBN (13) 978–973–8402–57–7
821.163.41(498)-1

Бу гар ски, Сте ван
130. Књи жев ни рад про те Сло бо да на Ко сти ћа / Сте ван Бу гар ски. – Те-

ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2006 (Ti mi ş o a ra : Тем пус). – 214 стр. ; 
илу стр. ; 21 цм. – (По себ на из да ња : Мо но гра фи је ; Књи га 43).

Про та Сло бо дан Ко стић у свом и на шем вре ме ну (О пе де се то го ди-
шњи ци смр ти) / Ми о драг Ми лин: стр. 7–8. – При ло зи: стр. 169–213. 

ISBN (10) 973–8402–63–8 (бро ши ра но)
ISBN (13) 978–973–8402–63–8 
821.163.41.09 Ко стић, С.

Збор ник срп ске књи жев но сти
131. Збор ник срп ске књи жев но сти. Пе та књи га / [при ре ди о] Све то зар 

Мар ков. – Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2006 (Ti mi ş o a ra : S.C. URC Xe dos S.R.L.). 
– 698 стр. ; 24 цм. – (По себ на из да ња : Ан то ло ги је ; Књи га 17).

Уме сто уво да / Сла во мир Гво зде но вић: стр. 5–6. – Реч при ре ђи ва ча / 
Све то зар Мар ков: стр. 669–670. – Ли те ра ту ра: стр. 671–678. – О при ре ђи ва-
чу [уз пор трет]: стр. 679–680.

ISBN (10) 973–8402–12–3. – ISBN (10) 973–8402–66–2 (бро ши ра но)
821.163.41–82(082)

Киш, Да ни ло
132. Crip tă pen tru su fle tul lui Bo ris Da vi do vi ci : şap te ca pi to le ale ace le a şi 

is to rii / Da ni lo Kiš ; tra du că to ri Sla vi ţa Car mă zan, Ioan Car mă zan. – Ti mi ş o a ra : 
Uni u nea Sârbilor din România, 2006 (Ti mi ş o a ra : S.C. URC Xe dos S.R.L.). – 152 
стр. ; 21 цм. – (Edi ţ ii spe ci a le : Tra du ce ri ; Car tea 5).

На слов ори ги на ла: Гроб ни ца за Бо ри са Да ви до ви ча. – Cuvânt înainte / 
Ioan Car mă zan: стр. 5–6. – Da ni lo Kiş [!], du pă 20 de ani / Cor nel Un gu re a nu: 
стр. 145–148.

ISBN (10) 973–8402–72–7 (бро ши ра но)
ISBN (13) 978–973–8402–72–0
921.163.41–32=135.1

Ми ле но вић, Че до мир
133. Круг, га вра нов лет и ни шта : сти хо ви / Че до мир Ми ле но вић. – Те-

ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2006 (Ti mi ş o a ra : S.C. U.R.C. Xe dos S.R.L.). 
– 212 стр. ; 20 цм. – (По себ на из да ња : Књи жев ност ; Књи га 32).

Бе ле шке о пе сни ку [уз пор трет]: стр. 203–206. 
ISBN (10) 973–8402–54–9 (бро ши ра но)
ISBN (13) 978–973–8402–54–6
821.162.41–1
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Мир ја нић, Дра го мир
134. Зве зда ни руј рав ни це : (пе сме) / Дра га Мир ја нић. – Те ми швар : Са-

вез Ср ба у Ру му ни ји, 2006 (Те ми швар : Tem pus). – 136 стр. ; илу стр. ; 19 цм. 
– (По себ на из да ња : Књи жев ност ; Књи га 31).

Ка зи ва ња о Дра ги Мир ја ни ћу / Сте ван Бу гар ски, Спа со је Гра хо вац, 
Сла во мир Гво зде но вић, Че до мир Ми ле но вић, Иво Мун ћан, Јон Ари је ша ну: 
стр. 117–128. – Бе ле шка о пе сни ку: стр. 129–132.

ISBN (10) 973–8402–53–0 (бро ши ра но)
ISBN (13) 978–973–8402–53–9
821.162.41–1

Ми шко вић, Ср бо љуб
135. Тем по Оби лић : (о 75. го ди шњи ци се мар тон ског фуд бал ског клу ба) 

/ Ср бо љуб Ми ле Ми шко вић. – Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2006 (Те
ми швар : Tem pus). – 80 стр. ; илу стр. ; 16 цм. – (По себ на из да ња : Пу бли ци-
сти ка ; Књи га 5).

ISBN (10) 973–8402–61–1 (бро ши ра но)
ISBN (13) 978–973–8402–61–4
796.332(498 Се мар тон)

Мра кић, Го ран
136. ху ли ган ске ба ла де : (пе сме) / Го ран Мра кић ; [ди зајн Ема Чер не-

ску ; фо то гра фи ја Бу ги]. – Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2006. – 56 
стр. ; 19 цм. – (По себ на из да ња : Књи жев ност ; Књи га 34).

Бе ле шка о ауто ру уз пор трет на зад њој ко ри ци.
ISBN (10) 973–8402–59–х (бро ши ра но)
ISBN (13) 978–973–8402–59–1
821.163.41(498)–82

Мун ћан, Иво
137. Лу до те ка : (ски ца за пре глед срп ске де чи је књи жев но сти на тлу 

да на шње Ру му ни је) / Иво Мун ћан. – Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 
2006 (Ti mi ş o a ra : S.C. U.R.C. Xe dos S.R.L.). – 170 стр. ; илу стр. ; 20 цм. – (По-
себ на из да ња : Пу бли ци сти ка, есе ји ; Књи га 4).

На по ме не: стр. 150–158. – Књи ге за де цу штам па не на срп ском је зи ку 
у Ру му ни ји: стр. 159–166. – Од истог ауто ра: стр. 167–168.

ISBN (10) 973–8402–56–5 (бро ши ра но)
ISBN (13) 978–973–8402–56–0
821.162.41(498).09–93

Пе ри нац Стан ков, Љу бин ка
138. За ко ни илу зи је : књи жев не хро ни ке / Љу бин ка Пе ри нац Стан ков. 

– Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2006 (Ti mi ş o a ra : S.C. U.R.C. Xe dos 
S.R.L.). – 152 стр. ; 20 цм. – (По себ на из да ња : Есе ји ; Књи га 7).

Бе ле шке о ауто ру [уз пор трет]: стр. 143–145.
ISBN (10) 973–8402–69–7 (бро ши ра но)
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ISBN (13) 978–973–8402–69–0
821.163.41(498)–4

Срп ска пе сма ри ца
139. Срп ска пе сма ри ца / [при ре ди о] То ми слав Ђу рић. – Те ми швар : Са-

вез Ср ба у Ру му ни ји, 2006 (Те ми швар : Tem pus). – 282 стр. ; 20 цм. – (По себ-
на из да ња : Ан то ло ги је ; Књи га 15).

Уме сто уво да / Сла во мир Гво зде но вић: стр. 5–6. – О овој пе сма ри ци: 
стр. 267–268. 

ISBN (10)973–8402–58–1 (бро ши ра но)
ISBN (13)978–973–8402–58–4
821.163.41(498)–82

Сте па нов, Љу бо мир
140. Од ср ца, ср цу... : по во дом 35. го ди шњи це ак тив но сти дру жи на 

„Мла дост” и „Та ли ја” / Љу бо мир Сте па нов. – Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру-
му ни ји, 2006 (Те ми швар : Tem pus). – 320 стр. ; илу стр. ; 24 цм. – (По себ на 
из да ња : Мо но гра фи је ; Књи га 42).

До ку мент и есеј, исто вре ме но / Ми о мир То до ров: стр. 5–7.
ISBN (10) 973–8402–55–7 (бро ши ра но)
ISBN (13) 973–8402–55–3
06.378(=163.41)(498)

141. По здрав из Ду нав ске кли су ре / Љу бо мир Сте па нов. – Те ми швар : 
Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2006 (Ti mi ş o a ra : Tem pus). – 199 стр. ; илу стр. ; 15 х 
21 цм. – (По себ на из да ња : Мо но гра фи је ; Књи га 46).

Раз глед ни це из ауто ро ве збир ке. – Књи га раз глед ни ца / Сла во мир Гво-
зде но вић: стр. 5. – На по ме не: стр. 88–90. – Би бли о гра фи ја: стр. 91. – Sa lu tă ri 
din Cli su ra Du nă rii: стр. 92. – Реч о ауто ру [уз пор трет]: стр. 93. 

ISBN (10) 973–8402–62–х (бро ши ра но)
ISBN (13) 978–973–8402–62–1
913(498 Ду нав ска кли су ра)(084)

142. Uni u nea Sârbilor din România / Li u bo mir Ste pa nov. – Ti mi ş o a ra : Uni-
u nea Sârbilor din România, 2006 (Ti mi ş o a ra : S.C. U.R.C. Xe dos S.R.L.). – 172 
стр. ; илу стр. ; 24 цм. – (Edi ţ ii spe ci a le : Mo no gra fie [!] ; Car tea 45).

Cuvânt înainte / Sla vo mir Gvo zde no vi ci: стр. 5–6. – Su pli ment le gi sla tiv: 
стр. 153–168. – The Union of Ser bi ans from Ro ma nia (short re port): стр. 170–172. 
– Da te de spre autor [уз пор трет]: стр. [172]. 

ISBN (10) 973–8402–71–9 (бро ши ра но)
ISBN (13) 978–973–8402–71–3
061.2(=163.41)(498)

143. Цр ква Све тог Јо ва на Кр сти те ља и Пре те че у Кет фе љу 1746–2006 / 
Љу бо мир Сте па нов, Бла го је Чо бо тин. – Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 
2006 (Im pri me ria Mir ton). – 48 стр. ; илу стр. ; 21 цм. – (По себ на из да ња : Мо-
но гра фи је ; Књи га 44).
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Bi se ri ca or to do xă sârbă din Ge lu (Ket fel): стр. 30–32. 
ISBN (10) 973–8402–57–3 (бро ши ра но)
ISBN (13) 978–973–8402–57–7 
281.95(=162.41)(498 Ке твељ)

Чо бо тин, Бла го је
144. Устре ље но зво но : (пе сме) / Бла го је Чо бо тин. – Те ми швар : Са вез 

Ср ба у Ру му ни ји, 2006. – 72 стр. ; 19 цм. – (По себ на из да ња : Књи жев ност ; 
Књи га 35).

Бе ле шка о пи сцу: стр. 69–70. – Пор трет ауто ра на зад њој ко ри ци.
ISBN (10) 973–8402–65–4 (бро ши ра но)
ISBN (13) 978–973–8402–65–2
821.162.41(498)–1

Чо ков, Мир ја на
145. Ка да ла буд пе ва : (пе сме) / Мир ја на Чо ков. – Те ми швар : Са вез Ср ба 

у Ру му ни ји, 2006. – 52 стр. ; 19 цм. – (По себ на из да ња : Књи жев ност ; Књи-
га 36).

Уз ри там и му зи ку сло бод ног сти ха / Дра га Мир ја нић: стр. 49–50. – 
Пор трет аутор ке на зад њој ко ри ци.

ISBN (10) 973–8402–68–9 (бро ши ра но)
ISBN (13) 978–973–8402–68–3
821.162.41–1=135.1

2007.

Арад кроз вре ме
146. Арад кроз вре ме. [8] : [збор ник ра до ва са Осмог сим по зи ју ма у 

Ара ду 2006. го ди не] / [ор га ни за то ри Си ма Жар ков, Бо жи дар Па нић] = Ara-
dul de-a lun gul tim pu lui. [8] : [cu le ge re de tex te de la Аl VI II-lea sim po zion din 
Arad în anul 2006] / [or ga ni za to ri Si ma Jar cov, Bo ji dar Pa ni ci]. – Те ми швар : Са-
вез Ср ба у Ру му ни ји, 2007 (Те ми швар : Tem pus). – 157 стр. ; илу стр. ; 21 цм. 
– (По себ на из да ња : На уч на ли те ра ту ра ; Књи га 9).

Тек сто ви на срп ском или на ру мун ском је зи ку, ка ко су их ауто ри под-
не ли. – Уз по је ди не на пи се са же ци, на по ме не и би бли о гра фи ја.

ISSN 1843–3642 (бро ши ра но)
94(=163.41)(498)(063)

Бај ски, Ду шан
147. Сва ђа с ма сти лом : пе сме / Ду шан Бај ски. – Те ми швар : Са вез Ср ба 

у Ру му ни ји, 2007 (Ti mi ş o a ra : S.C. URC Xe dos S.R.L.). – 46 стр. ; 20 цм. – 
(По себ на из да ња : Књи жев ност ; Књи га 38).

Бе ле шка о пи сцу [уз пор трет]: стр. 43–44.
ISBN 978–973–8402–41–6 (бро ши ра но)
821.163.41(498)–1
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Бу гар ски, Сте ван
148. Ди ми три је П. Ти рол : жи вот и де ло / Сте ван Бу гар ски, Љу бо мир 

Сте па нов. – Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2007. – 224 стр. ; илу стр. ; 
24 цм. – (По себ на из да ња : Мо но гра фи је ; Књи га 50).

Па ме то до стој но сти из пе ра Ди ми три ја П. Ти ро ла: стр. 213–219. – Di mi-
tri je P. Ti rol. Vi a ţa şi ope ra: стр. 220–221. – Ко ри шће не илу стра ци је из књи га 
Д. П. Ти ро ла. 

ISBN 978–973–8402–40–9 (бро ши ра но)
821.163.41.09 Ти рол, Д. П.

149. За ви чај на књи жев ност Ср ба из Ру му ни је 1918–1947, пре глед и би-
бли о гра фи ја / Сте ван Бу гар ски. – Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2007. 
– 751 стр. ; илу стр. ; 24 цм. – (По себ на из да ња : Мо но гра фи је ; Књи га 47).

Ре ги стри уз би бли о гра фи ју: стр. 727–748. 
ISBN (10) 973–8402–73–5 (бро ши ра но)
ISBN (13) 978–973–8402–73–7
821.163.41(498).09

Жу пун ски, Ђо ка
150. За пи си и при че / Ђо ка Жу пун ски. – Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му-

ни ји, 2007 (Те ми швар : Tem pus). – 70 стр. ; 16 цм. – (По себ на из да ња : Пу бли-
ци сти ка ; Књи га 9).

ISBN 978–973–8402–42–3 (бро ши ра но)
821.163.41(498)–32

Збор ник срп ске књи жев но сти
151. Збор ник срп ске књи жев но сти. ше ста књи га, Ad den da / [при ре ди о] 

Све то зар Мар ков. – Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2007 (Ti mi ş o a ra : S.C. URC Xe-
dos S.R.L.). – 669 стр. ; 24 цм. – (По себ на из да ња : Ан то ло ги је ; Књи га 18).

Уме сто уво да / Сла во мир Гво зде но вић: стр. 5–6. – Реч при ре ђи ва ча / 
Све то зар Мар ков: стр. 643–644. – Ли те ра ту ра: стр. 645–648. – Бе ле шка о 
ауто ру [!]: стр. 649.

ISBN 973–8402–12–3. – ISBN 973–8402–47–8 (бро ши ра но)
821.163.41–82(082)

Јак шић, Ми о драг
152. Mi cul zmeu şi vi se le sa le : po e zii pen tru co pii / Mi o drag Jakšić ; tra du-

ce re de Sla vo mir Gvo zde no vi ci, Lu cian Ale xiu ; post fa ţă de Sla vo mir Gvo zde no-
vi ci. – [Ti mi ş o a ra] : Uni u nea Sârbilor din România, [2007] (Ti mi ş o a ra : S.C. 
U.R.C. Xe dos S.R.L.). – 94 стр. ; 20 цм. – (Edi ţ ii spe ci a le : Tra du ce ri ; Car tea 8).

На сло ви ори ги на ла: Ма ли змај и ње го ви сно ви и Ка ко ра сте ма ли змај. 
– Po ve ste de spre un mic zmeu bel gră dean / Sla vo mir Gvo zde no vi ci: стр. 87–90. 
– De spre autor: стр. 91–92. 

ISBN 978–973–8402–49–2 (бро ши ра но)
821.163.41–1=135.1
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Ми ле но вић, Че до мир
153. Ноћ ла бу до ва : ро ман / Че до мир Ми ле но вић. – Те ми швар : Са вез 

Ср ба у Ру му ни ји, 2007. – 348 стр. ; 21 цм. – (По себ на из да ња : Књи жев ност ; 
Књи га 39).

Бе ле шке о пи сцу: стр. 345–348.
ISBN 978–973–8402–44–7 (бро ши ра но)
821.163.41(498)–31

Мир ја нић, Дра го мир
154. Љу ди и суд би не / Дра га Мир ја нић. – Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му-

ни ји, 2007. – 239 стр. ; 21 цм. – (По себ на из да ња : Пу бли ци сти ка ; Књи га 10).
Са бра ни на пи си об ја вље ни у пе ри о ди ци. – Бе ле шка о ауто ру уз пор-

трет на зад њој ко ри ци.
ISBN 978–973–8402–45–4 (бро ши ра но)
821.163.41(498)–92=135.1

Мун ћан, Иво
155. План до ва ње у Те ми шва ру : (пе сме) / Иво Мун ћан. – Те ми швар : Са-

вез Ср ба у Ру му ни ји, 2007 (Те ми швар : Tem pus). – 96 стр. ; 19 цм. – (По себ на 
из да ња : Књи жев ност ; Књи га 37).

Бе ле шка о пи сцу [уз пор трет] на зад њој ко ри ци.
ISBN 978–973–8402–75–1 (бро ши ра но)
821.163.41(498)–1

156. Scri i to ri sârbi din România / Ivo Mun cian. – [Ti mi ş o a ra] : Uni u nea 
Sârbilor din România, [2007] (Те ми швар : Tem pus). – 260 стр. ; илу стр. ; 20 цм. 
– (Edi ţ ii spe ci a le : Mo no gra fii ; Car tea 51).

In di ce de nu me: стр. 251–254. – Bi bli o gra fie se lec ti vă: стр. 255–259.
ISBN (13) 978–973–8402–43–0 (бро ши ра но)
821.163.41(498).09

Па вло вић, Ми о драг
157. Adu na rea câinilor la Cnos sos : po e me / Mi o drag Pavlović ; tra du ce re 

de Ang hel Dum bră ve a nu, Sla vo mir Gvo zde no vi ci şi Lu cian Ale xiu ; post fa ţă de 
Du mi tru Ra du Po pe scu ; [e di ţ ie îngrijită şi no te bi o bi bli o gra fi ce de Sla vo mir Gvo-
zde no vi ci şi Lu cian Ale xiu. – Ti mi ş o a ra] : Uni u nea Sârbilor din România, [2007]. 
– 239 стр. ; 21 цм. – (Edi ţ ii spe ci a le : Tra du ce ri ; Car tea 6).

Из бор из ви ше ауто ро вих књи га. – De spre Mi o drag Pavlović / Du mi tru 
Ra du Po pe scu: стр. 223–229. – No te bi o bi bli o gra fi ce: стр. 230–234. – Пор трет 
ауто ра на зад њој ко ри ци.

ISBN (10) 973–8402–74–3 (бро ши ра но)
ISBN (13) 978–973–8402–74–4
821.163.41–1=135.1

По пов, Де јан
158. хор Пра во слав не срп ске са бор не цр кве у Те ми шва ру : мо но граф ске 

бе ле шке 1997–2007 / Де јан По пов ; [ко ри це Ми о драг По пов]. – Те ми швар : 
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Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2007 (Те ми швар : Tem pus). – 332 стр. ; илу стр. ; 21 
цм. – (По себ на из да ња : Мо но гра фи је ; Књи га 49).

По во дом де се то го ди шњи це / Лу ки јан, Епи скоп бу дим ски и ад ми ни-
стра тор те ми швар ски: стр. 11–12. – Де сет го ди на – од скок за ис трај ност / 
Сте ван Бу гар ски: стр. 13–14. – По ве зу ју ћи ве ко ве и љу де / Сла во мир Гво-
зде но вић: стр. 15–16.

ISBN 978–973–8402–77–5 (бро ши ра но)
783.6(498 Те ми швар):28

Сте па нов, Љу бо мир
159. Ста ти стич ки по да ци о Ср би ма у Ру му ни ји / Љу бо мир Сте па нов. 

– Тре ће, до пу ње но и илу стро ва но из да ње. – Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му-
ни ји, 2007 (Ti mi ş o a ra : Tem pus). – 96 стр. ; илу стр. ; 14 x 20 цм. – (По себ на 
из да ња : Мо но гра фи је ; Књи га 48).

Da te sta ti sti ce de spre sârbii din România: стр. 80. – На ша ме ста на ста рим 
раз глед ни ца ма: стр. 81–95.

ISBN 978–973–8402–76–8 (бро ши ра но)
311:323.1(=163.4(498)

Фен лач ки, Здрав ко
160. Та мо амо по Ба на ту : (ту ри стич ки во дич) / Здрав ко Фен лач ки, Јо ван 

Пе ја нов. – Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2007 (Ti mi ş o a ra : S.C. U.R.C. 
Xe dos S.R.L.). – 140 стр. ; илу стр. ; 20 цм. – (По себ на из да ња : Пу бли ци сти-
ка ; Књи га 8).

Мо но граф ска из да ња Са ве за Ср ба у Ру му ни ји од 1994–2006.: стр. 133–
135. – Мо но граф ска из да ња об ја вље на код дру гих из да ва ча: стр. 135–138.

ISBN (10) 973–8402–70–0 (бро ши ра но)
ISBN (13) 978–973–8402–70–6 
913(498.5)

Чо трић, Алек сан дар
161. In ci zii ra pi de : аforisme / Alek san dar Čotrić ; an to lo gie şi tra du ce re de 

Go ran Mra kitsch şi Lu cian Ale xiu. – [Ti mi ş o a ra] : Uni u nea Sârbilor din România, 
[2007] (Ti mi ş o a ra : URC Xe dos S.R.L.). – 112 стр. ; 20 цм. – (Edi ţ ii spe ci a le : 
Tra du ce ri ; Car tea 7).

Из бор из ви ше ауто ро вих књи га. – De spre autor: стр. 110–111. – Биоби-
бли о граф ска бе ле шка о ауто ру уз пор трет на зад њој ко ри ци.

ISBN 978–973–8402–48–5 (бро ши ра но)
821.163.41–84=135.1

2008.

Арад кроз вре ме
162. Арад кроз вре ме. [9] : [збор ник ра до ва са Де ве тог сим по зи ју ма у 

Ара ду 2007. го ди не] / [ор га ни за то ри Си ма Жар ков, Бо жи дар Па нић] = Ara dul 
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de-a lun gul tim pu lui. [9] : [cu le ge re de tex te de la Аl Iх-lea sim po zion din Arad 
în anul 2007] / [or ga ni za to ri Si ma Jar cov, Bo ji dar Pa ni ci]. – Те ми швар : Са вез 
Ср ба у Ру му ни ји, 2008 (Те ми швар : Tem pus). – 148 стр. ; илу стр. ; 20 цм. – 
(По себ на из да ња : На уч на ли те ра ту ра ; Књи га 10).

Тек сто ви на срп ском или на ру мун ском је зи ку, ка ко су их ауто ри под-
не ли. – Уз по је ди не на пи се са же ци, на по ме не и би бли о гра фи ја.

ISSN 1843–3642 (бро ши ра но)
94(=163.41)(498)(063)

Бу гар ски, Сте ван
163. Исто риј ски и кул тур ни спо ме ни ци Ср ба у Ру мун ском Ба на ту / 

Сте ван Бу гар ски, Љу бо мир Сте па нов. – Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 
2008 (Ti mi ş o a ra : Tem pus). – 208 стр. ; илу стр. ; 24 цм. – (По себ на из да ња : 
Мо но гра фи је ; Књи га 52).

Про бра на би бли о гра фи ја: стр. 205–206. – Mo nu men te le sârbilor din Ro-
mânia: стр. 207.

ISBN 978–973–8402–46–1 (бро ши ра но)
725.945(=163.4)(498.5)

164. По ли тич ке пар ти је Ср ба у Ру му ни ји 1918–1938 / Сте ван Бу гар ски. 
– Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2008. – 136 стр. ; илу стр. ; 24 цм. – 
(По себ на из да ња : Мо но гра фи је ; Књи га 53).

Имен ски ре ги стар: стр. 134–135. 
ISBN 978–973–8402–50–8 (бро ши ра но)
329(497.1+498)

165. Ср би у Те ми шва ру : Ме ха ла / Сте ван Бу гар ски, Љу бо мир Сте па нов. 
– Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2008. – 255 стр. ; илу стр. ; 24 цм. – 
(По себ на из да ња : Мо но гра фи је ; Књи га 54).

ISBN 978–973–8402–57–7 (бро ши ра но). – ISBN 978–973–8402–57–724 
по гре шно у окви ру ка та ло ги за ци је CIP.

323.1(=163.41)(498)

Кр стић, Ду шан
166. По глед с Ло кве : об ја вље ни спи си и ру ко пи сна за о став шти на / Ду-

шан Кр стић ; из да ње при ре дио и до пун ске тек сто ве на пи сао Сте ван Бу гар-
ски. – Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2008. – 229 стр. ; илу стр. ; 21 цм. 
– (По себ на из да ња : Из на ше за о став шти не ; Књи га 2).

О овој књи зи: стр. 7–8. – Ро до сло вље Ду ша на Кр сти ћа (По пра вој му-
шкој ло зи): стр. 9–17. – Пре до сло вље: стр. 18–29. – Би бли о гра фи ја [Ду ша на 
Кр сти ћа]: стр. 223–226.

ISBN 978–973–8402–53–9 (бро ши ра но)
821.163.41–92



77

Лу пу ло вић, Ва са
167. У име Бож је : при ча о осни ва њу по ља диј ских ма на сти ра / Ва са Лу-

пу ло вић, Адри јан Га ро ју. – [Те ми швар] : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, [2008]. – 
[12 стр.] ; илу стр. ; 29 цм. 

Сли ков ни ца.
ISBN 978–973–8402–55–3 (бро ши ра но)
244

Ми лин, Жи ва
168. Сту ди је из ср би сти ке / Жи ва Ми лин = Stu dii de sârbistică / Ji va Mi-

lin. – Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2008. – 232 стр. ; 21 цм. – (По себ на 
из да ња : На уч на ли те ра ту ра ; Књи га 10).

Уз по је ди не на пи се на по ме не и би бли о гра фи ја. – Тек сто ви на срп ском 
и ру мун ском је зи ку.

ISBN 978–973–8402–54–6 (бро ши ра но)
811.163.41

Не шић, Ни ко ла
169. Цвет на бај ка / Ни ко ла Не шић. – Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 

2008 (Те ми швар : Tem pus). – 40 стр. ; 19 цм. – (По себ на из да ња : Књи жев ност 
за де цу; Књи га 8).

Бе ле шка о пи сцу [уз пор трет]: стр. 37–38.
ISBN 978–973–8402–56–0 (бро ши ра но)
821.163.41–93–34

Пет ко вић, Ан дреј
170. По кло ње ње Гро бу Го спод њем 1734 / Ан дреј Пет ко вић ; при ре дио 

Сте ван Бу гар ски = Închinare la Mormântul Dom nu lui 1734 / An drej Petković ; 
edi ţ ie îngrijită de Ste van Bu gar ski. – Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2008. 
– 143 стр. ; илу стр. ; 24 цм. – (По себ на из да ња : Књи жев ност ; Књи га 39).

Про лог = Pro log / Сте ван Бу гар ски: стр. 5–21. – Фак си ми ли ори ги на ла 
у бо ји: стр. 25–72. – Пре пис тран сли те ра ци јом: стр. 73–90. – Пре пис на са вре-
ме ни срп ски је зик: стр. 93–107. – На по ме не и об ја шње ња: стр. 108–116. – Tra-
du ce re în lim ba română: стр. 119–134. – No te şi ex pli ca ţ ii: стр. 135–143. – Кар-
то граф ски при ло зи: стр. 146–148. – Епи лог = Epi log / Сте ван Бу гар ски: стр. 
150–151.

ISBN 978–973–8402–51–5 (бро ши ра но)
231

Срп ска пе сма ри ца
171. Срп ска пе сма ри ца. (Дру га књи га) / [при ре ди о] То ми слав Ђу рић. – 

Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2008 (Те ми швар : Tem pus). – 182 стр. ; 
21 цм. – (По себ на из да ња : Ан то ло ги је ; Књи га 19).

Уме сто уво да / Иво Мун ћан: стр. 5–6. – Из да ња Са ве за Ср ба у Ру му-
ни ји 2008: стр. 172.

ISBN 978–973–8402–52–2 (бро ши ра но)
921.163.4(498)–31



78

2009.

Ано ним
172. An to lo gia 13 / [пи сци] Sr ba Ignjatović, Ra do mir Andrić, Iva na Mi lan-

ko va, No vi ca Tadić, Ni ko la Šindik, Ran ko Risojević, Adam Puslojić, Bra ni slav 
Veljković, Ma ti ja Bećković, Mi o drag Pavlović, Zo ran Bog nar, Sla vo mir Gvo zde no-
vić, Nic hi ta Da ni lov ; [ли ков ни умет ни ци] La zar Dimitrijević, Srđan Radojković, 
Alek sa Arsović, Zo ran Krička, Mar jan Floršic, Alek san dra Ćosić Marinković, 
Ni ko la Šindik, Dra gan Milosavljević, Mi len ko Mihajlović, Joškin Šiljan, Dušan 
Rusalić, [Srđan Veljović] ; Ver si u nea în lim ba română de Sla vo mir Gvozdenović, 
Lu cian Ale xiu. – [Ti mi ş o a ra] : Uni u nea Sârbilor din România ; [Ti mi ş o a ra] : Anthro-
pos, [2009] (Те ми швар : Tem pus). – стр. 44. – илу стр. ; 21 цм. – (Edi ţ ii spe ci a le : 
Tra du ce ri ; Car tea 10).

De ce 12 + 1 / Ni ko la Šindik: стр. 5–6. – De spre bi bli o te ca 12 + 1: стр. 37–41.
ISNBN 978–973–8402–89–8 (Са вез Ср ба у Ру му ни ји). – ISNBN 978–973–

7985–89–7 (Ан тро пос) (бро ши ра но)
821.163.41–31(082)=135.1=163.41

Арад кроз вре ме
173. Арад кроз вре ме. [10] : [збор ник ра до ва са Де се тог сим по зи ју ма у 

Ара ду 2008. го ди не] / [ор га ни за то ри Си ма Жар ков, Бо жи дар Па нић] = Ara-
dul de-a lun gul tim pu lui. [10] : [cu le ge re de tex te de la Аl х-lea sim po zion din 
Arad în anul 2008] / [or ga ni za to ri Si ma Jar cov, Bo ji dar Pa ni ci]. – Те ми швар : Са-
вез Ср ба у Ру му ни ји, 2009 (Те ми швар : Tem pus). – 192 стр. ; илу стр. ; 20 цм. 
– (По себ на из да ња : На уч на ли те ра ту ра ; Књи га 11).

Тек сто ви на срп ском или на ру мун ском је зи ку, ка ко су их ауто ри под-
не ли. – Уз по је ди не на пи се са же ци, на по ме не и би бли о гра фи ја.

ISSN 1843–3642 (бро ши ра но)
94(=163.41)(498)(063)

Мар ја нов, Ми о драг
174. Пла стич ни ло во ри : (при че и ка зи ва ња на о па ког све та) / Ба та Мар-

ја нов ; пре ве ла на срп ски Љу бин ка Пе ри нац Стан ков. – Те ми швар : Са вез 
Ср ба у Ру му ни ји, 2009 (Те ми швар : Tem pus). – 229 стр. ; илу стр. ; 21 цм. – 
(По себ на из да ња : Књи жев ност ; Књи га 42).

Пла стич ни ла во ри [!] Ба те Мар ја но ва / Адам Пу сло јић: стр. 5–11. – По-
да ци о ауто ру уз пор трет на клап ни зад ње ко ри це.

ISBN 978–973–8402–85–0 (бро ши ра но)
821.163.41–32 

Ми ле но вић, Че до мир
175. У раз би је ном огле да лу / Че до мир Ми ле но вић. – Те ми швар : Са вез 

Ср ба у Ру му ни ји, 2009 (Ti mi ş o a ra : S.C. U.R.C. Xe dos S.R.L.). – 94 стр. ; 19 цм. 
– (По себ на из да ња : Пу бли ци сти ка ; Књи га 12).

Бе ле шка о пи сцу [уз пор трет]: стр. 89–94. 
ISBN 978–973–8402–86–7 (бро ши ра но)
821.163.41(498)–31
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Ми лин, Ан дреј
176. ССКДУР или Ср би из Ру му ни је на ба ри ка да ма хлад ног ра та / Ан-

дреј Ми лин, Ми о драг Ми лин ; срп ски текст, на по ме не, по го вор и при ло зи 
Сте ван Бу гар ски = UAC DSR sau sârbii din România pe ba ri ca de le răz bo i u lui 
re ce / An drei Mi lin, Mi o drag Mi lin ; tex tul în lim ba sârbă, no te, post fa ţă şi ane xe 
Ste van Bu gar ski. – Те ми швар : [Са вез Ср ба у Ру му ни ји], 2009 (Те ми швар : 
Tem pus). – 311 стр. ; 24 цм. – (По себ на из да ња : Мо но гра фи је ; Књи га 55).

Азбуч ни пре глед: стр. 299–305. – In di ce al fa be tic: стр. 306–311. – Тек сто-
ви упо ред но на срп ском и ру мун ском је зи ку.

ISBN 973–8402–80–5 (бро ши ра но)
94(497.1:498)

Мун ћан, Иво
177. Лав на ве тро ме ти ни / Иво Мун ћан : [ко ри це и илу стра ци је Бо жи ца 

Чо бо тин]. – Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2009 (Те ми швар : Tem pus). 
– 112 стр. ; 19 цм. – (По себ на из да ња : Књи жев ност ; Књи га 41).

Бе ле шка о пи сцу: стр. 107–108. – Пор трет ауто ра на зад њој ко ри ци.
ISBN 978–973–8402–59–1 (бро ши ра но)
821.163.41–1

Пе тров, Ми ла на
178. Кли за чи це / Ми ла на Пе тров. – Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 

2009 (Те ми швар : Tem pus). – 80 стр. ; 19 цм. – (По себ на из да ња : Књи жев ност ; 
Књи га 40).

Бе ле шка о аутор ки уз пор трет на зад њој ко ри ци.
ISBN 978–973–8402–58–4 (бро ши ра но)
821.163.41–31

Ру беј, Ми хај
179. Кад се љу ди ша ле / Ми хај Ру беј. – Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му-

ни ји, 2009 (Те ми швар : Tem pus). – 120 стр. ; 19 цм. – (По себ на из да ња : Пу-
бли ци сти ка ; Књи га 11).

Жи вот сли кан ша лом [уз пор трет ауто ра] / Иво Мун ћан: стр. 116–118.
ISBN 978–973–8402–84–3 (бро ши ра но)
821.163.41(498)–32

Си мо вић, Љу бо мир
180. Fur tu nă de a su pra Bel gra du lui : po e me / Lju bo mir Simović ; an to lo gie, 

tra du ce re, no te bi o bi bli o gra fi ce şi post fa ţă Sla vo mir Gvo zde no vi ci, Lu cian Ale-
xiu ; [gra fi ca co per tei Bo ji ţa Ili ci Ci o bo tin]. – [Ti mi ş o a ra] : Uni u nea Sârbilor din 
România ; [Ti mi ş o a ra] : Anthro pos, [2009] (Те ми швар : Tem pus). – 196 стр. ; 21 
цм. – (Edi ţ ii spe ci a le : Tra du ce ri ; Car tea 9).

Из бор из ви ше ауто ро вих књи га. – No te bi o bi bli o gra fi ce: стр. 183–185. 
– No ta tra du că to ri lor: стр. 187. – Post fa ţă / Lu cian Ale xiu, Sla vo mir Gvo zde no-
vi ci: стр. 189–190. – Пор трет ауто ра на зад њој ко ри ци.
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ISBN 978–973–8402–87–4 (Са вез Ср ба у Ру му ни ји). – ISBN 978–973–
7985–87–3 (Ан тро пос) (бро ши ра но)

821.163.41–1=135.1

Сте па нов, Љу бо мир
181. АКУД Мла дост – 40 (1969–2009) / Љу бо мир Сте па нов. – Те ми швар : 

Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2009 – 120 стр. ; илу стр. ; 24 цм. – (По себ на из да ња : 
Мо но гра фи је ; Књи га 56).

Фо то-ал бум АКУД „Мла дост”: стр. 97–119. 
ISBN 978–973–8402–82–9 (бро ши ра но)
061:008(498)

182. 14. Европ ска смо тра срп ског фол кло ра ди ја спо ре : Ка та лог из ло жбе 
„На род не но шње на ста рим раз глед ни ца ма”, На цио нал на опе ра у Те ми шва ру 
30–31. мај 2009 / Љу бо мир Сте па нов. – Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 
2009 (Те ми швар : S.C. Tem pus S.R.L.). – 64 стр. ; 17 x 24 цм. – (По себ на из-
да ња : Ан то ло ги је ; Књи га 20).

Раз глед ни це из ауто ро ве збир ке.
ISBN 978–973–8402–81–2 (бро ши ра но)
746.031.4

183. Са вез Ср ба у Ру му ни ји 20 / Љу бо мир Сте па нов. – Те ми швар : Са вез 
Ср ба у Ру му ни ји, 2009 (Те ми швар : Tem pus). – 152 стр. ; илу стр. ; 24 цм. – 
(По себ на из да ња : Мо но гра фи је ; Књи га 57).

Uni u nea Sârbilor din România (scur tă pre zen ta re): стр. 99–101. – The Union 
of Ser bi ans from Ro ma nia (short re port): стр. 102–104. – Фо то-хро ни ка на ших 
ак тив но сти: стр. 105–149. – Реч о ауто ру: стр. 150–151. 

ISBN 978–973–8402–81–1 (бро ши ра но)
061:323.1(=163.41)(498)

Сто ја но вић, Во ји сла ва
184. До ди ри и про жи ма ња / Во ји сла ва Сто ја но вић ; из да ње при ре дио и 

до пун ске тек сто ве на пи сао Сте ван Бу гар ски. – Те ми швар : Са вез Ср ба у Ру-
му ни ји, 2009 – 274 стр. ; илу стр. ; 24 цм. – (По себ на из да ња : Из на ше за о-
став шти не ; Књи га 3).

Во ји сла ва Сто ја но вић / Сте ван Бу гар ски: стр. 9–30. – О овој књи зи / 
Сте ван Бу гар ски: стр. 31–34. – Пор трет аутор ке на пред њој ко ри ци. – Тек-
сто ви на срп ском (ћи ри ли цом и ла ти ни цом) и ру мун ском је зи ку. – Уз по је-
ди не тек сто ве на по ме не и би бли о гра фи ја. 

ISBN 978–973–8402–83–6 (бро ши ра но)
821.163.2.09
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AC TI VI TA TEA EDI TO RI A LĂ A UNI U NII SÂRBILOR DIN ROMÂNIA
1990–2009

Ste van Bu gar ski
Adri a na Si da Ma nea

Summary

Lucrarea prezintă statistic activitatea editorială a Uni u nii Sârbilor din România pe 
perioada 1990–2009 şi redă bibliografia publicaţiilor editate. Bibliografia urmează să 
apară în mai multe părţi. Prima conţine publicaţiile monografice.

ThE PUBLIShING ACTIVITY OF ThE UNION OF SERBS IN ROMANIA
1990–2009

Ste van Bu gar ski
Adri a na Si da Ma nea

Summary

The paper contains a statistical presentation of the publishing activity of the Union 
of Serbs in Romania in the period 1990–2009. The bibliography is made up of several 
parts. The first part contains the list of the publishing books.





Ц Р К В Е  К О Ј И х  В И ш Е  Н Е М А
UDC 271.222(497.113 Ovsenica)

С т е в а н  Б у г а р с к и

ЦРКВА СВЕТОГА АРхАНЂЕЛА ГАВРИЛА 
У ОВСЕНИЦИ

САЖЕТАК: Место Овсеница помиње се у документима од XVI века. Ста-
новништво је од старине било малобројно (испод 100 кућа), а повећало се насеља-
вањем Немаца у XVIII веку. Као српска парохија спадала је у најмање парохије 
Епархије темишварске: већ од 1897. године број Срба је био испод 100 душа, а при-
ликом пописа 2002. године записано их је свега 18. Православна црква храма Све-
тога архангела Гаврила постојала је спочетка XVIII века (иконостас датиран 1743) 
а срушена је као дотрајала 1964. године. Драгоцености су пренете у Темишвар и 
изложене у Музејској збирци Владичанског двора.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Овсеница, Црква у Овсеници, Темишвар, Евгеније Лети-
ца, Слободан Костић, Вукица Поповић.

О са мом ме сту. По ад ми ни стра тив ном по ло жа ју Ов се ни ца је се ло у 
окви ру оп шти не Бан лок (Ban loc) у Та ми шкој жу па ни ји. Ме сто се на ла зи на 
ју гу жу па ни је, у Та ми шкој рав ни ци, на са мој ру мун ско-срп ској гра ни ци, 
уда ље но од Те ми шва ра пе де се так ки ло ме та ра. Ка ме ни тим пу тем по ве за но 
је са се ди штем оп шти не, а да ље же ле зни цом и ас фалт ним пу тем – са Те ми-
шва ром. 

За тур ског зе ма на би ло је на се ље но, па се још и раз ви ја ло. У тур ским 
из во ри ма за пи са но је 1554. као Си кул ти лик (Si kul ti lik) и има ло 12 ку ћа, 1569. 
као Си квул ти лик (Si qul ti lik) и Ов си ни ча (Ovsiniča) са 32, и 1579. та ко ђе као 
Ов си ни ча (Ovsiniča) са 36 ку ћа.1 У ге о граф ској ли те ра ту ри во ди се још као 
Се кељ те лек (Székelyte lek),2 али та ко ђе и као Об се ни ца: 17003 и 1717.4 На Гри-
зе ли ни је вој ма пи из 1723. упи сано је као Оф се ни ца (Offsze nic za)5, али га дру ги 

1 E n  g e l  Pál, A Temesvári és Mol do vai szandzsák törökkori te lepülései (1554–1579), Sze ged 1996, 
123, 165.

2 C s á n k i  Dez ső, Magyarország történel mi földrajza a Hunyadi ak korában, II, Bu da pest 1894, 
63.

3 Törökmagyar ko ri államokmánytár, Szerk. Szilády Áron és Szilágyi Sándor, VII k., Pest 1872, 
331.

4 S z e n t k l á r a y  Je nő, Száz év Délmagyarország újabb történetéhez, I, Poz sony 1896, 22.
5 У Та ми шкој жу па ниј ској упра ви На ци о нал ног ар хи ва Ру му ни је у Те ми шва ру по сто ји ксе-

ро ко пи ја ори ги на ла Мер ци је ве ма пе и штам па на ко пи ја ко ју је из дао Е. Че ко нић 1879. го ди не.
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из во ри из бли ског вре ме на во де као Ов це ни ца (Ov cze nic za)6 и Оф се ни ца 
(Offsze nic za 1828,7 Ofsze nic za 18518), за тим као Korácsonyfal va, пре ма вла сни-
ку, по ро ди ци Ко ра чо њи; 1913. на зив је био Korátsonyfal va.9

Ру му ни ји је ме сто при па ло од мах на кон Свет ског ра та 1914–1918.10 
Зва нич ни ру мун ски на зив је Of se ni ţa,11 а срп ски на род ни – Ов се ни ца.

Као и у дру гим слу ча је ви ма, раз не ва ри јан те истог на зи ва ва ља раз ма-
тра ти као ма ње-ви ше слу чај не им про ви за ци је за пи си ва ча.

О ста нов ни штву. Иако ре ла тив но раз ви је на још за тур ског зе ма на, 
Ов се ни ца је ушла у XVI II век као јед но од нај ма њих ме ста: го ди не 1717. 
има ла је 30 ку ћа, 1727 – 33, а тек је 1749. до сти гла број од 76 ку ћа. 

Срп ског ста нов ни штва би ло је од ста ри не, али ма ло број ног; у XVI II 
ве ку број ста нов ни ка је по рас тао на се ља ва њем Не ма ца, а та ко ђе на се ља ва-
њем Ср ба из пре де ла Ки кин де 1765. го ди не.12

Пре ма по да ци ма из др жав них по пи са, ста нов ни штво је у ду го роч ном 
опа да њу, а у по след њих по ла ве ка чак у на глом опа да њу:13

Го ди на по пи са 1869 1900 1910 1920 1930 1956 1992
Број ста нов ни ка 1.406 993 1.026 995 980 855 342

По на ци о нал ној струк ту ри би ло је нај ви ше Не ма ца, не што Ма ђа ра, нај-
ма ње Ср ба. Број Ср ба кре тао се ова ко:14

Го ди на по пи са 1843 1878 1897 1900 1905
Број Ср ба 265 175 92 79 71

Го ди на по пи са 1920 1930 1940 1992 2002
Број Ср ба 39 36 54 14 18

6 Ioan nes L i p s z k y, Re per to ri um lo co rum obi ec to ru mque in XII ta bu lis map pae reg no rum 
Hun ga ri ae, Sla vo ni ae, Cro a ti ae et con fi ni o rum mi li ta ri um, mag ni item prin ci pa tus Tran sil va ni ae oc
cu ren ti um, Bu dae 1808.

7 N a g y  Lu do vi cus, No ti ti ae po li ti coge o grap hi costa ti sti cae inclyti reg ni Hun ga ri ae par tium
que eidem ad ne xa rum, I, Bu da 1828, 399.

8 F é n y e s  Elek, Magyarország ge o grap hi ai szótára, II kiadás, I–IV, Pest 1851.
9 Co ri o lan S u  c i u, Di cţ i o nar isto ric al lo ca li tă ţ i lor din România, Vol. I, Bu cu re ş ti 1968.
10 C. M a r  t i  n o  v i  c i, N. I s  t r a  t i, Di cţ i o na rul Tran sil va ni ei, Ba na tu lui şi ce lor lal te ţinu tu ri 

ali pi te, Cluj 1921, 178.
11 In di ca tor al fa be tic al lo ca li tă ţ i lor din România, Bu cu re ş ti 1955, 373; Ion I o r  d a n, Pe tre 

G â ş t e s c u, D. I. O a n  c e a, In di ca to rul lo ca li tă ţ i lor din România, Bu cu re ş ti 1974, 190.
12 Ду шан Ј. П о  п о  в и ћ, Ср би у Ба на ту до кра ја 18 ве ка. Исто ри ја на се ља и ста нов ни штва, 

Бе о град 1955, 187.
13 Ioan M u n  t e  a  n u, Ro di ca M u n  t e  a  n u, Ti miş. Mo no gra fie, Ti mi ş o a ra 1998, 175; Ioan M u n -

t e  a  n u, Ba na tul isto ric, I, Ti mi ş o a ra 2006, 272; К. М а р  т и  н о  в и ћ, Н. И с  т р а  т и, На в. де ло и 
стр. 

14 По да ци за 1878. пре ма: Сте ван Б о л  м а  н а ц, Ше ма ти зам Ис точ нопра во слав не ми тро
по ли је срп ске у АустроУгар ској год. 1878, Пан че во 1878, 88; за 1897. пре ма: Ев ге ни је (Ле ти ца), 
Пр ви ше ма ти зам Срп ске пра во слав не епар хи је те ми швар ске за го ди ну 1897, Срем ски Кар лов ци 
1897, 120–121; за период 1900–1940. пре ма: Сло бо дан К о  с т и ћ, Ср би у Ру мун ском Ба на ту, Ис то
ри ски, број ни, еко ном скопри вред ни пре глед 1940. го ди не, Те ми швар 1941, 78–81; за 1992. и 2002. 
пре ма: Љу бо мир С т е  п а  н о в, Ста ти стич ки по да ци о Ср би ма у Ру му ни ји, Те ми швар 2007, 26.
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Пре ма по да ци ма из 1878. „за по след њих 5 год. сма њи ло се смр ћу 32 
ду ше”; то зна чи да их је 1873. би ло 207. Ипак, и 1878. још је та мо би ло жи-
во та: у се лу са 34 срп ске ку ће, од но сно 35 брач них па ро ва, школ ске де це је 
би ло 28. До го ди не 1897. „ума ли ло се [срп ско] ста нов ни штво за 83 ду ше”. Због 
раз ли чи тих узро ка опа да ње ни је ни ка да пре ста ло. 

Са да у ме сту не ма ни јед не чи сто срп ске ку ће. Има љу ди ко ји зна ју за 
сво је срп ско по ре кло.

О цр ква ма. Ка то лич ка па ро хи ја хра ма Све то га Вен де ли на осно ва на је 
1807, при њој су од мах за ве де не ма ти це, а са да шњу цр кву из гра ди ла је 1882. 
го ди не.15

За срп ску цр кву хра ма Све то га ар хан ђе ла Га ври ла ду го се твр ди ло да 
је из гра ђе на 1810, а да су при њој ма ти це за ве де не 1812. го ди не.16

Ти по да ци су уто ли ко чуд ни ји што је ико но стас не дво сми сле но да ти ран 
1743, а већ је дав но би ло об ја вље но да су ма ти це за ве де не ра ни је: кр ште них 
и вен ча них 1779, а умр лих 1781. го ди не17 (исти ни за во љу, у Та ми шку жу па-
ниј ску упра ву На ци о нал ног ар хи ва у Те ми шва ру до спео је са мо је дан ов се-
нич ки ма тич ни про то кол, Про то кол кр ште них 1853–1949). 

Поткрај XIX ве ка има ли су па ро ха Пе тра Сто ја ди но ви ћа, ко ји је вр шио 
и учи тељ ску ду жност. При ње му је из гра ђен па ро хиј ски дом 1876. и згра да 
за шко лу 1877. го ди не. То им је, из гле да, по след њи па рох.

Ка сни је су као фи ли ја ла пот па ли под па ро хи ју Со ку, за ко ју су и ина че 
би ли ве за ни, јер су оба ме ста при па да ла истом вла сте ли ну, због че га се и 
Со ка зва ла Kоrátsonyili get. По вре ме но су у ме сту слу жи ли и мо на си.

Опис са ме цр кве има мо тек из 1897. го ди не:

Јед на ста ро древ на од пле те ра са гра ђе на цр кви ца, хра ма Св. Ар хан ге ла 
Га ври ла, по диг ну та 1810. го ди не, не зна се кад је и од ко га осве ће на.18

По то њи опис, из 1905, ско ро је исто ве тан:

Са зи да на од пле та ра г. 1810. храм је по све ћен Св. Ар хан ге лу Га ври лу.19

У цр кви су по сто ја ле вред не књи ге: „4 ср бу ље из г. 1536, Ми неј Бо жи-
да ра Ву ко ви ћа из 1569, Псал тир је ро мо на ха За гу ро ви ћа, 1 Цвет ни тр и од, 
1 Ан то ло ги он”.20

По одо бре њу Све то га ар хи је реј ског си но да Срп ске пра во слав не цр кве, 
ов се нич ку цр кву су по се ти ли др Ра до слав Гру јић и про та Ла зар Мир ко вић 

15 Sche ma ti smus cle ri Di o e ce sis Ti mi ş o a ra en sis pro an no Do mi ni 1948, Ti mi ş o a ra 1948, 37.
16 Ев ге ни је (Ле ти ца), На в. де ло и стр.; Сло бо дан К о  с т и ћ, Ше ма ти зам Пра во слав не срп

ске епар хи је те ми швар ске у Кра ље ви ни Ру му ни ји за 1924. го ди ну, Ти ми шо а ра 1925, 62.
17 Aloz si um R e  e s c h  d e  L e  w a l d, Uni ver sa lis sche ma ti smus ec cle si a sti cus ve ne ra bi lis cle

ri ori en ta lis Ec cle si ae Gra e ci Non Uni ti Ri tus I. Reg ni Hun ga ri ae, par ti u mque eidem ad ne xa rum nec 
non mag ni Prin ci pa tus Tran sil va ni ae... pro an no 1843/4..., Bu dae 1844, 119.

18 Ев ге ни је (Ле ти ца), На в. де ло и стр.
19 Ма та К о  с о  в а ц, Срп ска пра во слав на ми тро по ли ја кар ло вач ка по по да ци ма од 1905. 

год., Срем ски Кар лов ци 1910, 747–748.
20 Исто.
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у време 2–13. сеп тем бра 1939. го ди не. Сво је на уч не бе ле шке о тој по се ти об-
ја вио је про та Ла зар Мир ко вић 1950. го ди не.21 Он је, као вред не, за бе ле жио 
сле де ће ста ри не:

– ико на Ар хан ђе ла Ми ха и ла, да ти ра на 10. ав гу ста 1776, с пот пи сом Са ве 
Мар ја но ви ћа;

– ико на Све то га Јо ва на Вла ди ми ра, у про ско ми ди ји;
– Ула зак у Је ру са лим, ико на на ба кру;
– пре сто не ико не; Ису са Хри ста, Бо го ро ди це, Све то га Ни ко ле, Све то га 

Јо ва на, Све то га Ди ми три ја, Све то га Ге ор ги ја, све из ки чи це Не дељ ка 
По по ви ћа из 1744;

– сто ло ви, ста ра умет нич ка ре зба ри ја, исто и две ри ле пе, ста ре, и два 
кр ста, ста ра ре зба ри ја; 

– на Рас пе ћу са ико но ста са раш чи тао је за пис да ти ран 5. ок то бра 1743; 
– ико на Кр ште ња Хри сто ва, да ти ра на 1812, с пот пи сом Ар се ни ја Те о-

до ро ви ћа;
– ста ра ру ска ико на Све те Пет ке;
– две ли ти је, јед на да ти ра на 29. ју на 1779;
– над гроб ни спо ме ник из 1737. го ди не. 

По след ња је ову цр кву ви де ла Ву ки ца По по вић, исто ри чар умет но сти. 
Опи са ла ју је ова ко:

Cr kva Sv. Arhanđela Ga vri la sagrađena je u pr voj po lo vi ni XVI II ve ka. To je 
jed no brod na skrom na građevina, sa polukružnom ol tar skom ap si dom na istočnoj 
stra ni i dr ve nim zvo ni kom iz nad za pad nog de la. Po kri ve na je šindrom. Za pad na fa-
sa da ima dr ve ni za bat. U pri zem nom de lu građevine je otvo re ni trem. Pro zo ri su ma li 
i pra vo u ga o nog ob li ka, sa rešetkama. Cr kva je zi da na od sla bog ma te ri ja la (na boj).22

У то вре ме већ је би ла до тра ја ла, та ко да су је за те кли у ру ше ви на ма:

Ju la 1964. go di ne bi la je pot pu no u ruševinama: por ta ob ra sla gu stim ko ro vom, 
vra ta na cr kvi ot pa la, krov se srušio i za tr pao pro sto ri je na o sa i pri pra te.23

Она ви ше ни је за те кла све пред ме те ко је по ми ње про та Ла зар Мир ко-
вић, а три да на по сле ње не по се те цр ква је сру ше на, та ко да су де та љи ко је 
је са оп шти ла дра го це ни.

Ико но стас је био зи дан, али су га кра си ле ле по ре зба ре не цар ске две ри 
(осли ка не ико на ма Бла го ве сти и че тво ри це еван ђе ли ста) и Рас пе ће. Пре-
сто не ико не би ле су ди мен зи ја 62х85 цм; на јед ној од њих рас по зна вао се 
пот пис сли ка ра Не дељ ка По по ви ћа.

За те че не су та да и по је ди нач не ико не, углав ном не по зна тих зо гра фа, 
уз већ по ме ну те с пот пи си ма Са ве Мар ја но ви ћа и Ар се ни ја Те о до ро ви ћа.

21 Л. М и р  к о  в и ћ, Цр кве не ста ри не у срп ским цр ква ма и ма на сти ри ма Ба на та, Ру му ни
је и Ма ђар ске, „Спо ме ник” Оде ље ње дру штве них на у ка, Но ва се ри ја, 1/1950, 9.

22 Vu ki ca P o p o v i ć, Srp ski spo me ni ci u Ru mu ni ji, Su bo ti ca 1996, 218–223.
23 Исто.
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Тро но ви и сто ло ви би ли су та ко ђе ре зба ре ни, с ге о ме триј ским и цвет-
ним мо ти ви ма; на ро чи то је био укра шен ар хи је реј ски трон с ве ли ким дво-
гла вим ор лом и срп ском кру ном.

У пев ни ци је за те че но до ста ста рих књи га, али та да ни су по пи са не.
На кон ру ше ња цр кве, део на ме шта ја (сто ло ви, на жа лост не и ар хи је реј ски 

трон, ко јем се гу би траг) пре нет је у со чан ску цр кву, а ико но стас и по је ди нач-
не ико не – све у све му че тр де се так – до спе ли су у Те ми швар, у Вла ди чан ски 
двор, где су из ло же не у Збир ци цр кве не умет но сти. Сем то га, у Те ми швар 
је пре не то и не ко ли ко бо го слу жбе них пред ме та (тка ни не и ме тал).

У Вла ди чан ском дво ру на ла зе се сле де ће ов се нич ке ико не:24

– Рас пе ће са ико но ста са, из 1743 (ре зба ре но, 150х115 цм); 
– Цар ске две ри (ре зба ре не, са скри ве но уре зба ре ним пот пи сом „Стан”, 

155х88 цм); 
– пре сто не ико не Све ти Ни ко ла (93х70 цм), Бо го ро ди ца са Хри стом 

(80х59 цм), Спа си тељ (80х59 цм), Све ти Јо ван Кр сти тељ (93х67 цм), 
Све ти Ди ми три је (93х70 цм), Све ти Ге ор ги је (85х62 цм); 

– ико не Све тих апо сто ла: Јо ва на, Ја ко ва, Пе тра, Вар то ло ме ја, Ма те ја, 
Си мо на, Мар ка, Фи ли па, Па вла и Лу ке (све ди мен зи ја 45х35 цм), ко је 
су, ве ро ват но, та ко ђе сто ја ле на ико но ста су; 

– ико не ко је су сва ка ко би ле на зи до ви ма: Спа си тељ (67х50 цм), Бо го ро
ди ца са Хри стом (68х50 цм), Ар хан ђел Ми ха ил (81х58 цм), Ар хан ђел 
Ми ха ил (67х48 цм, да ти ра на 1777. и пот пи са на: Са ва Мар ја но вић); Све
ти Ди ми три је (50х39 цм); Све ти Јо ван Кр сти тељ, са 8 ме да љо на (уље 
на плат ну, 82,5х65,5 цм);

– це ли ва ју ће ико не: Ро жде ство Хри сто во (36х32 цм), Све ти апо стол 
Пе тар (29,5х22 цм), Ар хан ђел Ми ха ил (26х24 цм), Све ти Ни ко ла 
(39,5х25,5 цм), Све ти Сте фан (29,5х24,5 цм); Све та три је рар ха, на 
по ле ђи ни Ро жде ство Хри сто во (уље на ли му, 30х24 цм). 
Као нај леп ше ме ђу екс по на ти ма Му зеј ске збир ке Вла ди чан ског дво ра, 

пре сто не ико не из Ов се ни це (Све ти Ни ко ла, Бо го ро ди ца, Спа си тељ, Све ти 
Јо ван, Све ти Ди ми три је, Све ти Ге ор ги је), Цар ске две ри и те мат ски склоп 
Рас пе ћа би ле су на из ло жби у Но вом Са ду 1971, те по но во 1991. у Бе о гра ду 
и Но вом Са ду. Ка да су за ту при ли ку очи шће не, на њи ма се по ка зао сјај зо-
граф ске ки чи це, пот пи си (умет ни ка), нат пи си (о кти то ри ма) и са свим ви дљи-
во да ти ра ње: 1743, што, као и не ко ли ко већ по ме ну тих по то њих за писа и пот-
пи са, не дво сми сле но упу ћу је на про шлост цр кве ду бљу од 1810. го ди не. 

Та ко смо, нај зад, пре ка сно схва ти ли да смо се без пра вог раз ло га и ола ко 
ли ши ли јед но га од нај ре ђих из вор них спо ме ни ка на ше ста ре ду хов но сти.

Из глед цр кве очу ван је на две ма фо то гра фи ја ма: јед на се на ла зи у Му-
зе ју Ба на та у Те ми шва ру (сни мио Јо а ким Ми ло ја 1930, а об ја вио Ни ко ла је 
Са ка ра25) а јед ну је об ја ви ла Ву ки ца По по вић. На сним ку Јо а ки ма Ми ло је 

24 Ико не су на др ве ту, и то се ов де под ра зу ме ва где год ни је ина че на зна че но. Из ве сне не-
по ду дар но сти у опи су про ис ти чу, ве ро ват но, од крат ко ће вре ме на ко је је Ву ки ца По по вић има ла 
на рас по ла га њу у Ов се ни ци.

25 Ni co lae S ă  c a  r ă, Bi se ri ci le de lemn dis pă ru te din Ba nat, Ti mi ş o a ra 2002.
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ви ди се људ ска фи гу ра, што мно го олак ша ва утвр ђи ва ње при бли жних ди-
мен зи ја упо ре ђи ва њем. 

Са да у Ов се ни ци, у пра зној срп ској пор ти ди мен зи ја 15х10 клаф те ра 
(ме ре но 29х19 м), до тра ја ва не ко ли ко ма сив них ка ме них кр сто ва.

Вла ди ка Лу ки јан (Пан те лић), епи скоп бу дим ски и ар хи је реј-ад ми ни стра-
тор те ми швар ски, од ре диo је да се на дан хра мов ног пра зни ка на цр кве ном 
пла цу бо го слу жи, и то је 1999. го ди не за по чео ар хи је реј ском ли тур ги јом.

Ина че, у се лу не ма ви ше ни ри мо ка то ли ка. Њи хо ва цр ква (ко ја се на ла зи 
од мах уз плац срп ске пор те), оште ће на зе мљо тре сом, за тим и вре мен ским 
не по го да ма, на пу ште на је, и до тра ја ва у ру ше ви на ма.

У ме сту жи ви не што ви ше од 300 Ру му на; они су се би по ди гли скром-
ну ка пе лу 2007. го ди не.

Снимак Јоакима Милоје (1930)

Столови

Снимак Вукице Поповић (1964)

Столови, детаљ
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BISERICA CU hRAMUL SFÂNTULUI ARhANGhEL GAVRIIL 
DIN OFSENIŢA

Stevan Bugarski

Rezumat

Localitatea Ofseniţa este menţionată în documente începând cu veacul al XVI-lea. 
Populaţia a fost din vechime puţin numeroasă (sub 100 de case), dar a crescut ca urmare 
a colonizării nemţilor în secolul al XVIII-lea. Era printe cele mai mici parohii sârbe din 
cuprinsul Eparhiei Timişoarei: deja din 1897 numărul sârbilor din localitate era sub 100, 
iar cu ocazia recensământului din anul 2002 au fosr conscrişi în total 18 sârbi. Biserica 
ortodoxă cu hramul Sfântului arhanghel Gavriil datează de la inceputul veacului al XVIII-lea 
(iconostasul are inscriptie din 1743), dar a fost demolată în anul 1964, deoarece ajunsese 
într-o stare de degradare avansată. Obiectele de valoare au fost transferate la Timişoara 
şi se află expuse in Colecţia de Artă Bisericească din Palatul Episcopal.

ThE ChURCh OF SAINT ARChANGEL GABRIEL IN OFSENIŢA

Stevan Bugarski

Summary

The village of Ofseniţa is mentioned in the documents starting with the XVI century. 
The number of inhabitants eas always small (up to 100 houses), but it increased as Germans 
settled here in the XVIII century. As a Serbian parish, Ofsenita was one of the smallest 
within the Serbian Orthodox Diocese of Timişoara: in 1897 it had less than 100 members, 
while in 2002 only 18 were registered. The Orthodox church of Saint Archangel Gabriel 
was built at the beginning of XVIII century (the iconostasis was dated 1743) and was 
demolished due to its poor state in 1964. The valuable objects were moved to Timişoara 
and are presently exhibited in the Museum collection of the Serbian Bishop’s Palace.
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НОВИ ПРИЛОГ КАРАшЕВСКОЈ КРСНОЈ СЛАВИ

САЖЕТАК. У уводном делу рада дат је сажет приказ проблематике кара-
шевске етничке енклаве и преглед најзначајнијих лингвистичких, етнолошких и 
историјских радова о Карашевцима, са посебним освртом на етнолошке радове. 
Пошто је предмет рада карашевска крсна (кућна) слава, која је детаљно већ опи-
сана и анализирана [Radan, 2004: 34–53], аутори сажето износе, с једне стране, 
бројне архаичне елементе славског обреда, а с друге стране, неке чињенице вер-
ског карактера које су разни истраживачи током времена забележили, јер се ти 
елементи и те чињенице скупа конституишу у аргументе да су Карашевци по-
реклом Срби и да су првобитно били православне вероисповести.

Главнину рада, који представља нови допринос ширем упознавању кара-
шевске крсне славе, чини табеларни преглед кућних слава по домаћинствима у 
двема карашевским општинама – Карашево и Лупак, славе које се и данас редов-
но одржавају.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Карашевци, румунски Банат, слава, обред, православље, 
католичанство.

0. За хва љу ју ћи број ним спе ци фич но сти ма ка ра шев ске ет нич ке ен кла-
ве, од ко јих спо ми ње мо ар ха ич ност го во ра и оби ча ја, спе ци фич ну на род ну 
но шњу и ка то лич ку ве ро и спо вест, ка ра шев ски жи ваљ је још у XIX ве ку по-
бу дио ве ли ко ин те ре со ва ње ра зних ис тра жи ва ча – лин гви ста, ет но ло га, 
фол кло ри ста, исто ри ча ра, му зи ко ло га и др. Нај ве ћи до при нос упо зна ва њу 
ове ениг ма тич не и до не дав но вр ло кон зер ва тив не ет нич ке оазе и ра све тља-
ва њу (у знат ној ме ри) ње не про шло сти, ње ног ет нич ког по ре кла, да ли су 
ди ја лек то ло зи, а по том и ет но ло зи.1

1. Упр кос чи ње ни ци што се о Ка ра шев ци ма мно го пи са ло, по је ди не 
ди ле ме ве за не за ет нич ку при пад ност овог жи вља још увек су при сут не, 
исти на, у не у по ре ди во ма њој ме ри у на уч ним кру го ви ма, а у ве ћој ме ри код 
обич ног све та, ка ко у ре до ви ма са мих Ка ра ше ва ка та ко и код Ср ба и оста-
лих на ро да са ко ји ма су они би ли или је су и да нас у кон так ту – Ру му на, 
ба нат ских Не ма ца, Ма ђа ра, Че ха, Бу га ра и др. Код обич ног све та те су ди-

1 Би бли о гра фи ју ра до ва о Ка ра шев ци ма об ја вље ну до 2000. го ди не ви ди код Ra dan, 2000: 
14–63. Од 2000. го ди не до да нас об ја вље на је и тре ћа ди ја лек то ло шка мо но гра фи ја [Tо мић, 2007] 
и број ни дру ги ра до ви [в., нпр.: Ра дан, 2004].
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ле ме у те сној ве зи са сле де ћим чи ње ни ца ма: 1. ри мо ка то лич ком ве ро и спо-
ве сти ка ра шев ског жи вља; 2. од су ством, бар до овог мо мен та, исто риј ских 
за пи са, до ку ме на та у ве зи са да љом про шло ћу Ка ра ше ва ка (ет нич ком и 
вер ском). Ја сно је да обич ном, а у из ве сној ме ри и ви со ко о бра зо ва ном али 
не у пу ће ном (струч но нео ба ве ште ном) чо ве ку те шко је да при хва ти чи ње-
ни цу да има и Ср ба ка то ли ка, или пак Ср ба му сли ма на, јер се то не укла па 
у уста ље не, по зна те ша бло не по ко ји ма се Ср би по и сто ве ћу ју ис кљу чи во са 
пра во слав ци ма, а хр ва ти са ка то ли ци ма. Ствар још ви ше ком пли ку ју по је-
ди ни по ли ти ча ри и „на уч ни ци” ко ји из по ли тич ких или/и лич них ин те ре са 
зду шно, прем да без ар гу ме на та или псе у до ар гу мен ти ма, фор си ра ју свр ста ва-
ње Ка ра ше ва ка у те ша бло не. Илу стра тив на је у том сми слу „ар гу мен та ци ја” 
хр ват ског ди ја лек то ло га Јо си па Ли сца у при лог хр ват ског по ре кла Ка ра ше-
ва ка [Li sac, 2003]. У при ка зу аре а ла на ко јем се про сти ре тзв. „тор лач ко” што-
кав ско на реч је, Ли сац нај пре пре ци зи ра да ње му при па да ју и го во ри „oko 
Karaševa u Ru munj skoj te go vor Svi ni ce u Đerdapu”, а по том ка же да „Uglav-
nom torlačkim go vo ri ma ko mu ni ci ra ju Sr bi. hr va ti go vo re torlački u Karaševu i 
oko li ci te u Ja nje vu ... i još po ne gdje (Šašare, Vr nez) na Ko so vu.” [Li sac, 2003: 143]. 
Опи су ју ћи по том „go vo re karaševskih hr va ta”, кон ста ту је да у њи ма има цр та 
ко је су углав ном не по знатe „dru gdje u srednjojužnoslavenskom di ja si ste mu” 
осим у сви нич ком го во ру ко ји је „vr lo sro dan karaševskom”, на кон че га, без 
ика квог ар гу мен та, осим вер ског, за кљу чу је: „Sviničani su pra vo slav ni i Sr bi, 
Karaševci ka to li ci i hr va ti [на ше под вла че ње]” [Li sac, 2003: 147].

Ина че, са лин гви стич ког ста но ви шта, нај ве ћи број ди ја лек то ло га сла же 
се да го вор /го во ри/ Ка ра ше ва ка при па да срп ском екав ском је зич ком аре а лу, 
а ди вер гент на ми шље ња ти чу се са мо пи та ња ко јег су они ти па – ко сов ско-ре-
сав ског или при зрен ско-ти моч ког.2

2. У не до стат ку исто риј ских до ка за о ет нич ком по ре клу и вер ском ста њу 
ка ра шев ског жи вља у про шло сти, од го вор на та пи та ња мо гу да ти и да ли 
су, као што смо већ ре кли, лин гви сти и ет но ло зи.

2.1. По чев од дру ге по ло ви не XIX ве ка па све до да нас, кра ће или ду же 
на пи се о ка ра шев ским оби ча ји ма на ла зи мо у ра зним ча со пи си ма, збор ни-
ци ма и књи га ма, пи са ним на ра зним је зи ци ма – срп ском/хр ват ском, ру мун-
ском, не мач ком, бу гар ском, ма ђар ском [Сир ку, 1899: 644; Miletič, 1903; Тро ја-
но вић, 1990; Ћо сић, 1926; Vlašić, 1928; Si mu, 1939; Tu fe scu, 1941; Ср зић, 1946; 
Вла хо вић, 1994; Bu diş, 1998; Ра дан, 2006: 64–75; Ра дан, 2007; Ra dan, 2008–
2009, и др.]. Ме ђу њи ма има не ко ли ко ко ји опи су ју кр сну сла ву [Czir busz, 
1882–1884–1885; Жи вој но вић, 1907; Si mu, 1924; Ер де ља но вић, 1925; Ćorić, 
1937; Si mu, 1939; Bir ta, 1993; Ра дан, 2004].

2.2. Кр сна сла ва (кр сно име, кућ на сла ва), ко ја се у ка ра шев ским го во ри-
ма на зи ва слáвẹње (ре ђе ко ри шће ни си но ними: светúљ и свéтац), је сте је дан 
од нај зна чај ни јих са чу ва них об ре да у Ка ра ше ва ка ко ји, као ти пич но срп ски 
об ред, пред ста вља ве о ма ва жну ин ди ци ју, бо ље ре ћи до каз, ка ко о срп ском 
ет нич ком по ре клу та ко и о вер ској (пра во слав ној) при пад но сти овог жи вља 
у да љој про шло сти [Ер де ља но вић, 1925: 295; Жи вој но вић, 1907/III: 79]. 

2 О том пи та њу ви ди: Ra dan, 2000: 62.
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2.2.1. Још из дру ге по ло ви не XIX ве ка па све до да нас, го то во сви ис тра-
жи ва чи ка ра шев ских оби ча ја ис ти чу да Ка ра шев ци, на по ре до са ка то лич-
ким, пра зну ју и чу ва ју пра во слав не пра зни ке, па чак и пра во слав не по сто ве 
(до дру ге по ло ви не XX ве ка), то јест да по шту ју и пра во слав ни ка лен дар 
[Czir busz, XI II, 1885: 44, 49–50; Miletič, 1903: 180; Si mu, 1924: 483; Si mu, 1939: 
113, 119; Tu fe scu, 1941: 513–514 и др.]. Па ра лел но про сла вља ње све та ца по ка-
то лич ком и пра во слав ном (ста ром, ју ли јан ском) ка лен да ру би ло је мо гу ће, 
нај ве ро ват ни је, за то што су фра њев ци би ли то ле рант ни са сво јим но во вер-
ни ци ма [Ер де ља но вић, 1925: 295]. Ту су то ле рант ност, из гле да, ка сни је ис по-
љи ли и ка то лич ки све ште ни ци у ка ра шев ским на се љи ма са мо да би Ка ра шев-
ке за др жа ли под окри љем Ри мо ка то лич ке цр кве. Ре ми ни сцен ци је др жа ња 
ка то лич ког и право слав ног ка лен да ра има мо и да нас. Та кво ста ње нај ви ше 
је да нас за др жа но у Рав ни ку, где још увек не ке кр сне сла ве јед ни др же по 
но вом (ка то лич ком) а дру ги по ста ром ка лен да ру (Ро ђе ње Пре све те Бо го ро-
ди це /Св. Марúја Мáла/ 8. септ. / (?) Матé ј̣ов ден 21. септ., Св. Пет ка – 27. окт., 
Аран ђе лов дан 8/21. нов., Св. Ни ко ла: 6/19. дец.),3 а у Вод ни ку, пре ма ин фор-
ма ци ји ко јом рас по ла же мо,4 јед ну сла ву др же са мо по ста ром ка лен да ру – 
Аран ђе лов дан (21. XI.), док се дру ге две одр жа ва ју по ста ром и но вом ка лен-
да ру – Св. Ни ко ла (6/19. XII) и Св. Те о дор /Ту дорéши, То дорéши/ (пр ве су бо те 
из пр ве не де ље Ус кр шњег по ста пра во слав ног, од но сно ка то лич ког). Осим 
кр сних сла ва, још увек се па зе, то јест сма тра ју се не рад ним да ни ма, и не ки 
дру ги пра зни ци по ста ром ка лен да ру, као, на при мер, Св. Или ја (2. VI II), 
Ђур ђев дан (6. V), па чак и мно ги дру ги све ци.

2.2.2. Дру ге ин ди ци је ко је ука зу ју на срп ско по ре кло Ка ра ше ва ка и 
њи хо ву пр во бит ну при пад ност пра во сла вљу је су не ки ар ха ич ни слав ски 
об ре ди ко ји су се за др жа ли све доне дав но, а не ки се још и да нас чу ва ју. При-
су ство или од су ство по је ди них слав ских ре кви зи та до каз су ве ли ке ста ри не 
ка ра шев ског слáвẹња /слáви ња/. Ко ри шће ње или од су ство по је ди них слав-
ских ре кви зи та пред ста вља ју до каз да су Ка ра шев ци про сла вља ли кр сно име, 
име све ца за штит ни ка ку ће и уку ћа на, још у вре ме пре не го што је Срп ска 
пра во слав на цр ква ин тер ве ни са ла ре гу ли шу ћи у хри шћан ском ду ху слав-
ски об ред, чи је ко ре не тре ба сва ка ко тра жи ти у прет хри шћан ском пе ри о ду. 
Та ко, на при мер, све до не дав но вр ше на об ред на рад ња по си па ња жа ра жи
том, ра ки јом и та мја ном [Czir busz, 1885: 238] Пра во слав на цр ква за ме ни ла 
је слав ским ко ла чем; на ка ра шев ској слав ској тр пе зи до пре не ко ли ко де це-
ни ја оба ве зно је би ло жи та (или ку ку ру за) у не ком по су ђу5 и у ње му слав ска 
све ћа, ко је је ка сни је код пра во слав них Ср ба за ме ње но ко љи вом, ко јег не ма 
у ка ра шев ском слав ском об ре ду. Исто та ко не ма уља, нај ве ро ват ни је због 
то га што у ка то ли ка ни је рас про стра ње на прак са упо тре бе кан ди ла са уљем 
ко је го ри ис под ико не. Ни је оба ве зан слав ски ре кви зит у Ка ра ше ва ка ико на 
(светúца) све ца ко ји се про сла вља, што зна чи да не ки је има ју а дру ги је 

3 Та кве си ту а ци је, али ре ђе, има мо и у оп шти ни Ка ра ше ву [в.: Ра дан, 2004: 75–76, 90].
4 Ин фор ма тор: Ма ри ја Вла шић, Вод ник.
5 Тог ре кви зи та има, углав ном, и да нас. Он се нео сет но и не хо ти це по ти ски ва због то га 

што се да нас слав ска све ћа не ста вља у по су ђе са жи том /ку ку ру зом/, већ у свéћ̣’њак, што је по 
да на шњем схва та њу „по гó споц ки”.



94

не ма ју, као што је слу чај и са не ким пра во слав ним Ср би ма [Ра дан, 2004: 
45–46]. На во ди мо, у на став ку, још не ке ар ха ич не ка ра шев ске слав ске об ре-
де:6 пе че ње слав ског ко ла ча, све до не дав но, под вр шни ком; об ред по ди за ња 
пре све те,7 спу шта ње ча ше пу не ра ки јом и др. 

Тре ба, та ко ђе, ис та ћи чи ње ни цу да је све до осам де се тих го ди на про-
шлог ве ка слав ски об ред тра јао три да на и при ре ђи ва не су че ти ри слав ске 
тр пе зе: уве че уочи све ца (на ̮навéч’ер), на дан све ца – у под не (рýч’ак или 
нá ̮пла ни) и уве че (веч’éра), су тра дан, по сле сла ве – ру чак или ве че ра ко је се 
на зи ва ју по̮ рó си (К, Кл, В), по̮ рó се (Н, К), по рошњáк (Ј).

Ка ра шев ска слав ска тер ми но ло ги ја, у из ве сној ме ри спе ци фич на али 
„чи сто срп ска” [Ер де ља но вић, 1925: 297], ве о ма је слич на слав ској тер ми но-
ло ги ји ју жног (ју жна Ср би ја) и ју го и сточ ног срп ског је зич ког аре а ла (Цр на 
Ре ка) [Ра дан, 2004: 49–50].

2.2.3. При су ство број них ар ха ич них еле ме на та слав ског об ре да, од ко-
јих су јед ни на сле ђе ни из до ба пре по кр шта ва ња Сло ве на, док у дру ги ма 
има еле ме на та цр кве ног по ре кла из вре ме на док Срп ска пра во слав на цр ква 
ни је ре гу ли са ла пра ви ла по ко ји ма се мо рао од ви ја ти слав ски об ред, доказ 
су велике старине карашевске славе. Раз ло ге не по зна ва ња но ви јих пра ви ла 
слав ског об ре да код Ка ра ше ва ка ни је те шко раз от кри ти ако за ви ри мо у њи-
хо ву исто риј ску про шлост, упр кос чи ње ни ци што је она до ста оскуд на и за-
ма гље на.

По ла зе ћи од прет по став ке да су Ка ра шев ци пр во бит но би ли пра во слав-
не ве ро и спо ве сти (у XI–XI II ве ку, мо жда и ра ни је), на шта ука зу ју број не 
ет но ло шке и исто риј ске ин ди ци је [в. Ра дан, 2004; Bir ta, 1993; Ер де ља но вић, 
1925; Вла хо вић, 1994; Zach, 1979 и др.], тре ба има ти у ви ду да се они ве ко ви-
ма на ла зе на пе ри фе ри ји срп ског ет нич ког и је зич ког про сто ра, у пот пу ном 
стра ном окру же њу, што зна чи да су до њих ино ва ци је би ло ка кве при ро де 
из цен тра тог про сто ра те же до пи ра ле и, сва ка ко, са знат ним за ка шње њем. 
Дру ги раз лог са сто ји се у то ме што су на њих ве ко ви ма вр ше ни при ти сци да 
при хва те ка то ли чан ство, што се у јед ном мо мен ту и де си ло, па на кон то га, 
иако су бри жно не го ва ли и гр че ви то чу ва ли ста ре об ре де па и ста ри цр кве-
ни ка лен дар, цр кве не но ви не у слав ском об ре ду ни су до њих мо гле до спе ти 
јер ни су ви ше би ли под ју рис дик ци јом Срп ске пра во слав не цр кве. У сва ком 
слу ча ју, мно ги су ис тра жи ва чи при ме ти ли да и у вер ском по гле ду Ка ра шев-
ци ис по ља ва ју не ку сво ју спе ци фич ност у сми слу да њи хо во ка то ли чан ство 
са др жи број не пра во слав не ре ми ни сцен ци је [Czir busz, 1885/III: 50; Tu fe scu, 
1941: 514; Trîpcea, 1957: 97].

Чу ва ње до да на шњих да на број них ар ха ич них оби ча ја, па и кућ не сла ве, 
би ло је мо гу ће за хва љу ју ћи баш на ве де ним чи ње ни ца ма, на и ме: руб ном, пе-
ри фе риј ском по ло жају ове ет нич ке ен кла ве у окви ру срп ског ет нич ког про-
сто ра, ви ше ве ков ној изо ло ва ности од су на род ни ка и, од из ве сног мо мен та, 
при пад ности ка то лич кој ве ро и спо ве сти. 

6 Де таљ ни је о ово ме ви ди у ра ду Зна чај сла ве и још не ких про сла ва са култ ним обе леж
јем за од ре ђи ва ње ет нич ког би ћа Ка ра ше ва ка [Ра дан, 2004: 34–53].

7 Вр ши се у оним сре ди на ма где се об ред са ко ла чем оба вља без све ште ни ка, на при мер, 
на Ко со ву и у Ста рој Ср би ји [Фи ли по вић, 1985: 167; Ра дан, 2004: 49].
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Ре кли смо већ да су бо сан ски фра њев ци, а ка сни је и ка то лич ки све ште-
ни ци, пре ма но во вер ни ци ма би ли до ста то ле рант ни и прећутно до пу шта ли 
им да и да ље ис по ља ва ју сво је об ре де и оби ча је. На рав но, то не тре ба схва-
тити бу квал но, јер је Ка то лич ка цр ква ипак стр пљи во, до бро осми шље ном 
стра те ги јом, не пре ста но де ло ва ла у прав цу по ти ски ва ња свих тих аутох то-
них, ста рин ских оби ча ја. Је дан од кон крет них по сту па ка у том сми слу је сте 
зва нич но не при хва та ње кр сне сла ве и не су де ло ва ње у њој (и у дру гим оби-
ча ји ма), ко ја се, због то га, са свим по ву кла у дом остав ши без ика кве цр кве не 
функ ци је или обе леж ја [Жи вој но вић, 1907, II: 51]. Упр кос та квој по ли ти ци, 
сла ва и дру ги оби ча ји одр жа ли су се до да нас за хва љу ју ћи ја ком кон зер ва-
ти ви зму Ка ра ше ва ка и, све до сре ди не XX ве ка, ни ском сте пе ну ци ви ли за-
циј ског, кул тур ног и еко ном ског раз во ја ове за јед ни це. 

3. Све донедавно, о вер ској да љој про шло сти ви ше се на га ђало не го што 
се са си гур но шћу знало. По ку ша ће мо у на став ку да да мо ве о ма са жет при-
каз то га ста ња, оно ли ко ко ли ко нам до ку мен ти то до зво ља ва ју.

3.1. Исто риј ска про шлост Ка ра ше ва ка те сно је по ве за на са обли жњом 
ка ра шев ском твр ђа вом, ко ју ме шта ни на зи ва ју Тýрски грат, а ко ја се пр ви 
пут у до ку мен ти ма спо ми ње 1230. и 1247. го ди не као крун ски по сед ма ђар-
ског кра ља под име ном Ca strum Cras sou [Ра дан, 2000: 23]. Тре ба ре ћи да је у 
Ба на ту по сто јао од брам бе ни си стем са ста вљен од ни за твр ђа ва, ме ђу ко ји-
ма је и ка ра шев ска. Ин те ре сант но је да су се рет ка у то до ба на се ља са ка-
то лич ким жи вљем у пра во слав ном мо ру ста нов ни штва на ла зи ла упра во у 
не по сред ној бли зи ни тих твр ђа ва (в., нпр., Ка ра ше во, Лу гож, Ден та, Или ди ја, 
ха рам /Па лан ка/ и др.). Ако се има у ви ду да су све те твр ђа ве би ле кра љев-
ски по се ди, он да ни је те шко за кљу чи ти да су бар чла но ви по са да до тич них 
твр ђа ва би ли ка то лич ке ве ро и спо ве сти, а они су то ком вре ме на кон стант но 
ути ца ли и вр ши ли при ти сак на ста нов ни ке обли жњег/обли жњих на се ља да 
пре ђу у ка то ли чан ство, а по не кад су ту про зе лит ску по ли ти ку и си лом спро-
во ди ли [Ra dan, 2000: 36–38; Га ври ло вић, 1995: 7–8], као што је за бе ле же но 
ви ше пу та у ра зним до ку мен ти ма то га вре ме на [Si mu, 1939: 23–24; Ra dan, 
2000: 38]. Осим то га, за спро во ђе ње по ли ти ке по ка то ли ча ва ња, ка то лич ке ми-
си је би ле су раз ме шта не у бли зи ни тих твр ђа ва, где би у слу ча ју су ко ба са ве-
ћин ским пра во слав ним жи вљем њи хо ви чла но ви мо гли би ти за шти ће ни.

Тако се објашњава чињеница што се у историјским документима, с 
једне стране, већ 1333. го ди не спомиње да је у Ка ра ше ву би ло се ди ште ка-
то лич ког про то по пи ја та, а с друге стране, наводи се да су Карашевци ши-
зматици. Нај ве ро ват ни је је и ов де ста нов ни штво, или бар је дан ње гов део, 
било при мо рано да бар фор мал но при хва ти ка то лич ку ве ро и спо вест, али је 
оно у су шти ни оста ло ода но ста рој ве ри. Та ко се мо же протумачити чи ње-
ни ца да се све до XVI II ве ка Ка ра шев ци у до ку мен ти ма у више наврата 
спо ми њу као ши зма ти ци. Ина че, по твр ђе но је у ра зним до ку мен ти ма при-
су ство и де ло ва ње фра ње ва ца у Ка ра ше ву (и ши ре, у до ли ни Ка ра ша) по чев 
од XIV ве ка све до 1785, из у зев пе ри о да од 1721. до 1740. го ди не, ка да су ту 
бо ра ви ли ису сов ци [Ra dan, 2000: 38].

До ду ше, ско ро сви ис тра жи ва чи ка ра шев ске ен кла ве твр де да су Ка ра-
шев ци у про шло сти за и ста при па да ли Пра во слав ној цр кви [в., на при мер: 
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Czir busz, 1885: 44, 49–50 и др.] и да је њи хо во ка то ли чан ство им прег ни ра но 
„пра во слав ним или чак бо гу мил ским еле мен ти ма”, те да се у њих ка то лич ка 
ве ра сна жно учвр сти ла тек у XVI II ве ку [Tu fe scu, 1941: 513–514].

У вре ме тур ске вла да ви не Ба на том (1552–1716), ко ја је ис по ља ва ла из-
ве сну вер ску то ле ран ци ју, Ва ти кан ко ри сти тај по во љан тре ну так шаљући у 
Ба нат че ти ри из ви ђач ке ми си је (1607, 1612, 1618. и 1623. го ди не) са за дат ком 
да кон ста ту ју ре ал но ста ње Ка то лич ке цр кве на овом под руч ју [Zach, 1979: 
27]. Тре ба на по ме ну ти да је у то вре ме епи скоп ска ју рис дик ци ја над Ба на том 
би ла ди рект но пот чи ње на Ва ти ка ну [Zach, 1979: 25; Ра до њић, 1950: 228–235]. 
За те че но ста ње би ло је по ра жа ва ју ће, па је но во о сно ва на Кон гре га ци ја за про
па ган ду ве ре (1622. г.) од лу чи ла да по ша ље вер ске ми си је за учвр шће ње по-
зи ци ја Ка то лич ке цр кве и при до би ја ње но вих след бе ни ка. У те ми си је у Ба-
нат су по сла ти спо соб ни, шко ло ва ни бо сан ски фра њев ци, из два раз ло га: јер 
су зна ли је зик ба нат ских Ср ба и због то га што су сво јом скром но шћу у на чи-
ну жи вље ња и оде ва ња лак ше на ла зи ли след бе ни ке у си ро ма шном на ро ду 
не го дру га ка то лич ка брат ства. У XVII ве ку, у Ба на ту су по сто ја ла че ти ри 
ми си о нар ска цен тра: Ка ра ше во, Ка ран се беш (ис точ ни, пла нин ски део Ба на та 
из обла сти Лу гож–Ка ран се беш), Ли по ва (са до ли ном Мо ри ша) и Те ми швар. 
Нај ве ћи успех и раз вој ми си ја је до жи ве ла под упра вом ми сиј ског пре фек та 
Јо ва на Де жма ни ћа из ме ђу 1641. и 1650. го ди не [Zach, 1979: 54].

Го ди не 1626, на пред лог Кон гре га ци је и ру ко во ди о ца Бо сан ске про вин-
ци је Ан дри је од Ка мен гра да, ми си ју по но во осни ва у Ка ра ше ву бо сан ски фра-
ње вац Мар ко Бан ду ла е вић из Ско пља. За јед но са њим, успе шно су спро води-
ли свој ми си о нар ски рад у Ка ра ше ву, Ли по ви и Је но по љу још три фра њев ца 
– фра Или ја из По же ге, фра Иван из Имот ског и фра Ни ко ла из Ба ња лу ке. 
У из ве шта ју ко ји је по слао Кон гре га ци ји ав гу ста 1628. го ди не, Бан ду ла е вић 
се хва лио да је с Бож јом по мо ћи обра тио мно ге ка ра шев ске Ср бе ши зма ти ке 
„ad vi am ve ri ta tis”,8 те да је при ку пље ним нов цем од ми ло сти ње по чео зи да ти 
цр кву и па ро хиј ски дом [Fermendžin, 1892: 381; Ра до њић, 1950: 229]. У из ве-
шта ју из 1630. го ди не, изме ђу оста лог, оба ве шта ва над ре ђе не у Ва ти ка ну да 
Ка ра шев ци др же ста ри ка лен дар, али да ће уско ро по ста ти до бри вер ни ци 
[Si mu, 1939: 41]. Ка сни је, у из ве шта ју на пи са ном ав гу ста 1640. го ди не, Бан-
ду ла е вић оба ве шта ва Кон гре га ци ју ка ко се у ве ћим ба нат ским на се љи ма, као 
што су Ка ра ше во, Се каш и Ва ра ди ја, пра во слав ни „ма ло-по ма ло са ши зме 
пре во де у по слу шност рим ској цр кви” („le qu a li pian pi a ni no, da la si sma, al la 
ube di en za del la Chi e sa Ro ma na si con ver tor no”) [Га ври ло вић, 1995: 8].

За но вог пре фек та ми си је у Ка ра ше ву име но ван је апри ла 1641. го ди не 
фра Јо ван Де жма нић из Ма кар ске, ко ји кон ста ту је да је по ло ви на ка ра шев-
ског жи вља пра во слав не ве ре [Zach, 1979: 56–57]. Иако су га Ка ра шев ци 
не при ја тељ ски до че ка ли, за хва љу ју ћи огром ном уло же ном тру ду, ус пео је, 
изме ђу оста лог, да опра ви цр кву и па ро хиј ски дом, та ко да је до не кле при-
до био њи хо ву на кло ност, те да по кр сти 200 осо ба чи ји су ку мо ви ве ћи ном 
би ли пра во слав ци.

8 У пи сму твр ди да је по кр стио 180 деце и 6 кри во вер ни ка [в. и: Si mu, 1939: 35].
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У на ме ри да што ве ћи број Ка ра ше ва ка пре ве де у ка то лич ку ве ру, Де-
жма нић је по звао би ску па Бон кар пи ја из Бе о гра да да по се ти Ка ра ше во. 
Бон кар пи до ла зи у Ка ра ше во са по ве ћом гру пом ка то ли ка, где је слу жио 
све ту ли тур ги ју и одр жао про по вед ме шта ни ма, а тај је тре ну так, из гле да, 
био од пре суд ног зна ча ја за при хва та ње ка то ли чан ства у ка ра шев ским на-
се љи ма (са мо то га да на по кр ште но је 60 осо ба) [Ја чов, 1992: 346].

Све ште ник Ан те шу љић пре у зи ма ми си ју 1643. го ди не, али је ње гов 
учи нак био ве о ма скро ман. Од ње га ће вођ ство ми си је пре у зе ти 1653. го ди-
не је дан све ште ник чи је нам је име не по зна то, а мар та 1654. на че ло ми си је 
име но ван је све ште ник Лу ка Ди о да ти, ко ји ће ту оста ти до 1656.

Сма тра мо да је ва жно ов де на по ме ну ти и то да је Бан ду ла е вић, на кон 
што је 1643. по стао пре слав ски би скуп и ма ри ја нопољ ски (Мар ци а но пољ) 
над би скуп с управ ним под руч јем у Мол да ви ји и Вла шкој, по ку шао да у Ка-
ра ше ву на пра ви ба зу ода кле би по ла зи ле ми си је по ка то ли ча ва ња у дру га 
ба нат ска на се ља (па и ши ре – в., нпр., ха цег), као што су: Ка ран се беш, Се-
каш, Ва ра ди ја, Те ре го ва, Сла ти на Ти миш, Ли по ва и др. [Ра до њић, 1950: 230; 
Fermendžin, 1892: 464; Ra dan, 2000: 42; hoško, 1979: 106–107]. На кон ње го ве 
смр ти (1652), бу гар ски фра њев ци, са фра Га бри је лом То ма си ћем на челу, 
пре у зи ма ју ми си ју у Ка ра ше ву. На кон осни ва ња бу гар ско-вла шке фра ње-
вач ке про вин ци је 1670. го ди не, за пре фек та ми си је у Ка ра ше ву по ста вљен 
је бу гар ски фра ње вац Па вао од Пет из во ра. За пре власт у Ба на ту во ђе на је 
же сто ка бор ба из ме ђу бу гар ских и бо сан ских фра ње ва ца. По бе ду су на кра ју 
из во је ва ли фра њев ци Бо сне Сре бре не, ко ји ми си ју у Ка ра ше ву по ве ра ва ју 
бо сан ским фра њев ци ма из ма на сти ра Оло во, а за пре фек та ми си је име но-
ван је фра Иван Бран ко вић из Дер вен те. Бо сан ски фра њев ци оста ће у Ка ра-
ше ву, из у зев пе ри о да од 1721. до 1740. го ди не, ка да су ту де ло ва ли ису сов ци, 
све до 1785. го ди не [hoško, 1979: 106–107; Ra dan, 2000: 38].

3.2. О конкретном и ефикасном деловању верских мисија Конгрегације 
за пропаганду вере из Рима у Банату, посебно о учинку босанских фрање-
ваца међу Карашевцима, драгоцене податке даје Криста Зах у свом раду Die 
Bosniche Franziskanermission des 17. jahrhundrerts im südöstlichen Niede
rungarn. Aspekte etnisch/konfessioneller Schichtung in der Siedlungsgeschichte 
Niederungarns (Мисија босанских фрањеваца у југоисточном делу Доње 
Угарске у XVII веку, Етничкоконфесионални аспекти у Доњој Угарској) 
[Zach, 1979]. Грађа је црпљена из архива Конгрегације за пропаганду вере 
у Риму. Грађу за наведени рад чине 25 писма босанских мисионара упућених 
Конгрегацији од 1641. до 1655. године, из којих се може стећи увид у онда-
шње банатске прилике – политичке, економске, друштвене, верске и етнич-
ке. Поједина писма садрже спискове имена и презимена становника неких 
банатских насеља приведених у римокатоличку веру (регистри крштених), 
уз педантно навођење датума (дана, месеца, године) и имена насеља из којег 
су, односно у којем су, наведени покрштени. У тим списковима забележено 
је и неколико стотина имена и презимена покатоличених Карашевака, као 
и имена и презимена њихових кумова (сведока) који су присуствовали том 
чину [Zach, 1979: 75–86, 97–113]. Ови су спискови веродостојан и непобитан 
доказ да су преци данашњих Карашевака (или бар њихов велики део) прво-



98

битно били православне вере. Сасвим је сада, дакле, јасно зашто се они у 
средњовековним документима спомињу као шизматици, а такође, зашто су 
све до прве половине XX века (а делимично, као што се ниже може видети, 
до данашњих дана) држали стари православни календар паралелно са като-
личким (грегоријанским) календаром.

4. Из ло же не чи ње ни це у вр ло са же том об ли ку да ли смо ра ди бо љег 
раз у ме ва ња из у зет но сло же не је зич ке, ет нич ке и вер ске про бле ма ти ке Ка ра-
ше ва ка. Бу ду ћи да смо ову сту ди ју по све ти ли ка ра шев ској кр сној сла ви, лин-
гви стич ки до при нос ра све тља ва њу ет нич ког по ре кла, прем да је он нај ве ћи, 
а исто та ко и нај по зна ти ји у јав но сти, ни смо овде при ка за ли, већ смо ве ћи 
део сту ди је по све ти ли ка ра шев ској кућ ној сла ви и вер ској про бле ма ти ци.

У сту ди ји Зна чај сла ве и још не ких про сла ва са култ ним обе леж јем за 
од ре ђи ва ње ет нич ког би ћа Ка ра ше ва ка9 [Ра дан, 2004: 34–98], де таљ но је 
опи са на ка ра шев ска кр сна сла ва, а у на став ку дат је пре глед кућ них сла ва 
по до ма ћин стви ма у оп шти ни Ка ра ше ву, у чи ји са став ула зе на се ља Карá
ше во, Нéрмиђ’ и Јáбалч’е (стр. 54–91).10

У овом ра ду да је мо но ви при лог ко ји са др жи пре глед кућ них сла ва у 
дру гој ка ра шев ској оп шти ни – Лу паку, у чи ји са став ула зе на се ља Лýпак, 
Кло кó тич’, Рáвник и Вóд ник. Же ли мо се овом при ли ком нај и скре ни је и то-
пло за хва ли ти љу ди ма ко ји су нам по мо гли у при ку пља њу гра ђе за овај 
при лог, у пр вом ре ду све ште ни ку лу пач ке па ро хи је, ве ле ча сном Мар ја ну 
Ћ’ин ку лу, родом из Карашева, ко ји нам је ста вио на рас по ла га ње грађу за 
Лу па к и Рав ник, за тим про фе со ру Мар ја ну Лу ка че ли (на ди мак Свúрка, бр. 
237) из Кло ко ти ча, ко ји је при ку пио гра ђу за Кло ко тич, учи те љи ца ма Љу би 
Бо шки (Гó ман) из Рав ни ка и Ма ри ји Вла шић из Вод ни ка, ко је су нам та ко ђе 
да ле дра го це не ин фор ма ци је о кућ ним сла ва ма и светковинама које се и 
даље чу ва ју по ста ром, ју ли јан ском ка лен да ру у њиховим насељима.

9 Сту ди ја је нај пре об ја вље на 1998. го ди не у Ет нокул ту ро ло шком зборнику, Свр љиг, IV, 
105–110.

10 Тај пре глед да је мо та ко ђе у овом ра ду (в. При лог I) с ци љем да чи та о ци стек ну све о бу-
хват ни увид у ка ра шев ску слав ску про бле ма ти ку.
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ПРИ ЛОГ I

Пре глед кућ них сла ва по до ма ћин стви ма (ку ћа ма) 
у оп шти ни Ка ра ше ву

I. Све ци ко ји се про сла вља ју у сва три се ла оп шти не:

1. Свéти Мúља (Ми јóљ дàн /К, Ј/, Ми јóј (Ј), Ми јóљдь́н /Н/: 29. IX)

Кáрашево:

Ред.
број

ИМЕ И ПРЕ ЗИ МЕ (НА ДИ МАК)
(глава породице)

Кућ ни
број

Дру га (тре ћа, че твр та)
кућна слава

1. Пéтар Ћ’úнкул (Рамбýјка) 92 –
2. Мáр јан Кáтић’ (Пéша) 275 –
3. Мáр тин Ћ’úнкул (Сýфља) 9 А –
4. Мúља Ми лó ја (Пипáк) 8 –
5. Мáр тин Ло гожáн (Самфúја) 5 –
6. И́ван Удовúца (Тр áља) 2 –
7. Марúја Мр́. ша 642 –

8. Недé. љка Фúлка (Јó за) 662 Св. Ма ри ја Ма ла 
(Ма ла Го спо ји на)

9. Ми кó ла Паýн 658 –
10. Ђ’ýређ’ Драгúја (Шинúк) 632 –
11 Мúља До мањáнц (Бéцић’) 629 Св. Лу ка
12. Пéтар Паýца 626 –
13. Стáна Фéра (Ан кић’) 623 –
14. Мáр тин Паýца (Тéч’ак, Ис трáт) 622 –
15. Ђ’ýређ’ Паýца 620 –
16. Кáта Јáнч’а (Пе цóј ла) 614 –
17. Ђ’ýређ’ Фрá на (Рó ша) 601 –
18. Мáр јан Клáра (Врá шка) 571 –
19. Ми кó ла Ха цегáн (Жúван) 568 –
20. Мúља Радáн (Жúван, Пé.ца) 566 –
21. Иван Ћ’úнкул (Лáбеш; Kарá сан) 566 А –
22. Ђ’ýређ’ Кр́. ста (–) 542 –
23. Ми кó ла Глувáк (Гре бен áр) 543 –
24. Мáр јан Кáтић’ (Tрáнда) 550 –
25. Ђ’ýређ’ Бачýна (Сýма) 511 –
26. Мáр тин Ер дељáн 535 –
27. Марúја Ер дељáн (Рацúца, Рац) 530 –
28. Ђ’ýређ’ Сóр ка 484 –
29. Мáр јан Грујéска (– / Зýза) 486 –
30. Ми кó ла Áдам (Фýцка) 473 –
31. Пéтар Вáка (Марá шка) 479 А –
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32. Мúља Вáка (Влá/јка/) 475 –
33. Бар бáра Вúлчек /Wil schek/ (Вилч’икóња) 397 A –
34. Иван Кýрјак (Ра данúч’ић’) 390 –
35. Мáр та Тó ма (Томúч’ка, То мич’кó ња) 394 А –
36. Илúја Гéра (Гáџа) 476 –
37. Áна Фрá на (Тýрна, Тур нó ња) 437 Св. Ми кó ла
38. Мáр тин Фрá на (Тýрна) 438 Св. Мáр тин
39. Мúља Мúрул (–) 441 –
40. Иван Кýрјак 447 Св. Стé.пан
41. Мúља Фрá на (Глýвич’ка / Грó за) 422 А Св. Ми кó ла
42. Мúља Бáјка (Мóн гош) 421 –
43. Иван Радáн (Пé.ца) 420 –
44. Мúља Ђ’урá са (Ја балч’áн) 414 Св. Јáнаш
45. Недé. љка Мúрул (Пућ’ерáн) 419 А Св. Ми кó ла
46. Мáр тин Ђ’урá са (Маћ’éја) 404 Св. Стé.пан 
47. Мáр та Фúлка (Лéјка) 402 Бó жић’
48. Пéтар Ми лó ја (Ку мес áр) 460 Св. Ми кó ла
49. Ми кó ла Ми лó ја (Кр áја) 372 Св. Ми кó ла
50. Пéтар Бачýна (Стóј ка, Гуцéла) 374 –
51. Мúља Удовúца (Тр áља) 380 –
52. Ми кó ла Кýрјак (Џýркић’) 363 –
53. Ми кó ла Кр́. ста 375 А –
54. Мúља Ћ’úнкул (Тúћ’ак) 355 А Св. Ђ’ýређ’ 
55. Ђ’ýређ’ Здринúја (–) 367 А –
56. Маг далúна По норáн (Пéца; Ор даш/úца/) 367 Св. Ми кó ла
57. Пéтар Фéра (Дýма?) 349 –
58. Маг далúна Áдам (Фор штóн ти ца) 345 –
59. Пéтар Бéул (Шóнћ’а) 344 –
60. Пéтар Удовúца (Кýћ’а; Бýрђ’ак) 329 А –
61. Марúја Фрá на (–; Ч’óм бе) 275 А –
62. Мúља Мáлул (Др́. ндул) 328 –
63. Пéтар Фрá на (Ми јóк) 314 –
64. Ми кó ла Драгúја (Фúна Бу разúца) 313 –
65. Мúља Бачýна (Чúч’ка) 286 –
66. Мáр јан Мúрул (Рá мбаш) 300 –
67. Пéтар За харúја (Пу зун áр; Пе трикáш) 292 Св. Лýка
68. Иван Угрин (–; Зýза) 96 А –
69. Пéтар Кýрјак (–; Му селúн) 95 А –
70. Иван Мол довáн 88 Св. Марúја Мáла
71. Пéтар Дó бра (Фрúцкош; Ч’éнић’) 83 Св. Ми кó ла
72. Пéтар Бокшáн (Магúч’а) 80 –
73. Мáр та Фúлка (Кућ’óња) 24 –
74. Ђ’ýређ’ Вóр га (Шóнћ’а) 24 А –
75. Ми кó ла Гéра (Ч’абрањáк; Јáнкул) 30 –
76. Мáр јан Сóр ка (–) 65 –
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77. Мúља Пе трá шка (Гéрић’) 33 –
78. Ми кó ла Ми лó ја (Рýбик) 37 –
79. Мáр тин Бóр ка (Панáт; Јóл ван) 38 Св. Мáр тин
80. Стé.пан Бóг дан (Мóн га) 52 –
81. Ми кó ла Мол довáн 41 –
82. Мáр тин Мúта 45 –
83. Ми кó ла Кр́. ста (Ана Анич’ина; Рá мбаш) 97 Св. Ми кó ла
84. Мáр јан Пе трýц (Биснúк, Бе.снúк) 253 Св. Мáр тин
85. Ђ’ýређ’ Бенéдук (Лýлич’ка) 110 А Св. Мáр тин
86. Мúља Ло гожáн (Самфúја) 110 Св. Мáр тин
87. Ми кó ла Радáн (Грá бник) 120 А –
88. Мúља Радáн (Грá бник) 121 –
89. Ђ’ýређ’ Њáгул (Јó ва; Тúћ’ак) 143 Св. Ђ’ýређ’ ; Св. Мáр тин
90. Пéтар Глувáк (Вáду вић’) 173 –
91. Мúља Ло гожáн (Лáзар; Пé. рка) 172 –
92. Мúља Пе трýц (Верњúка) 145 –
93. Мúља Ћ’úнкул (Сýфља) 146 Св. Ђ’ýређ’
94. Мúља Мúјат (–) 158 Св. Ђ’ýређ’
95. Пéтар Михáјла (Лúнин; Мар áја) 160 –
96. Мúља Бишúна (Писúја) 164 –
97. Мáр тин Михáјла (Мáлул) 166 –
98. Пéтар Ћ’úнкул (Ћ’ирилá та) 175 Св. Ђ’ýређ’
99. Пéтар Вáка (Жúван, Ч’éнић’) 176 Св. Ми кó ла

100. Ми кó ла Гéра (Мýскул, Катýцић’) 178 –
101. Ђ’ýређ’ Михáјла (Свúрац) 182 Св. Стé.пан
102. Пéтар Кýрјак (Пýкља) 185 –
103. Мáр јан Михáјла (Мар áја) 187 Св. Ђ’ýређ’
104. Мúља Бóг дан (Мúкља) 187 А Св. Ђ’ýређ’
105. Мáр јан Пе трýц (Верњúка) 105 –
106. Марúја Кр́. ста (Лéјка) 195 Св. Стé.пан
107. Кáта Мар ја нóв (Мáч’ак) 196 –
108. Ана Ђ’урђ’улéна (Па ташáнка) 107 –
109. Мáр јан Ћ’úнкул (Сýфља) 201 Св. Ђ’ýређ’
110. Пéтар Кр́. ста (Мла дикáнт) 262 –
111. Мáр тин Ћ’úнкул (Сýфља) 204 Св. Мáр тин
112. Мáр јан Бéул (Цó ља) 254 Св. Арáнђ’ел
113. Ђ’ýређ’ Ур сул (Рá нка) 257 Св. Ми кó ла
114. Мúља Михáјла (Трéшка) 250 Св. Лýка
115. Мáр та Фúлка (Мúч’ода) 220 Св. Ми кó ла
116. Мúља Вóр га (Грó за) 233 –
117. Иван Тó дор (Фéра; Ђ’уркúч’ић’) 248 Св. Мáр тин
118. Мáр та Пе трúка (Пу зун áр ка) Св. Ми кó ла
119. Јáкопб Стојá но вић (–) 241 Кр стóв дàн 
120. Мúља Фúлка (Ордáш) 240 Б Сви Свéти
121. Иван Маћ’еја (Викéнта) 71 –
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Нéрмиђ’:

1. Мúља Кéда (– ; Кé.дић’и) 2 –
2. Мáр јан Жúгмул (Гáћ’а) 3 –
3. Мúља Ватáв (Ць́нта) 7 Св. Ми кó ла
4. Ми кó ла Ха цегáн (Ан дрé. ји ни, Пит кáр) 11 Св. Ми кó ла
5. Ђ’ýређ’ Ха цегáн /и: Ха цагáн/ (Лýпул) 11 А Св. Ми кó ла
6. Марúја До мањáнц (Иви ни, Ивић’и) 13 –
7. Марúја Áдам (Анó кић’) 17 –
8. Иван Ватáв (Тáвал, Пáвал) 99 Св. Ми кó ла
9. Мúља Сóр ка (Џ’óла) 22 –
10. Пéтар Áдам (Сóр кић’и) 22 А Св. Ми кó ла
11. Иван Мúлош (Ивић’и) 23 Св. Јáнаш
12. Мúља Мúлош (Гáња, Гьњúћ’и) 24 Св. Стé.пан
13. Мúља Мр́. ша (Здринúћ’и, Здр́. њúла, Шáндер) 26 –
14. Марúја Гéра (Јáнкул, Јагýца) 27 –
15. Мúља Жúгмул (Мéгеш, Рóнђ’еш) 28 А –
16. Марúја Дó бра (Фрúцкош/ица/) 145 –
17. Мúља Пе трá шка (Пе трá шкић’и, Пéјка) 93 Св. Ми кó ла
18. Иван Гéбла (– ; Гéблић’и) 36 Св. Ми кó ла
19. Иван Це ьрáн (Пештáн) 116 –
20. Лúна Ка талýша (Вé. ѕура, Вé. зу ра) 116 А Св. Ми кó ла
21. Ђ’ýређ’ Ка талýша (Вé. ѕура, Вé. зу ра) 116 –
22. Мáр јан Бенéдук (Зóм бор, Јасе. њáк) 44 А Св. Кр́. ста / Кр стóв дàн/
23. Пéтар Бенéдук (Бе недýци, Бе недýч’ки) 45 Св. Иван / Кр стóв дàн/
24. Áнa Жúгмул (– ; Жúгму ли) 86 –
25. Иван Бúрта (– ; Бúртић’и) 113 –
26. Иван Фи ли пó ња (Мóт ка) ? –
27. Мúља Гр́. ли ца (Шљáпка) 62 –
28. Ми кó ла Ха цегáн (Мршúни) 63 –
29. Иван Гр́. ли ца (Шљáпка) 65 –
30. Ђ’ýређ’ Áдам (Фýцка, Фýцкић’и) 66 –
31. Мúља Áдам (Пé.тал) 66 А Св. Стé.пан
32. Мáр та Це ьрáн (Лáзар) 67 А Св. Марúја Мáла
33. Иван Ха цегáн (Лúтра) 68 А Св. Ми кó ла
34. Лúна Ре беџ’úлa (Гáнга, Гáьн гић’и) 70 Св. Ми кó ла
35. Иван Ха цегáн (Мúља Мáли, Зáјец) 75 –
36. Мúља Ха цегáн (Бог áтул) 72 А –
37. Иван Це ьрáн (Пе тру цóв ци) 72 –
38. Ђ’ýређ’ Ха цегáн (Жúва ни) 93 –
39. Ђ’ýређ’ Ал мажáн (Бýња) 96 –
40. Мúља Мр́.ша (Кош, Анó кић’) 110 Св. Ми кó ла
41. Иван Кéда (– ; Кé.дић’и) 77 –
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Ја балч’е:

1. Пéтар Ур сул (Журкé. ј) 9 –
2. Пéтар Ко кó ра (–) 11 –
3. Мúља Бéул (Мýргул) 12 –

4. Марúја Иф ка (Пýшкьа, Пу шкó а ња; Пýшка, 
Пу шкó ња – у из го во ру осталих Карашевака) 70 Св. Иван, Св. Илúја, 

Св. Мúкола
5. Иван Бéул (Верúльа, Вирúла) 39 –
6. Мúља Ан дрéј (Ми ко уљúца) 31 –
7. Марúја Бéул (Мьћéј; Маћéја) 56 Св. Арáнђ’ел

2. Свéти Ми кó ла (6. XII)

Карá ше во:

1. Мúља Рúмер (Ч’утурéш) 16 –
2. Мúља Фа крáч’ (Дежáн) 7 –
3. Пéтар Фа крáч’ (Рýжић’) 639 А –
4. Ми кó ла Мáксим (–) 647 –
5. Недé. љка До мањá нанц (Бéцић’) 637 –
6. Пéтар Ло гожáн (Самфúја) 664А Св. Пéтар
7. Мáр тин Фéра 666  Св. Стé.пан
8. Мáр јан Кýрјак (Мúлкић’) 666 А –
9. Пéтар Царáн (Са каћ’úла) 677 –
10. Пéтар Ђ’урђ’улéна (Па ташáн) 670 –
11. Ми кó ла Мр́. ша (–) 669 –
12. Мáр јан Ћ’úнкул (Сýфља; Пúрч’а) 634 –
13. Ђ’ýређ’ Бáјка (–) 630 –
14. Иван Фéра 592 –
15. Мáр јан Мúта 593 –
16. Кáта Думúтар /и: Думúтер/ (Бéцић’) 594 –
17. Мáр тин Мол довáн 595 Св. Стé.пан
18. Ђ’ýређ’ Ре беџ’úла (Калúна) 613 Св. Јáкопб

19. Ми кó ла Фúлка (Бáњак) 611 –
20. Ђ’ýређ’ Бéул (Томúч’ка) 610 –
21. Ђ’ýређ’ Тó дор (Крдýља) 600 Св. Јáкопб

22. Марúја Бáбић’ (Сýдор) 573 –
23. Ми кó ла Ми лó ја (Пó пак) 575 –
24. Мáр тин Мúта (Опрúца) 576 Св. Мáр тин
25. Стáна Бóг дан 582 –
26. Ђ’ýређ’ Мúта (Мúру ли) 583 –
27. Мáр тин Михáјла (Пу рóв, Мар áја) 562 –
28. Пéтар Паýца (Гре бен áр) 543 –
29. Ђ’ýређ’ Бóг дан (Нó вић’) 544 –
30. Ми кó ла Кр́. ста (Фéрич’ка) 547 –
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31. Пéтар Фа крáч’ (Кош áр) 548 –
32. Ми кó ла Мúјат (Ађ’икó ња) 551 Св. Мáр тин
33. Пéтар Ми лó ја (Лýца) 500 Св. Јáкопб

34. Иван Фúлка (Цéрић’) 501 Св. Лýка
35. Мúља Пе трц (Пóн ка) 502 –
36. Ђ’ýређ’ Ујкúца (Ко кó ра) 510 –
37. Марúја Ер дељáн (Пúро та) 535 –
38. Пéтар Думúтар (Трá нда) 526 –
39. Мúља До мањá нанц (Марá шка) 522 Св. Мáр тин
40. Мáр тин Ћ’úнкул (Сýфља) 471 –
41. Марúја Ха цегáн (Врá шка) 514 А –
42. Пéтар Мúлош (Пућ’ерáн / Ср́.бин) 512 –
43. Стé.пан Мáр јан(ов) (Кош áр) 493 –
44. Мáр тин Ло гожáн 482 –
45. Ђ’ýређ’ Клáра 480 –
46. Мúља Бáбић’ (Мо цó ка) 479 –
47. Пéтар Ха цегáн (Ми кóлч’а) 384 –
48. Ђ’ýређ’ Рац (Мýтул) 430 –
49. Áна Фрá на (Тýрна) 437 Св. Мúља
50. Пéтар Сóр ка (–) 428 –
51. Иван Бóг дан (Ду галúја Бог áти) 427 –
52. Ми кó ла Бач’ýнa 426 –
53. Ђ’ýређ’ Мáтес (–) 449 Св. Ђ’ýређ’
54. Мúља Фрá на (Ка рабáш) 422 Св. Мúља
55. Недé. љка Мúрул (Пућ’ерáн) 419 А Св. Мúља
56. Пéтар Фрá на (Ка рабáш) 419 –
57. Пéтар Ђ’уркúца (Рýсић’) 454 Св. Мáр тин
58. Стé.пан Пе трúка (Ска лóв) 456 –
59. Пéтар До мањáнц (Тáјка) 457 Св. Јáнаш
60. Пéтар Ми лó ја (Ку мес áр; Ло гожáн из Бáре) 460 Св. Мúља
61. Пéтар Бóг дан 683 –
62. Ми кó ла Ми лó ја (Кр áја) 372 Св. Мúља
63. Пéтар Дó бра (Са каћ’úла) 376 –
64. Марúја Сóр ка (–) 378 А –
65. Пéтар Ватáв (Јó ва) 364 –
66. Мáр ка Дó бра (Гр́.ч’ић’) 365 –
67. Мáр тин Паýца (Панáт; Тé. ч’ак) 356 Св. Ђ’ýређ’
68. Ђ’ýређ’ Áдам (Фýцка) 366 –
69. Мáр јан Ћ’úнкул (Мерúнђ’а) 355 Св. Ђ’ýређ’
70. Маг далúна По норáн (Ор дашúца) 367 Св. Мúља
71. Марúја Бишúна (–) 336 –
72. Ми кó ла Рац (Бóг дан) 334 –
73. Пéтар Ха цегáн (Карá сан) 351 Св. Лýка
74. Мáр јан Мол довáн 305 –
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75. Иван Бéул (Филýјка) 283 Св. Мáр тин
76. Мáр јан Ха цегáн (Карá сан) 304 Св. Лýка
77. Ђ’ýређ’ Жúгмул (Ђ’ýра) 301 –
78. Иван Пе трúка (Ска лóв) 291 –
79. Лúна Ха цегáн (Пљé. шка) 297 Св. Мáр тин
80. Иван Ха цегáн (Станчýка) 294 –
81. Пéтар Угрин (Влáњић’) 96 –
82. Марúја Кр́. ста (Јáр кеш; Кош áр) 85 –
83. Пéтар Ђ’уркúца (Мангéла) 88 А Св. Мáр тин
84. Пéтар Дó бра (Чéнић’; Фрúцкош) 83 Св. Мúља
85. Пéтар Ђ’урђ’улéна (Пећ’áр; Па ташáн) 89 Св. Јáкопб

86. Мáр тин Јагýца (Сисáк, Јáнкул; Маргúта) 25 Св. Мáр тин
87. Иван Ђ’урђ’улéна (Па ташáн) 28 –
88. Пéтар Бач’ýна (Ч’úч’ка; Ђ’ýјка) 29 –
89. Ђ’ýређ’ Ђ’уркúца (Јáр кеш) 67 –
90. Ђ’ýређ’ Бáјка (Дýч’ка) 31 –
91. Мúља Јáнч’а (Јáнкул) 64 Св. Мáр тин
92. Марúја Мúха ли (Мúлош) 62 –
93. Иван Áдам (Фýцка) 34 А –
94. Ђ’ýређ’ Њáгул (Јó ва; Спýње ла) 35 –
95. Мúља Кýрјак (Џýркић’) 60 –
96. Ми кó ла Кр́. ста (Рá мбаш; Áна Áнич’ина) 97 Св. Мúља
97. Ђ’ýређ’ Бóк шан (Магúч’а; Јó за) 99 –
98. Ми кó ла Фúлка (Ду дрúја) 120 Св. Марúја Мáла
99. Мáр јан Дó бра (Фрúцкош) 138 –

100. Áна Ре беџ’úла (Кéрч’а, Керч’óња) 129 А –
101. Мúља Ар дељáн (Мéгеш) 130 Св. Ђ’ýређ’
102. Ми кó ла Тó дор (Пéмак; Вáду вић’) 133 Бó жић’
103. Марúја Бáјка (Жýркул; Жур куљ áса) 174 –
104. Пéтар Ре беџ’úла (Петýња) 182 Св. Мáр тин
105. Иван Бóк шан (Мýскул) 145 А Св. Стé.пан
106. Мúља Бóк шан (По прéђ’ак) 147 Св. Стé.пан
107. Ђ’ýређ’ Бач’ýна (Рамбýјка; Мúч’ода) 153 А Св. Ђ’ýређ’
108. Ђ’ýређ’ Бóк шан (Ба бич’áк) 155 Св. Барбýра
109. Ђ’ýређ’ Поздéрка (Цéрић’) 159 Св. Лýка
110. Пéтар Вáка (Жúван; Ч’éнић’) 176 Св. Мúља
111. Ђ’ýређ’ Бóр ка (Сисáк) 106 Св. Ђ’ýређ’
112. Иван Поздéрка (Клáреш) 267 –
113. Јáкопб Бáјка 263 –
114. Ђ’ýређ’ Ур сул (Рá нка) 257 Св. Мúља
115. Пéтар Ха цегáн (Бáјка, Бáјкић’и) 211 –
116. Иван Рúбар (Мар áја) 219 –
117. Мáр та Фúлка (Мúч’ода, Мич’одó ња) 220 Св. Мúља
118. Ђ’ýређ’ Бач’ýна (Ч’ýлин) 221 –



106

119. Јéла Ћ’úнкул (Ми клóш) 223 –
120. Тран дафúр Ар дељáн 224 –
121. Маг далúна Ха цегáн (Хр́. жа, Хр́. жић’и) 237 –
122. Марúја Ар дељáн 239 Св. Мáр тин
123. Марúја Пе трúка (Пу зун áр ка) ? –
124. Иван Фúлка (Гуцéла) 479 Св. Марúја Мáла

Нéрмиђ’:

1. Ми кó ла Сúма (Шéма, Шемúћ’и) 1 –
2. Мúља Ха цегáн (Фó го да, Фó гот) 2 А –
3. Иван Дó бра (–) 5 –
4. Мúља Ха цегáн (Ватáшкић’) 6 –
5. Мúља Ватáв (Ць́нта) 7 Св. Мúља
6. Мúља Жúгмул (– ; Жúгму ли) 9 –
7. Ми кó ла Жúгмул (Бронкáш) 10 –
8. Ми кó ла Ха цегáн (Пит кáр) 11 Св. Мúља
9. Ђ’ýређ’ Ха цегáн (Лýпул) 11 А Св. Мúља
10. Ми кó ла Ан дрé. ј (Ре беџ’úла, Ан дрé. јнин) 14 –
11. Мúља Бенéдук (Бе недýч’ки ни) ? –
12. Пéтар Кé.да (Кé.дић’и) 15 –
13. Мáр јан Пе трýц (Пе тру цóв ци) 15 А –
14. Иван Ватáв 99 Св. Мúља
15. Ми кó ла Мр́. ша (Ч’éлка) 18 –
16. Мúља Ватáв (Фрá нца) 21 –
17. Пéтар Áдам (Сóр кић’и, Јéва Сóр ка) 22 А Св. Мúља
18. Лúна Мúлош (Гáња, Па цóв ци) 24 –
19. Мúља Мúлош (Здринúлић’и, Гањúћ’и) 126 –
20. Пéтар Гéбла 28 –
21. Мúља Це ьрáн /рум.: Ţaran/ (Дáља) 31 А –

22. Мáр јан Гр́. ли ца /рум.: Gher li ţa/ (Бр́. нѕ ул, 
Ч’октáрац) 31 –

23. Мúља Пе трá шка (Пéјка) 93 Св. Мúља
24. Ђ’ýређ’ Мúлош (Вóј на) 34 Св. Стé.пан
25. Иван Гéбла (Гéблић’и) 36 Св. Мúља
26. Лúна Ка талýша (Вé. ѕура, Вé. зу ра) 116 А Св. Мúља
27. Мúља Ка талýша (Близнáк) 117 –
28. Ми кó ла Ив фка (Ив фкић’и) 39 –
29. Иван Церáн (Рýтник, Це ьр áнкић’) 41 –
30. Ђ’ýређ’ Мúлош (Ив фкић’и) 42 –
31. Иван Ха цегáн (Це ьр áнкин, Це ьр áнкић’) 42 А –
32. Ђ’ýређ’ Ватáв (Анó кић’) 43 –
33. Пéтар Ха цегáн (Ма ти јó њин) 47 –
34. Мúља Лáцка (– ; Лáцкић’) 50 –
35. Ми кó ла Ха цегáн (Мýћ’ак) 72 –



107

36. Мúља Ха цегáн (Ѕá ма, Ѕá мић’) 73 –
37. Марúја Ха цегáн (Ѕá ма, Ѕá мић’; Мьдýлка) 59 –
38. Илúја Мо цó ка (Слáмкић’и) 59 –
39. Пéтар Лу кач’éла (Цар) 91 –
40. Ђ’ýређ’ Јéлин (– ; Јелúње, Јелé. ње) 90 –
41. Марúја Ха цегáн (Ватáшкић’) 77 Св. Марúја Мáла
42. Мúља Бúрта (Слáмкић’и) 68 –
43. Иван Ха цегáн (Стрúка) 68 А Св. Мúља
44. Лúна Ре беџ’úла (Гáнгић’и) 70 Св. Мúља
45. Мúља Бéул (Палýјка) 110 А –
46. Мúља Мр́. ша /рум: Me rşa/ (Кош) 110 Св. Мúља
47. Ђ’ýређ’ Ха цегáн (Жúван) 123 –
48. Иван Кé.да (Гањúћ’и) 136 –

Јáбалч’е:

1. Јон Фъу /рум.: Fău/ (Гизáн) 7 –
2. Мúља Ч’им поњéр (Пó па; Рá нка) 14 –

3. Марúја Ив фка (Пýшкьа) 70 Св. Иван, Св. Мúља, 
Св. Илúја

4. Ми кó ла Фúлка (Блажш; Чорбéј) 16 –
5. Áна Бач’ýна (–) 59 –
6. Тó дор Ив фка (Стрáјцьа; Стрáјца) 17 –
7. Мúља Фúлка (Гь́скьа, Гь́ска) 20 –

3. Св. Мáр тин, Мартúндàн / Мартúндь́н – Н / (11. XI)

Карá ше во:

1. Мáр тин Гéра (Јáнкул; Цар áнка; Ма ѕ а ра) 15 –
2. Ђ’ýређ’ Гéра (Јáнкул; Јар ковч’áн) 13 –
3. Иван Би бијáн 12 –
4. Пéтар Кр́. ста (Пр́. ч’ул) 6 –
5. Ђ’ýређ’ Кр́. ста 4 –
6. Јéла Драгúја (Ко кó ра; Шúцер) 648 –
7. Маг далúна Кýрјак (Мúлкић’) 638 –
8. Мúља Вáка (Кр́. нта; Ђ’урó ња) 686 –
9. Мáр та Фúлка (Трсéј /Трсé. ) 608 –
10. Мáр тин Фрá на (Сóч’ак) 567 –
11. Мáр тин Мúта (Опрúца; Бл́. ва) 576 Св. Ми кó ла
12. Пéтар Ђ’уркúца (Миљáч’а) 577 –
13. Мúља Бéца (Пýшкар) 538 –
14. Ми кó ла Мúјат (Ађ’икó ња) 551 Св. Ми кó ла
15. Мáр тин Бéца (Бéцић’) 503 –
16. Пéтар Влáшић’ /Влáч’ић’/ (–) 505 –
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17. Мáр јан Бач’ýна (Сýма) 511 Б –
18. Мúља Ђ’уркúца (Миљáч’а) 523 –
19. Мáр та Вáка (Гéрга) 521 –
20. Мúља До мањáнц (Марá шка) 522 Св. Ми кó ла
21. Ми кó ла Дó бра (Вла; Бла гó ја) 519 –
22. Ђ’ýређ’ Ујкúца (Ћ’аћ’a) 517 –
23. Маг далúна Фéра 491 А –
24. Мúља Рац (Сýма) 511 –
25. Мáр тин Радáн (Ку мес áр; Грá бник) 492 –
26. Иван Вáка (Вла, Влáјка) 496 Св. Лýка
27. Ми кó ла Ми лó ја (Пó пак) 499 –
28. Пéтар Фúлка (Босáнка) 487 –
29. Мáр јан Мол довáн (Свúрац) 489 Бó жић’
30. Ђ’ýређ’ Мол довáн (Свúрац) 489 А Бó жић’
31. Пéтар Михáјла (Мар áја) 481 А –
32. Ђ’ýређ’ Вáка (Фýцка) 474 –
33. Јáкопб Ан дрé. ј (Ми кољúца) 711 То дорéши
34. Мáр тин Гéра (Ми јóк) 432 –
35. Мáр тин Фрá на (Тýрна) 438 Св. Мúља
36. Пéтар Кúкеш 439 –
37. Ђ’ýређ’ Бóр ка (Вар áр) 442 Св. Ђ’ýређ’ 
38. Иван Ђ’уркúца (Рýсић’) 450 Св. Лýка
39. Мáр јан Вóр га (Глýвич’ка; Грó за) 422 –
40. Мáр тин Ђ’уркúца (Флó ра) 415 –
41. Пéтар Ђ’уркúца (Рýсић’) 454 Св. Ми кó ла
42. Пéтар До мањáнц (Тáјка) 401 –
43. Иван Бáјка (Бýѕа Бáјка) 369 –
44. Мáр тин Бéул (Áр сул) 399 –
45. Ђ’ýређ’ Ћ’úнкул (Сýфља) 399 –
46. Пе трúја Бач’ýна (Стóј ка) 398 –
47. Мúља Вáка (Го стињá сић’) 375 Св. Лýка
48. Мáр јан Кр́. ста (Пр́.ч’ул) 357 –
49. Мáр тин Дó бра (Гр́.ч’ић’) 365 А –
50. Мáр тин Вóр га (Грó за; Бýрђ’ак) 346 –
51. Áна Ђ’урђ’улéна (Пећ’áр; Рýжић’) 349 А Св. Ђ’ýређ’ 
52. Мáр јан Вóр га (Грó за) 323 Св. Ђ’ýређ’ 
53. Мáр та Бач’ýна (Сýма) 332 –
54. Иван Бéул (Филýјка) 283 Св. Ми кó ла
55. Пéтар Áр сул 299 –
56. Лúна Ха цегáн (Пљé. шка) 297 Св. Ми кó ла
57. Пéтар Ђ’уркúца (Мангéла) 88 А Св. Ми кó ла
58. Мúља Вáка (Пан дурúч’ић’) 81 –
59. Пéтар Удовúца (Бýрђ’ак; Рá спу тић’) 77 –
60. Мúља Вáка (Ду галúја) 76 –
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61. Мáр тин Јагýца (Сисáк; Јáнкул; Маргúта) 25 Св. Мáр тин
62. Мáр тин Мúлош (Џ’ýркић’) 58 –
63. Мúља Јáнч’а (Јáнкул) 64 Св. Ми кó ла
64. Мáр тин Бóр ка (Панáт; Јóл ван) 38 Св. Мúља
65. Пéтар Ђ’уркúца (Самфéла) 42 –
66. Думúтер Голá ке (Go lac he Du mi tru – Ру мун, зет) 48 –
67. Мáр тин Бóр ка (Самфéла) 98 –

68. Мúља Словéнски /бив ши Вáка, про ме нио име/ 
(Ду галúја) 98 А –

69. Ђ’ýређ’ Бéул (Јó за; Цó ља) 269 –
70. Мáр јан Пе трýц (Биснúк; Тупáнч’ић’) 253 Св. Мúља
71. Ђ’ýређ’ Бенéдук (Лýлич’ка) 110 А Св. Мúља
72. Мúља Ло гожáн (Самфúја) 110 Св. Мúља
73. Мáр јан Ватáв (Стојáн; Пр тењáк) 122 Св. Три Кр áља
74. Марúја Дó бра (Фрúцкош/ица/) 142 Св. Марúја Мáла
75. Ми кó ла Ђ’уркúца (Мангéла) 141 –
76. Иван Вáка (Ч’éнић’) 125 –
77. Пéтар Ре беџ’ила (Петýња) 132 Св. Ми кó ла
78. Пéтар Чер вењáк (–) 186 –
79. Пéтар Пе трýц (Мóн га) 190 Св. Ђ’ýређ’ 
80. Мúља Ђ’уркúца (Јó ва) 106 –
81. Ми кó ла Бóг дан (Мóн га) 115 Св. Ђ’ýређ’ 
82. Пéтар Драгúја (Фáфа) 193 –
83. Стé.пан Њáгул (Јó ва) 101 А –
84. Мáр тин Ћ’úнкул (Сýфља) 204 Св. Мúља
85. Мáр јан Ђ’урђ’улéна (Па ташáн) 207 –
86. Пéтар Тó дор (Мéзнер) 208 Св. Стé.пан
87. Марúја Клáра (Мар áја; Ма ра јó ња) 218 –
88. Иван Тó дор (Ђ’уркúч’ић’; Фéра) 248 Св. Мúља
89. Марúја Ар дељáн 239 Св. Ми кó ла
90. Ђ’ýређ’ Бокшáн (Мáѕ е ра, Ма ѕ ерúка; Магúч’а) 97 А –

Нéрмиђ’:

1. Мúља Ха цегáн (Ђ’ýрки ни) 33 –

Јáбалч’е:

1. Мúља Ги цóј (Урѕь́каь; Урѕúка) 32 –
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4. Св. Марúја Мáла (8. IX)

Карá ше во:

1. Мáр јан Фúлка (Сисáк) 11 А –
2. Пéтар Фúлка (Сúмул) 655 –
3. Мáр јан Паýн (Гр́. га) 661 –
4. Мáр тин Фúлка (Фрá нкић’; Лéјка) 663 –
5. Недé. љка Фúлка (Јó за) 662 Св. Мúља
6. Мáр тин Мол довáн 665 –
7. Илúја Вóр га (Рáвч’а) 667 –
8. Ђ’ýређ’ Мо цó ка (Мáч’ак) 680 –
9. Мáр тин Фúлка (Пећ’áр) 678 –
10. Ми кó ла Кр́. ста (Ч’икловá нац; Пр́. ч’ул) 674 –
11. Пéтар Паýца (Брњúч’ка) 672 А –
12. Иван Фúлка (Брњúч’ка) 672 –
13. Мáр тин Фúлка (Гр́. га) 637? –
14. Мáр јан Бóр ка (Дýч’ка; Мáч’ак) 627 –
15. Мúља Ђ’уркúца (Слáмкеш / Сламкéш) 604 –
16. Ми кó ла Му селúн (Му салúн) 578 –
17. Мúља Рá мбаш 564 –
18. Мúља Фúлка 565 А –
19. Ђ’ýређ’ Рúмер 552 –
20. Мáр тин Фúлка (Ми лó ја, Ми лó јић’и) 504 –
21. Пéтар Фéра 507 –
22. Недé. љка Кýрјак (Ступ áр) 537 –
23. Иван Фúлка (Гуцéла) 479 Св. Ми кó ла
24. Ђ’ýређ’ Бóг дан (Ду галúја) 445 –
25. Пéтар Бýња (Шој мáна) 405 –
26. Мáр јан Тó дор (Фéра, Фéрич’ка, Ферáш) 400 –
27. Ђ’ýређ’ Ѕá њка /рум.: Zen ca/ (Пáнџа) 362 –
28. Ми кó ла Бáјка (Бé. лић’) 86 –
29. Иван Мол довáн 88 Св. Мúља
30. Ђ’ýређ’ Поздéрка (Бóр ка) 79 –
31. Ђ’ýређ’ Кáтић’ (–) 75 –
32. Иван Ха цегáн 66 –
33. Јáкопб Фа крáч’ 67 (57?) –
34. Јáкопб Мол довáн (Кáр ла) 1 –
35. Ми кó ла Фúлка (Ду дрúја) 120 Св. Ми кó ла
36. Марúја Дó бра (Фрúцкош) 142 Св. Мáр тин
37. Ђ’ýређ’ Бач’ýна (Гуцéла) 472 –
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Нéрмиђ’:

1. Мúља Ватáв (Анó кић’) 19 А –
2. Мúља Ха цегáн 54 –
3. Недé. љка Мúлош (Недẹљкó ња) 67 –
4. Мáр та Церáн (Лáзар) 67 А Св. Мúља
5. Марúја Ха цегáн (Ватáшкић’) 77 Св. Ми кó ла

Јáбалч’е:

1. Мáр јан Фúлка (Гь́скьа / Ли/м/понђéску; 
Ли/м/понђ’éска) 45 А –

5. Св. Арáнђ’ел /Рáнђ’ел/, Арáнђ’елов дàн/ Арáнђ’еловдь́н/ (8/21. XI)

Карá ше во (8/21. XI): 

1. Мáр јан Кýрјак (Гре бен áр) 563 –
2. Иван Њáгул (Ја балч’áн) 392 –
3. Иван Бéул (Мúч’ода) 408 –
4. Лúна Гéра (Клáреш /Вь́ч’е/) 356 А –
5. Марúја Грујéска (–) 329 –
6. Ар кáди Ми штóј /рум.: Arсadie Mi ş to iu/ (–) 32 –
7. Мúља Лу кач’éла (Бóнџ’а) 46 –
8. Мáр јан Пе трýц 117 –
9. Ђ’ýређ’ Хр́. жа (Пáвлић’) 194 –
10. Марúја Њáгул (Кóк нић’) 101 –
11. Ка талúна Гéра (Мрзáк, Мрзáјка) 100 –
12. Мáр јан Бéул (Цó ља; Трéшка) 259 Св. Мúља
13. Недé. љка Бáјка (Лýпул /Лу пуљ áса/) 215 –

Нéрмиђ’ (21. XI): 

1. Мúља Мр́. ша (Шáндор) 38 –
2. Ми кó ла Церáн (Ць́нта) 115 –
3. Ђ’ýређ’ Церáн (Миј áјла) 58 –

Јáбалч’е (8. XI): 

1. Мúља Па дињáнц (Шáпьа; Ч’áпa) 82 –
2. Пéтар Бéул (Сь кьр́.дь́у; Сакр. дúја) 6 –
3. Иван Ифвка (Блажш) 75 –
4. Ђ’ýређ’ Ги цóј (Мýша) 73 –
5. Иван Бéул (Сь кьр́.дь́у; Мь́цул) 69 –
6. Мúља Фúлка (Вẹрúлаь; Мýша) 64 –
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7. Пéтар Ифвка (Стрáјцьа) 62 –
8. Тó ма Фúлка (Ч’уртýзс) 21 –
9. Пéтар Ур сул (Журкéј; Кљýцул) 26 –
10. Иван Пе трýц (Гри гóр ја; Гри гó ра) 46 Св. Иван
11. Ђ’ýређ’ Фúлка (Јó ва) 47 –
12. Ми кó ла Ифвка (Шýшул) 48 –
13. Илúја Ур сул (–) 50 –
14. Пéтар Бéул (Лýпу; Лýпул) 55 –
15. Марúја Бéул (Сь кьр́.дь́у / Ма ьћé. ј) 56 Св. Мúља

6. Св. Пéтка /Св. Па раскúја/, Пет ко вач’а (27. X; да нас: 14. X)

Карá ше во:

1. Пéтар Бóг дан 598 –
2. Мáр та Мол довáн 552 А –
3. Ђ’ýређ’ Њáгул 687 Бó жић’
4. Ми кó ла Мол довáн 289 –
 5. Марúја Мол довáн 397 –

Нéрмиђ’:

1. Áна Пац (Па цó ња) 119 –

Јáбалч’е:

1. Иван Њáгул (Пúцу, Пúцул) 10 – 

II. Све ци ко ји се про сла вља ју са мо у два на се ља:

7. Св. Лýка (18. X)

Карá ше во:

1. Ђ’ýређ’ Ћ’úнкул (Лáбеш) 18 –
2. Иван Рúбар (Тáмбур) 17 –
3. Ми кó ла Маћ’é. ја (Пéша) 9 –
4. Мúља Ујкúца (Ко кó ра) 648 –
5. Мúља До мањáнц (Бéцић’) 629 Св. Мúља
6. Мáр тин Мúта (Бл́. ва) 620 А –
7. Пéтар Мúрул (Бл́. ва) 584 –
8. Ђ’ýређ’ Мол довáн (Кáр ла) 587 –
9. Ми кó ла Múта (Кáр ла) 587 А –
10. Иван Фúлка (Цéрић’) 501 Св. Ми кó ла
11. Думúтар Лýка (Трá нда) 524 –
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12. Пéтар Мúта (Пипáк) 520 –
13. Ми кó ла До мањáнц (Кáр ла) 510 А –
14. Иван Вáка (Влá) 496 Св. Мáр тин
15. Ми кó ла Вáка (Влáјка) 497 –
16. Лúна Фúшер (Фриц) 425 –
17. Иван Ђ’уркúца (Рýсић’) 450 Св. Мáр тин
18. Ђ’ýређ’ Верњúка (Јан куљ áсић’) 370 –
19. Недé. љка Верњúка 371 –
20. Мúља Вáка (Го стињá сић’) 375 Св. Мáр тин
21. Марúја Фа крáч’ (Пúтроп, /Пи трó пи ца/) 378 –
22. Мáр јан Ха цегáн (Спýње ла) 395 –
23. Ђ’ýређ’ Фа крáч’ (Дежáн) 358 –
24. Мáр та Бóр ка (Наплáтак) 324 –
25. Пéтар Ха цегáн (Карá сан) 351 Св. Ми кó ла
26. Иван Мол довáн (–) 304 А –
27. Мáр јан Ха цегáн (Карá сан) 304 Св. Ми кó ла
28. Мáр јан Мúта (Танá ска; Ко кó ра) 284 А –
29. Ђ’ýређ’ Вóр га (Шóнћ’а) 285 –
30. Мáр јан Бéул (Струц) 293 –
31. Пéтар За харúја (Пу зун áр) 292 Св. Мúља
32. Ђ’ýређ’ Сóр ка (Мерúнђ’а) 95 –
33. Ми кó ла Паýца (Рó ша) 61 –
34. Пéтар Кýрјак (Џýркић’) 36 Св. Јó зип
35. Мáр јан Кýрјак (Џýркић’) 50 –
36. Мúља Михáјла (Трéшка) 250 Св. Мúља
37. Ђ’ýређ’ Поздéрка (Цéрић’) 159 Св. Ми кó ла

Нéрмиђ’:

1 Лýка Ђ’уркúца (Сељ áнка) 135 –

8. Св. Ђ’ýређ’ /Ђ’ýрђ’ев дàн, Ђ’ýрђ’ев дèн, Ђ’ýрђ’евдь́н/ (23. IV)

Карá ше во:

1. Лúна Здринúја 92 –
2. Ђ’ýређ’ Ујкúца (Ко кó ра) 640 –
3. Пéтар Ћ’úнкул (Ме здрилáш) 508 –
4. Мáр јан Фрà на (Царáн) 518 –
5. Тó дор Михáјла (Мар áја, Мáлул) 394 –
6. Ђ’ýређ’ Ѕá њка (Ковáч’) 435 –
7. Ђ’ýређ’ Бóр ка (Вар áр) 442 Св. Мáр тин
8. Ђ’ýређ’ Мáтес (–) 449 Св. Ми кó ла
9. Мáр тин Паýца (Панáт; Тéч’ак) 356 Св. Ми кó ла
10. Мúља Ћ’úнкул (Тúћ’ак) 355 А Св. Мúља
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11. Мáр јан Ћ’úнкул (Мерúнђ’а) 355 Св. Ми кó ла
12. Тó дор Ћ’úнкул (Дýма) 348 –
13. Áна Ђ’урђ’улéна (Пећ’áр; Ја балч’áн) 343 А Св. Мáр тин
14. Мáр јан Вóр га (Грó за) 323 Св. Мáр тин
15. Пéтар Áдам (Фýцка) 309 Св. Стé.пан
16. Жáр ко Ч’ер вењк (–) 301 А –
17. Ђ’ýређ’ Бéул (Бри гадúр; Пр́. ч’ул) 78 –
18. Марúја Ха цегáн (Бај кó ња) 252 –
19. Пéтар Њáгул (Јó ва) 143 Св. Мúља
20. Мúља Ар дељáн (Мéгеш) 130 Св. Ми кó ла
21. Мáр јан Бокшáн (Пé. рка) 154 –
22. Мúља Мúјат (–) 158 Св. Мúља
23. Ђ’ýређ’ Бéул (Мýша) 162 Св. Кр́. ста
24. Пéтар Ћ’úнкул (Ћ’ирилá та) 175 Св. Мúља
25. Мáр јан Михáјла (Мар áја) 187 Св. Мúља
26. Мúља Бóг дан (Мúкља) 187 А Св. Мúља
27. Пéтар Пе трýц (Мóн га) 190 Св. Мáр тин
28. Ђ’ýређ’ Бóр ка (Сисáк) 106 Св. Ми кó ла
29. Мáр јан Ћ’úнкул (Сýфља) 261 Св. Мúља
30. Иван Ћ’úнкул (Ми клóш) 234 –
31. Јáкопб Јó раш (Врá шка) 236 –
32. Ми кó ла Ћ’úнкул (Ми клóш; Зáроњ) 240 А –
33. Ми кó ла Бóг дан (Мóн га) 115 Св. Мáр тин 
34. Ђ’ýређ’ Бач’ýна (Рамбýјка; Мúч’ода) 153 А Св. Ми кó ла
35. Мúља Ћ’úнкул (Сýфља) 146 –
36. Мúља Кýрјак (Ви дурáш) 403 А Св. Стé.пан

Јáбалч’е:

1. Ђ’ýређ’ Тó ма (Кьт áньа; Кат áна) 15 –
2. Ђ’ýређ’ Ватáв (Стрáјцьа) 62 А –
3. Ђ’ýређ’ Па дињáнц (Трьјúльа; Трајúла) 61 –
4. Пéтар Фúлка (Пýрик; Тьрсé. ј) 28 –

9. Св. Стé.пан (26. XII)

Карá ше во:

1. Ђ’ýређ’ Паýн (Ч’ýтка) 19 –
2. Недé. љка До мањáнц (Бéцић’) 651 –
3. Илúја Фúлка (Брњúч’ка) 657 –
4. Мáр тин Фéра (Дýма) 666 Св. Ми кó ла
5. Мáр тин Ујкúца 679 –
6. Мáр тин Мол довáн 595 Св. Ми кó ла
7. Мúља Ђ’уркúца (Слáмкеш, Сламкéш) 605 –
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8. Иван Кýрјак (Мúлкић’) 528 –
9. Јó шка Чóр даш (Лýкич’ка) 495 –
10. Мáр тин Ло гожáн 488 А –
11. Стáна Ујкúца (Ко кó ра) 385 –
12. Ђ’ýређ’ Ујкúца (Ко кó ра) 386 –
13. Мáр тин Гéра (Спýње ла) 395 Св. Јáнаш
14. Иван Кýрјак 447 Св. Мúља
15. Мáр тин Ђ’урá са (Маћ’é. ја) 404 Св. Мúља
16. Мúља Кýрјак (Бокч’áнски) 403 А Св. Ђ’ýређ’ 
17. Стé.пан Бáјка (Ђ’ýра) 333 –
18. Мúља Кýрјак (Пýкља) 327 –
19. Пéтар Áдам (Фýцка) 309 Св. Ђ’ýређ’ 
20. Иван Бокшáн (Мýскул) 145 А Св. Ми кó ла
21. Мúља Бокшáн (По прéђ’ак) 147 Св. Ми кó ла
22. Иван Вóр га (Анýцић’; Шóнћ’а) 148 –
23. Пéтар До мањáнц (Бé. ља; Ватáшка; Фáр бар) 152 –
24. Ђ’ýређ’ Михáјла (Свúрац) 182 Св. Мúља
25. Мáр јан Михáјла (Свúрац) 188 –
26. Марúја Кр́. ста (Лéјка) 195 Св. Мúља
27. Пéтар Тó дор (Мéзнер) 208 Св. Мáр тин 

Нéрмиђ’: 

1. Ми кó ла Јéлин (Ко пилáш) 8 –
2. Пéтар Ха цегáн (Кóр кеш) 14 –
3. Мáр јан Мúлош (Жúч’ка) 16 Св. Марúја Вéли ка
4. Вúктор Ватáв (Тáвал, Тáвло ви; Тýплеш) 19 Св. Марúја Вéли ка
5. Мúља Мр́. ша (Ђ’ýрки ни, Шáндер) 20 –
6. Мúља Мúлош (Гáња, Га ьњúћ’и) 24 Св. Мúља
7. Мúља Тó дор (Жúч’ка, Ко увáч’) 29 А –
8. Мúља Тó дор (Сýлеш) 29 –
9. Лýка Мúлош (То дорéшкић’и, Гáња) 30 –
10. Иван Тó дор (Иванúч’ић’и, Сýлеш) 115 –
11. Ми кó ла Ив фка 30 –
12. Пéтар Гéра (– ; Гéрић’и) 32 –
13. Ђ’ýређ’ Мúлош (Вóј на, Вóј нин, Вóј нић’и) 34 Св. Ми кó ла
14. Мúља Ка талýша (Близнáк) 35 –
15. Пéтар Ал мажáн (Бýња, Парúскић’) 39 А –
16. Пéтар Гр́. ли ца /рум.: Gher li ţa/ (Бик áр) 37 –
17. Марúја Драгúја (Ба ланúца) 58 A –
18. Илúја Драгúја (Драгúјић’и) 95 –
19. Мúља Áдам (Áр му та) 66 А Св. Мúља
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10. Св. Јáнаш (27. XII)

Карá ше во:
1. Јéла Ми лó ја 621 А –
2. Ми кó ла Бач’ýна (Јовá нак; Бáби ца) 389 –
3. Мáр тин Гéра (Спýње ла) 395 Св. Стé.пан
4. Ми кó ла Ха цегáн (Карá сан) 391 –
5. Мúља До мањáнц (Шáндор) 434 –
6. Мúља Ђ’ýрá са (Ја балч’áн) 414 Св. Мúља
7. Ђ’ýређ’ Дог áр /рум.: Do ga riu/ 417 –
8. Мúља Удовúца (Уршúка; Мар áја) 417A –
9. Пéтар До мањáнц (Фран цó њић’) 455 –
10. Пéтар До мањáнц 457 Св. Ми кó ла
11. Иван Кáтић’ (–) 368 –
12. Ђ’ýређ’ Ђ’урђ’улéна (Пећ’áр) 339 –
13. Мáр јан Бéлч’а (Уршúка) 337 –
14. Мáр тин До мањáнц (Мáда) 326 –
15. Мáр тин Фрá на (– /Ч’óм бе/) 312 –
16. Пéтар Ч’ер вењáк (Бркљáнац) 60 –
17. Мúља Радáн (Пé.ца) 55 –
18. Пéтар Кр́. ста (Ко жук áр) Томúч’ка) 394 –

Нéрмиђ’: 
1. Пéтар Церáн (Ць́нта) 7 –
2. Иван Мúлош (Ивић’и) 23 Св. Мúља
3. Ђ’ýређ’ Јéлин (Ко пилáш) 123 –

11. Кр стóв дàн, Св. Кр́ста, Св. Три Кр áља, Св. Иван11 /Св. Јовáн 
Крстú тељ/ (6–7. I) 

Карá ше во:
1. Иван Мол довáн (Рамбýјка, Гýч’ић’) 92 –
2. Ђ’ýређ’ Ујкúца (Кр áја) 555 –
3. Мúља Би бијáн (–) 396 –
4. Иван Фéра 325 –
5. Ђ’ýређ’ Поздéрка (Нó вић’) 68 –
6. Ми кó ла Хó ца (Пр тењáк) 256 –
7. Мáр јан Ватáв (Стојáн, Пр тењáк) 122 –
8. Ђ’ýређ’ Бéул (Мýша) 162 Св. Ђ’ýређ’ 
9. Иван Ив фка (Стрáјца)* 469 –
10. Ђ’ýређ’ Стојá но вић’* 247 –
11. Ја копб Стојá но вић’* 241 Св. Мúља 

11 Ни смо са свим си гур ни да ли је Св. Иван исти пра зник (ва ри јант ни на зив истог пра зни-
ка) са Кр стов да ном (Св. Кр ста, Св. Три Кра ља). Због то га по ро ди це ко је су из ја ви ле да сла ве Св. 
Ива на озна че не су зве зди цом (*).
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Нéрмиђ’:

1. Пéтар Ха цегáн (Зук áна) 4 –
2. Марúја Драгúја 132 –
3. Мáр јан Бенéдук (Зóм бор) 43 А Св. Мúља
4. Ђ’ýређ’ Бенéдук (Бе недýч’ки) 45 А –
5. Áна Тó дор (Иванúч’ић’и, Сýле ши) 49 –
6. Ђ’ýређ’ Мúлош (Ив фкин)* 123 –
7. Пéтар Бенéдук (Бе недýч’ки/ћ’/)* 45 Св. Мúља
8. Иван Ватáв (Сóр ки ни)* 58 Б Св. Марúја Мáла

Јáбалч’е:

1. Јон Перéску (Тьрсé. ј)* 81 –
2. Иван Ур сул (Кь́цу; Кь́цул)* 16 Б –

3. Марúја Ифвка (Пýшкьа)* 70 Св. Мúља, Св. Илúја, 
Св. Ми кó ла

4. Марúја Ч’им поњéр (Пó па, По пó а ња; По пó ња)* 60 –
5. Иван Фúлка (Кјó ру’; Ћ’óрул)* 54 –
6. Иван Фúлка (Бẹшь́ньа; Бẹшúна)* 43 –
7. Иван Пе трýц (Гри гóр ја)* 46 Св. Арáнђ’ел

12. Св. Пéтар, Пе трóв дàн (29. VI)

Карá ше во:

1. Ђ’ýређ’ Бáјка (Др́.да) 667 А –
2. Пéтар Ло гожáн (Самфúја) 664 А Св. Ми кó ла
3. Мáр тин Фа крáч’ 664 –
4. Мúља Ло гожáн (Пé. рка, Лáзар) 172 –

Јáбалч’е:

1. Мáр тин Ур сул (Њáгу’; Њáгул) 80 –
2. Пéтар Кéрко вић (–) 13 А –
3. Пéтар Тó ма (Кьт áнь) 27 –
4. Пéтар Ло гожáн (Бé. ља) 35 –
5. Ми кó ла Фúлка (Гь́скьа; Ли/м/понђéску) 45/45? –

13. Св. Марúја Вéли ка (15. VIII)

Нéрмиђ’:

1. Мáр јан Мúлош (Жúч’ка) 16 Св. Стé.пан
2. Вúктор Ватáв (Тáвал) 19 Св. Стé.пан
3. Мáр јан Ватáв 76 А –
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Јáбалч’е:

1. Ђ’ýређ’ Ур сул (Пáншу’; Пáнч’ул) 51 –

14. Св. Илúја /Илúјин дàн/ (20. VII)

Карá ше во:

1. Ми кó ла Паýн (Ч’ýтка) 650 –

Јáбалч’е:

1. Марúја Ифвка (Пýшкьа) 70 Св. Иван, Св. Мúља, 
Св. Ми кó ла 

15. Блáго ве сти (25. III) 

Карá ше во:

1. Ђ’ýређ’ Бóг дан (Мúкља) 104 А –

Јáбалч’е:

1. Марúја Бéул (Мýша) 72 –

III. Све ци ко ји се про сла вља ју са мо у јед ном на се љу

У Карá ше ву:

16. Св. Јáкопб, Ја кó бов дàн (25. VII)

1. Ђ’ýређ’ Ре беџ’úла (Калúна) 613 Св. Ми кó ла
2. Ђ’ýређ’ Тó дор (Крдýља) 600 Св. Ми кó ла
3. Јáкопб Фа крáч’ (Дежáн) 574 –
4. Мáр тин Паýн 553 –
5. Мáр тин Сóр ка (Сýдор) 557 –
6. Пéтар Удовúца (Тýрч’ин) 556 –
7. Пéтар Ми лó ја (Лýца) 500 Св. Ми кó ла
8. Пéтар Ђ’урђ’улéна (Пећ’áр, Па ташáн) 89 Св. Ми кó ла

17. Бó жић’ (25. XII)

1. Пéтар Мáѕ е ра (–) 541 –
2. Лýка Мúта (Кáр ла) 513 –
3. Мáр јан Мол довáн (–) 489 Св. Мáр тин
4. Ђ’ýређ’ Мол довáн 489 А Св. Мáр тин
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5. Ђ’ýређ’ Њáгул 687 Св. Пéтка
6. Мúља Бóр ка (Наплáтак) 393 А Св. Фло ријáн
7. Мáр та Фúлка (Стóј ка, Стој кó ња) 402 Св. Мúља
8. Ми кó ла Тó дор (Пéмак) 133 Св. Ми кó ла
9. Пéтар Калúна (– ; Цýпуш) 216 –

18. Сви Свéти (1. XI)

1. Мáр та Швéнак (Бај кó ња) 90 А –
2. Ђ’ýређ’ Глувáк (Обр́. шкáн) 90 –
3. Јáкопб Ћ’úнкул (Лáбеш; Ђ’уркúч’ић’) 225 –
4. Мúља Фúлка (Ордáш) 240 Б –
5. Пéтар Тó дор (Вáду вић’) 139 –
6. Мúља Радáн (Ђ’óц ка) 128 –

19. Св. Фло ријáн (4. V)

1. Стé.пан Бóг дан (Мóн га) 274 Б –
2. Мúља Бóр ка (Наплáтак) 393 А Бó жић’

20. Св. Јó зип (19. III)

1. Пéтар Кýрјак (Џýркић’) 36 Св. Лýка
2. Мáр јан Кýрјак (Џýркић’) 51 –

21. Св. Барбýра (4. XII)

1. Ђ’ýређ’ Бокшáн (Ба бич’ак) 155 Св. Ми кó ла
2. Марúја Бач’ýна (Ч’ýлин, Ч’улé. нка) 267 А –

22. Св. Антýн (17. I)

1. Мúља Ђ’урá са (Ви ду рàш) 401 А –

23. Св. Думúтар /Думúтeр/ (26. X)

1. Иван Бóр ка (Дýч’ка) 134 –

24. Свé.тло Марúји но (2. II)  

1. Пéтар Фúлка (Брњúч’ка) 91 –
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У Ја бал чу:

25. Тýдо ров ци, То у дорéши (Пр ве су бо те ус кр шњег по ста)

1. Марúја Па дињáнц (Кљýцул) 34 –

26. Св. нó ва гó ди на (1. I)

1. Јó зип Ур сул (Јó за) 42 –
 

Ред.
број С В Е Т А Ц К Н Ј Укупно Датум 

славе
1. Св. Мúља, Ми јóљ дàн 121 41 7 169 29. IX
2. Св. Ми кó ла 124 48 7 179 6. XII
3. Св. Мáр тин, Мартúндàн 90 1 1 92 11. X
4. Св. Марúја Мáла 37 5 1 43 8. IX
5. Св. Арáнђ’ел, Арáнђ’елов дàн 13 3 15 31 8/21. XI
6. Св. Пéтка, Пет кó вач’а 5 1 1 7 14/27. X
7. Св. Лýка 38 1 – 39 18. X
8. Св. Ђ’ýређ’, Ђ’ýрђ’ев дàн 36 – 4 40 23. IV
9. Св. Стé.пан 27 19 – 46 26. XII
10. Св. Јáнаш 18 3 – 21 27. XII
11. Св. Кр́ста, Кр стóв дàн 8(+3) 5(+3) 7 26 6–7. I
12. Св. Пéтар, Пе трóв дàн 4 5 – 9 29. VI
13. Св. Марúја Вéли ка – 3 1 4 15. VI II
14. Св. Илúја /Илúјин дàн/ 1 – 1 2 20. VII
15. Блáго ве сти 1 – 1 2 25. III
16. Св. Јáкопб, Ја кó бов дàн 8 – – 8 25. VII
17. Бó жић’ 9 – – 9 25. XII
18. Сви Свéти 6 – – 6 1. XI
19. Св. Фло ријáн 2 – – 2 4. V 
20. Св. Јó зип 2 – – 2 19. III
21. Св. Барбýра 2 – – 2 4. XII
22. Св. Антýн 1 – – 1 5. VII
23. Св. Думúтар /Думúтeр/ 1 – – 1 26. X
24. Свé.тло Марúји но 1 – – 1 2. II
25. Тýдо ров ци, То у дорéши – – 1 1
26. Св. нó ва гó ди на – – 1 1 1. I

 560  138  48  746
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ПРИ ЛОГ II

Пре глед кућ них сла ва по до ма ћин стви ма (ку ћа ма) 
у оп шти ни Лу паку

1. Свéти Мúља (Ми јóљдь́н /Кл, Л, В/; Ми јóљ дèн /Р/: 29. IX) (Пре по-
доб ни Ки ри јак От шел ник – Ми хољ дан; Mi hael, Ga bri jel, Ra fael)

Рав ник:12

Ред.
број

ИМЕ И ПРЕ ЗИ МЕ 
(надимак)

Кућ ни
број

Дру га (тре ћа, че твр та)
кућна слава

1.  Ми кó ла Бáнак 177 –
2.  Рýжа Драгúја 39 –
3.  Мúља Ар жó ка 76 –
4.  Мúко ла Бýња 71 –
5. Ђ’ýређ’ Лýкић’ 54 –
6. Ђ’ýређ’ Фúлка 57 А –
7. Ђ’ýређ’ Мандáке 79 –
8. Марúјан Бáнак 133 –
9. Мúља Бó шка 92 –

Кло ко тич:13

1. Марúјан Лу кач’éла (Свúрка)13 237 –
2. Лúна Удовúца (Фрá на) 229 –
3. Марúјан Óцил (Па клишá нул) 250 –
4. Мúља Мúлош (Мúлош) 44 –
5. Ђ’ýређ’ Пéј̣а (Пи дрáч’ки) 45 А –
6. Мúља Жýркул (Мирч’óнац) 266 –
7. Мúља Бúрта (Фрá нцић’) 24 –
8. Мúља Бéца (Бó шка) 72 –

9. Ђ’ýређ’ Ч’окл́.тка (Ч’окл́.тка) /рум.: Ciocâltca, 
Ci oc hel tca/ 73 –

10. Марúја Глувáк (Бла шкó ња) 84 –
11. Мúља Фúлка (Бу зó нић) 240 –
12. Мúља Пéј̣а (Кач’áра) 265 А –
13. Пéтар Ч’окл́.тка (Мартúнкић’) 252 –
14. Ђ’ýређ’ Фúлка (И́гња) 47 –
15. Мúља Бúрта (Угри нóв ски) 177 –
16. Ђ’ýређ’ Óцил (Ђ’ýрич’ић’) 111 –
17. Мúља Тó дор (Барáт) 127 –

12 У насељима Равнику, Лупаку и Воднику информатори нису забележили надимак, зато 
га нема иза имена и презимена као што је то случај у Клокотичу.

13 У Клокотичу, према нашем казивачу, ниједна породица не слави више од једног свеца, 
по чему су јединствени међу Карашевцима.
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Лу пак:
– Ни јед на по ро ди ца не сла ви овог све ца!?!

Вод ник:
– Ни јед на по ро ди ца не сла ви овог све ца јер то га да на је сте хра мов на 

(цр кве на) се о ска сла ва (у ка ра шев ским го во ри ма се се о ска сла ва на зи ва 
кирвáј /или и кúрвај < нем. Kir chwe ih, die „исто”).

2. Свéти Ми кó ла (Р, Кл, Л, В), Мúкуљ дèн (Р) (Све ти Ни ко ла Чу до тво-
рац Ни кољ дан; Ni ko la bi skup; Nikša)

Рав ник (6/19. XII):

1. Кр́
˚

ста Ватáв 114 –
2. Лýка Мúта 147 –
3. Пéтар Бáнак 38 А –
4. И́ван (Јон) Јáкоб 75 А Св. И́ван Кр

˚
стúтељ

5. М. (? Мúља) Јан ча 56 –
6. М. Му селúн 80 –
7. М. Мúлош 78 –
8. Пéтар Гр́

˚
ли ца (рум.: Gher li ţa = Гер ли ца) 84 А –

9. Ми кó ла Фúлка 133 –
10. Марúја Гр́

˚
ли ца 134 –

11. Áна Лупáшку 136 –
12. Мáри јан Бýња 137 –
13. Мáр та Јáнча 138 –
14. Мáр тин Фúлка 7 А –
15. Пе трúја Ђóр ђе вић 3А –
16. Мáри јан Мúлош 3 –
17. Мáри јан Бáнак 148 –
18. Пéтар До мањáнц 79 А Св. Стé.пан
19. Мúља Бýња 137 А –
20. Марúјан Бáнак 151 –
21. Марúја Ковáч’ 159 –
22. Мúља Гр́

˚
ли ца 167 –

23. И́ван Мáтић’ 153 А –
24. Мúља Лáуш 102 А –
25. Пéтар Бó шка 122 –
26. Ми кó ла Гéрга 182 –
27. Ђ’ýређ’ Лýкић’ 101 –
28. Марúјан Фúлка 84 –
29. Мúља Мúлош 85 А –
30. Пéтар Мúлош 85 –
31. Ђ’ýређ’ Бáнак 86 –
32. Мáр та Бó шка 88 Св. Мáр тин
33. Божúнка Бó шка 87 –
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34. Mи кó ла Лýкић’ 89 А –
35. Пéтар Гр́

˚
ли ца 96 –

36. Марúјан Мúлош 129 –
37. Мáр та Патáш 160 –
38. Марúјан Драгúја 91 –

Кло ко тич (6. XII):

1. Ми кó ла Бéца (Фи ли пóв ски) 238 –
2. Мúља Бéца (Свúрка) 221 –
3. Ми кó ла Бéца (Липáн) 232 А –
4. Мúља Мирч’óња (Штéфа) 249 –
5. Марúјан Влáшић’ (Шó ња) 224 А –
6. Дýчи ца Бúрта (Стан кић’оња) 45 –
7. Мáр тин Ср́

˚
нка (Фúндрик) 65 А –

8. Марúјан Му селúн (Јó зић’) 148 –
9. Пéтар Бúрта (Флó ра) 140 –
10. Марúјан Мýргул (Мáр кић’) 247 –
11. Марúјан Блаж (Тр áја) 201 –
12. Ми кó ла Мúлош (Фúлип) 252 –
13. Кр́

˚
ста Лу кач’éла (Ма ранúч’ић’) 233 –

14. Марúјан Тó ма (Ч’ер вењáк) 227 –
15. Марúјан Óцил (Љéжа) 222 –
16. Ми кó ла Óцил (Љéжа) 222 А –
17. Лúна Грујéску (Нẹдẹљкó ња) 212 –
18. Марúјан Бéца (Фи ли пóв ски) 55 –
19. Ми кó ла Влáшић’ (Нéм̣ац) 59 –
20. Мúља Фúлка (Јó зић’) 63 –
21. Божúнка Жýркул (Гр́

˚
к) 292 –

22. Лúна Пéј̣а (Кљу сó ња) 87 –
23. Áна Бúрта (Па ску лó ња) 124 –
24. Ми кó ла Тó дор (Луфтáш) 157 –
25. Мúља Ватáв (Ан дрéј̣кић’) 18 –
26. Ђ’ýређ’ Фúлка (Мар гарýшић’) 209 –
27. Мúља Бéца (Ч’оукл́.тка) 151 –
28. Матéј̣а Лáцкић’ (Кач’áра) 265 –
29. Марúјан Илúја Бúрта (Шéма) 44 –
30. Пéтар Сúма (Јó зич’ка) 38 –
31. Мúља Фúлка (Јó зић’) 63 –
32. Марúјан Пéј̣а (Ив áнка) 145 –
33. Ми кó ла Њáгул (Кóк нић’) 34 –
34. И́ван Му селúн (То до рó вац) 168 –
35. Мúља Жýркул (Гранч’áр) 8 –
36. Ђ’ýређ’ Пéј̣а (Ив áнка) 170 –
37. Марúјан Влáшић’ (Ур суљéш) 53 –
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38. Ми кó ла Влáшић’ (Кувáч’) 46 –
39. Ми кó ла Фúлка (Бýрђ’а) 117 –
40. Ђ’ýређ’ Бúрта (Мúкул) 96 –
41. Марúја Ха цегáн (Ср

˚
нкó ња) 91 –

42. Кр́
˚

ста Тó дор (Жумáнка) 129 –

Лу пак (6. XII):

1. Ми кó ла Михáлч’а Стам б. 
блок –

2. Мáр та Лáцкић’ 31 –
3. Марúјан Лáуш 55 –
4. Ђ’ýређ’ Гéрга 57 –
5. Mи кó ла Јовá нак 60 –
6. Ђ’ýређ’ Шéра 110 –
7. И́ван Матéј̣ин 82 –
8. Крá чун Жýркул 85 –
9. Марúјан Óцил 86 –
10. Mи кó ла Матéј̣ин 90 –
11. Марúјан Дýма 93 –
12. Mи кó ла Дýма 97 –
13. Рýжа Жýркул 195 –
14. Mи кó ла Ру жа 100 А –
15. Пéтар Мáлул 73 –
16. Ђ’ýређ’ Шéра 72 –
17. Mи кó ла Матéј̣ин 69 –
18. Адријáн Си биú 68 –
19. Мúља Лáцкић 111 –
20. Пéтар Бéца 104 Св. Три Кр áља
21. Матéј̣а Дýма 112 –
22. Мáри јан Лáцкић 115 –
23. Mи кó ла Бúрта 182 –
24. Марúјан Зýза 183 –
25. Mи кó ла Дýма 193 –
26. Mи кó ла Лáцкић’ 117 –
27. Пе трúја Бо бóк 118 Без гре шно за че ће
28. ........ Рá дић 175 –
29. Мúља Влáшић’ 121 –
30. Mи кó ла Рá дић’ 172 –
31. Mи кó ла Лáцкић’ 124 –
32. Ђ’ýређ’ Тељá га 167 –
33. Ђ’ýређ’ Бéца 161 –
34. Áна Бéца 157 –
35. Марúјан Дýма 154 –
36. Mи кó ла Лáцкић’ 144 –
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37. Ђ’ýређ’ Лáцкић’ 143 –
38. Mи кó ла Тó ма 137 –
39. Mи кó ла Лáуш 131 –
40. Марúјан Лýкић’ 153 –
41. Mи кó ла Здринúја 151 –
42. Mи кó ла Лáцкић’ 48 –
43. Стéп̣ан Дýма 45 –
44. Пéтар Лáцкић’ 36 –
45. Лúна Зýза 46 –
46. Ђ’ýређ’ Фáфа 41 –
47. Мúља До мањáнц 22 –
48. Mи кó ла Матéј̣ин 19 –
49. Ђ’ýређ’ Мúта 17 –
50. Mи кó ла Шéра 27 –
51. Áна Жýркул 197 –
52. Mи кó ла Тó дор 20 –
53. Mи кó ла Гър́

˚
ли ца 9 –

54. Ђ’ýређ’ Рá дић’ 5 –

Вод ник (6/19. XII)14

1. Га бријéл Влáшић’ /6. дец./ 94 –
2. Пéтар Јовá нак /6. дец./ 91 –
3. Пéтар Кúкеш /6. дец./ 51 –
4. Ђ’ýређ’ Кúкеш /6. дец./ 7 –
5. Марúјан Бýња /19. дец./ 92 –

3. Св. Мáр тин /В, Кл, Л, Р/, Мартúндь́н /В, Кл, Л/, Мартúндèн /Р/  
(11. XI) (Све ти краљ Сте фан Де чан ски – Мра тин дан; Mar tin bi skup)

Рав ник:

1. Ђ’ýређ’ Фúлка 22 –
2. Мúља Кр́

˚
ста 25 –

3. Ми кó ла Бýња 174 –
4. Марúјан Хó ца 58 –
5. Пéтар Бýња 139 –
6. ......... Глувáк 6 –
7. Мúља Гр́

˚
ли ца 5 –

8. Мúља Бó шка 27 –
9. Марúјан Хó ца 168 –

14 Пре ци зи ра мо да за Вод ник има мо са мо де ли мич ну си ту а ци ју кућ них сла ва. Ин фор ма-
тор, Ма ри ја Вла шић, ни је нам до ста ви ла на дим ке уз име на и пре зи ме на на ве де них до ма ћи на. 
Она та ко ђе пре ци зи ра да „млó ге фамúли је нẹ слáве вúше”, као и то да „фамúли је кó је су слáви ле 
двá ̮пут су иза бр áле сáмо је нó ог свéтка за слáве ње”.
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10. Пе трúја Кúкеш 100 –
11. Марúјан Бó шка 97 А –
12. Марúјан Удовúца 94 –
13. Марúјан Вéка 90 –

Кло ко тич:

1. Марúја Фúлка (Па кли шанúца) 276 –
2. Мáр тин Óцил (Пр́

˚
ца) 36 –

3. И́ван Пéј̣ић’ (Ћ’óр кул) 231 –
4. Мáр тин Му селúн (Балáч’ка) 251 –
5. Ми кó ла Мирч’óња (Штéф̣а) 229А –
6. Марúја Пéј̣а (Фру мусáјка) 232 –
7. Мúља Па ташáн (Па ташáн) 202 –
8. Ми кó ла Бúрта (Фрá нцић’) 267 –
9. Пéтар Гр́

˚
ли ца (Гр́

˚
ли ца) 83 –

10. Марúја Óцил (Пр́
˚

цó ња) 80 –
11. Лúна Пúдрак (Клу сó ња) 80 –
12. Ми кó ла Óцил (Пр́

˚
ца) 186 –

13. Мúља Óцил (Гéрга) 242 –
14. Мúља Гр́

˚
ли ца (Гр́

˚
ли ца) 159 –

15. Мúља Ха цегáн (Ми лó ја) 141 –
16. Марúјан Бéца (Мúч’ода) 283 –
17. Пéтар Му селúн (То умúч’ка) 78 –
18. Мáр тин Фúлка (Маџ áр) 77 –

Лу пак:

1. Мúља Оцил Стамб.
блок –

2. Ми кó ла Бúрта 74 –
3. Крá чун Бúрта 58 –
4. Ђ’ýређ’ Лáцкић 63 –
5. Пéтар Шéра 78 –
6. Марúјан Лáуш 107 –
7. Мúља Влáшић 105 –
8. Пéтар Кóн фа ла 169 –
9. Пéтар Бúрта 156 –
10. Ми кó ла Хéгер 200 –
11. Мáр тин Кóн фа ла 135 Св. Ми кó ла
12. И́ван Бúрта 43 –

Вод ник:

1. Мúља Мúлош 14 –
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4. Св. Марúја Мáла (8. IX) (Rođenje Pre sve te Bo go ro di ce – Ma la Go spo
ji na; Ma la Go spa)

Рав ник:

1. Пéтар Ко вач 125 –
2. Ни кó ла Со кач 179 –
3. Ру жа Ба нак 34 –
4. Мúља Ше ра 169 А –
5. Ма ри ан Ке да 43 Св. Ми кó ла
6. Марúја Дра ги ја 97 –

Лу пак: –

Кло ко тич:

1. Мúља Бúрта (Мúкул) 241 –
2. Мúља Пéј̣а (Мартúно вац) 235 –
3. Марúја Фúлка (Гó лу би ца) 47 А –
4. Марúја Óцил (Јагýца) 23 –
5. Јон Мáлдет (Вúли) 213 –
6. Марúја Óцил (Алек сó ња) 122 –
7. Марúјан Пéј̣а (Ив áнка) 145 –
8. Ми кó ла Ватáв (Ан дрé ̣јкић’) 29 –

Вод ник:

1. Мúља Ер жó ка ? –
2. Ми кó ла Лáуш 49 –

5. Св. Арáнђ’ел /Рáнђ’ел/, Арáнђ’елов дàн/ Арáнђ’еловдь́н/ (8/21. XI) 
(Са бор Све тог ар хан ге ла Ми ха и ла – Аран ђе лов дан; –)

Рав ник (8/21. XI): 

1. Ми кó ла Па дињáнц 135 –
2. Пéтар Бó шка 36 –
3. Пéтар Ар жó ка 37 А –
4. Ђ’ýређ’ Ар жó ка 37 –
5. Пéтар Мúлош 38 –
6. Пéтар Му селúн 66 –
7. Мúља Кúкеш 156 –
8. М. Ар жó ка 55 –
9. М. Бó шка 56 А –
10. Ђ’ýређ’ Драгúја 57 Б –
11. Ђ’ýређ’ Хó ца 10 Св. Мáр тин
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12. Пéтар Мúлош 8 –
13. Пéтар До мањáнц 1 –
14. Пéтар Гр́

˚
ли ца 152 –

15. Пéтар Фúлка 33 –
16. Мúља Патáш 161 –
17. Марúја Ар жó ка 169 –
18. Марúја Хó ца 1 А –
19. Мúља Кúкеш 140 –
20. Ђ’ýређ’ Бýња 104 Св. Ми кó ла
21. Пéтар Ба нак 95 А –
22. Марúја Бу ња 107 –
23. Мúља Бáнак 95 –
24. Ђ’ýређ’ Бáнак 92 А –

Кло ко тич (8. XI):

1. Тó дор Ло гожáн (Тó ша Жúвка) 231 –
2. Марúјан Лу кач’éла (Бóн џа) 82 –
3. Ђ’ýређ’ Мáгдић’ (Мáгдић’) 89 –

Лу пак (21. XI): 

1. И́ван Шéра 185 А –

Вод ник (21. XI):

1. Ми кó ла Глувáк 95 –

6. Св. Пéтка /Св. Па раскúја/, Пет ко вач’а (27/14. X) (Пре по доб на ма ти 
Па ра ске ва; –)

Рав ник (27. X): 

1. Ђ’ýређ’ Бó шка 26 –
2. Ми кó ла Патáш 68 –
3. Ђ’ýређ’ Кýрјак 63 –
4. Пáвал Гр́

˚
ли ца 69 Св. (А)рáнђ’ел

5. Ђ’ýређ’ Бáнак 72 –
6. М. Бáнак 83 –
7. Пéтар Пе трá шка 3 –
8. Пéтар Бáнак 102 –

Кло ко тич (14. X):

1. Мáр тин Бúрта (Пúнтер) 93 –
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Лу пак: –
Вод ник: –
 
7. Св. Стé.пан (26. XII) (Све ти пр во му че ник и ар хи ђа кон Сте фан; 

Stje pan prvomučenik)

Рав ник:

1. Марúјан Гр́
˚

ли ца 103 –
2. Ђ’ýређ’ Ковáч 52 –

Кло ко тич: 

1. Пéтар Па дињáнц (Фиљкéш) 253 –

Лу пак:

1. Марúјан Óцил 181 –
2. Ми кó ла Матéјин 30 –
3. Мúља Шéра 11 –

Вод ник: –

8. Св. Пéтар, Пе трóвдь́н (Кл, Л, В), Пе трóв дèн (Р) (29. VI) (Све ти 
апо сто ли Пе тар и Па вле – Пе тров дан; Pe tar i Pa vao)

Рав ник: не ма кућ них сла ва јер је на дан Св. Пе тра и Па вла цр кве ни храм 
овог на се ља (се о ска сла ва).

Кло ко тич:

1. Пéтар Мол довáн (Ђ’ýђ’а) 52 –
2. Пéтар Влáшић’ (Нéм̣ац) 58 –
3. Пéтар Бúрта (Шéма) 224 –
4. Пе трúја Óцил (Пин терá са) 318 –
5. Марúјан Фúлка (Балáн) 210 –
6. Пéтар Пéј̣а (Ива нóв ски) 10 –
7. Ђ’ýређ’ Бéца (Чýрла) 264 –
8. Пéтар Влáшић’ (Брáјка) 166 –
9. Пéтар Гр́

˚
ли ца (Гр́

˚
ли ца) 135 –

10. Пе трúја Óцил (Ђ’ýђ’а, Ђ’уђ’óња) 301 –
11. Марúјан Гр́

˚
ли ца (Гéра) 52 –
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Лу пак:

1. Пéта р Рá дић’ Стамб.
блок –

2. Мúља Лáцкић’ 56 –
3. Пéтар Дýма 127 А –
4. Пéтар Рá дић’ 150 –
5. Пéтар Јáнч’а 13 Св. Ан тун
6. Марúја Му селúн 34 Св. Ђ’ýређ’

Вод ник: –

9. Св. Марúја Вéли ка (15. VIII) (Ус пе ни је Пре све те Бо го ро ди це – 
Ве ли ка Госпoји на; Ve li ka Go spa, Ma ri ja)

Рав ник:

1. Марúјан Бýња 139 А –
2. Пéтар Фúлка 184 –

Кло ко тич:

1. И́ван Лу кач’éла (Кáр лић’) 204 –
2. Марúјан Фи ли пó ња (Фи ли пó ња) 19 –

Лу пак:

1. Марúјан Шéра Стамб.
блок –

2. Крá чун Му селúн 166 –
3. Мáр та Шéра 45 А –
4. Евалд Хаýтманн ? –
5. Пéтар Бýња 12 –

Вод ник:

1. Марúјан Јовá нак ? –

10. Св. Илúја /Илúјиндь́н (Кл, Л, В)/ Илúјин дèн (Р) (20. VII) (Све ти 
про рок Или ја; Ili ja pro rok)

Рав ник: –

Кло ко тич: 

1. Ђ’ýређ’ Жýркул (Иванúч’ић’) 173 –
2. Марúјан Влáшић’ (Иванúч’ић’) 173 А –
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Лу пак:

1. Марúјан Мúта 173 Св. Ми кó ла 

Вод ник: –

11. Бó жић’ (25. XII) (Ро жде ство хри сто во – Бо жић; Božić)

Рав ник:

1. Áна Бáнак 23 –
2. Ђ’ýређ’ Бáнак 70 –
3. Мúља Бó шка 67 –
4. Ђ’ýређ’ Јан кóв 57 –
5. Марúјан Мúлош 145 –
6. Марúјан Јáнч’а 150 –
7. Ђ’ýређ’ Јáнч’а 170 –
8. Мúља Вéка 61 А –

Кло ко тич:

1. Игнáтг Фúлка (Кáр лић’) 204 А –
2. Јон Па ташáн (Гéрга) 20 –
3. Божúнка Влáшић’ (Нáнта) 70 –
4. Лúна Фúлка (Лу кић’óња) 60 –
5. Марúјан Влáшић’ (Тýрч’ин) 31 –
6. Божúнка Лу кач’éла (Ма ранúч’ић’) 49 –
7. Пéтар Бéл̣ч’а (Шу марéв) 169 –

Лу пак: 

1. Мúља Му се лин 87 –
2. Пéтар Ше ра 113 –
3. Пéтар Óцил 162 –

Вод ник: –

12. Сви Свéти (1. XI) (– ; Svi Sve ti)

Рав ник:

1. Пéтар Фúлка 144 –

Кло ко тич: –
Лу пак: –
Вод ник: –
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13. Св. Барбýра (4. XII) (Све та Ве ли ко му че ни ца Вар ва ра; Bar ba ra)

Рав ник:

1. Скрипкáру Флорúн 134 А –

Кло ко тич: – 

Лу пак:

1. Да нијéл Некýла ? Св. Илúја
2. Марúјан Дýма 188 –
3. Марúјан Лáуш 145 –

Вод ник:

1. Ми кó ла Мáр јан 105 –
2. И́ван Јáнч’а ? –

14. Тýдо ров ци, Ту дорéши (Пр ве су бо те ус кр шњег по ста) (Те о до ро ва 
не де ља, То до ро ва или Ти о до ро ва не де ља/ Те о до ро ва су бо та)

Рав ник: –
Кло ко тич: –

Лу пак:

1. Пéтар Жиг мул 128 –

Вод ник: 

1. Ми кó ла Мирч’óња (по но вом ка лен да ру) ? –
2. Божúнка Кúкеш (по ста ром ка лен да ру) ? –

15. Св. Три Кр áља (Р, Л) / Кр стóв дèн (Р) / Кр стóв дàн (В) (6. I)/ 
(Бо го ја вље ње; Bo go ja vlje nje)

Рав ник: 

1. Божúнка Мúлош 81 –
2. Пе трúја Ла товлéвић 78 А –
3. Тó дор Драгáн 99 –
4. Пéтар Бýња 89 –
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Кло ко тич:

1. Марúјан Бéца (Гр́
˚

ли ца) 47 А –
2. Маг далúна И́фка (Ив кó ња) 308 –
3. Ми кó ла Жúгмул (Áни ца) 159 –
4. Пéтар Бéца (Мич’óла) 176 –
5. Áна Швéнак (Гр́

˚
ч’ка) 42 –

6. Мáр ка Бéца (Стáнић’) 69 –
7. Мúља Швéнак (Швéнак) 171 –
8. Пéтар Ч’окълт ка (Бáњак) 76 –
9. Пе трúја Пà ле тић’ (Па лич’ић’óња) 130 –

Лу пак: 

1. Марúјан Матéј̣ин 64 –
2. И́ван Ђ’уркúца 80 –
3. Ђ’ýређ’ Лáуш 83 –
4. Марúјан Хéгер 94 –
5. Пе трúја Óцил 99 –
6. И́ван Ђ’уркúца 101 –
7. Пéтар Бáнак 110 А –
8. Мúља Дýма 106 –
9. Валéриу Моч’óл ка 187 –
10. Пéтар Óцил 117 А –
11. Пéтар Шéра 122 –
12. Пéтар Дýма 158 –
13. Лúна Бúрта 159 –
14. Áна Шéра 204 –

Вод ник: 

1. Ми кó ла Мúкул 98 –

16. Св. Матéј̣а (Л, В, Кл, Р) / Матéј̣ов дèн (Р) (21. IX) (Ро ђе ње Пре-
све те Бо го ро ди це – Ма ла Го спо ји на; Ma tej ap. i ev.)

Рав ник:

1. А. Ве ка 77 –

Кло ко тич: –

Лу пак:

1. Ђ’ýређ’ Ма те јин 6 А –
2. Ни кó ла Ла уш 130 –
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Вод ник: –

17. Св. Ђ’ýређ’ (23. IV) (Св. Ве ли ко муч. Ге ор ги је – Ђур ђев дан; Ju raj; 
Đuro, Đurđica)

Рав ник: –

Кло ко тич:

1. Ђ’ýређ’ Бéца (Рó ја) 248 –

Лу пак:

1. Пéтар Жúгмул Стамб.
зграда

–

2. Ђ’ýређ’ Здринúја 84 –
3. Марúјан Лáцкић’ 71 –
4. Мáр чел Бáнак 179 –
5. Пéтар Лáцкић’ 123 –
6. Mи кó ла Лáцкић’ 155 –
7. Ђ’ýређ’ Босúљка 18 –
8. Ђ’ýређ’ Шéра 14 –
9. Ђ’ýређ’ Рá дић’ 12 А –
10. Пéтар Бúрта 40 –

Вод ник: –

18. Без грéш̣но Зачéћ’е / Зачéћ’е БДМ (8. XII) (– ; Bezgrešno začeće 
BDM)

Рав ник: –

Кло ко тич: 

1. Марúјан Фúлка (Ушáзка) 230 –
2. Марúја Па дињáнц (Мач’ур кó ња) 194 –
3. Мúља Кýрјак (Гро зàн) 30 –
4. Марч’éл Амор то áје (Бу зó нић’) 26 –

Лу пак:

1. Ђ’ýређ’ Лáуш Стамб.
блок –

2. Áна Шéра Стамб.
Блок –

3. Ђ’ýређ’ Кóн фа ла 79 А –
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4. Марúјан Лáцкић’ 174 –
5. Ђ’ýређ’ Матéј̣ин 126 –
6. И́ван Чýрла 142 –

7. Аурéл Дúну Ру мун. 
ко ло ни ја –

8. Пéтар Ше ра 39 –
9. Ђ’ýређ’ Му се лин 28 –
10. Мúља Жур кул 51 –
11. Пе трúја Бо бóк 118 Св. Ми кó ла

Вод ник:

1. Ђ’ýређ’ Пе трýц ? –
2. Пéтар Лу гожáн 11 –

18. Св. Свéћ̣ни ца / Очишћ’éње или При казá ње у Храм (Кл, Л, Р) / 
Свéт̣ла Марúја (2. II) (– ; Svijećnica)

Рав ник: –

Кло ко тич:

1. Пéтар Па дињáнц (Ру саљúн) 95 –

Лу пак:

1. Васúле Мáксим Стамб.
блок –

2. Вúктор Тур турéа Стамб.
блок –

3. Матéј̣а Дýма 127 –
4. Марúја Бúрта 92 –
5. Марúјан Бéца 100 –
6. Мáр та Мир’чó ња 99 А –
7. Ђ’ýређ’ Мáгдић’ 75 –
8. Марúјан Дýма 66 –
9. Пéтар Ђ’уркúца 114 –
10. Ђ’ýређ’ Влáшић’ 120 –
11. Гри гó ре Кúндриш 170 –
12. Ђ’ýређ’ Жúгмул 168 –
13. Пéтар Лáуш 141 –
14. Ђ’ýређ’ Ла зáрак 131 А –
15. Ђ’ýређ’ Шéра 52 –
16. Пéтар Óцил 50 –
17. Пéтар Зýза 47 –
18. Пéтар Матéј̣ин 35 –
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19. Ми кó ла Ч’ýрла 38 –
20. Ђ’ýређ’ Бáнак 23 –
21. Ђ’ýређ’ Рá дић’ 15 –
22. Пéтар Зýза 6 –
23. Илúја Лýчеа 4 –
24. Марúјан Му селúн 76 –
25. Мúрч’а Круч’áну 16 –

Вод ник: 

1. Нẹдẹљка Хó ца 56 –

19. Св. Áна (26. VII) (– ; Jo a kim i Ana)

Рав ник: – 
Кло ко тич: –

Лу пак:

1. Áна Матéј̣ин Стамб.
блок –

2. Ми кó ла Лáуш 79 –
3. Пéтар Бúрта 108 –

Вод ник: –

20. Св. нó ва гó ди на (1. I) 

Рав ник: –
Кло ко тич: –

Лу пак:

1. Пе трúја Бúрта ? –
2. Кр́

˚
ста Лáцкић’ ? –

3. Марúја Бúрта ? –

21. Св. Лýка (18. X) (Све ти апо стол и је ван ђе лист Лу ка; Lu ka ev.)

Рав ник: –
Кло ко тич: –

Лу пак:

1. Ђ’ýређ’ Лáуш 160 –
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Вод ник:

1. И́ван Влáшић’ 114 –

22. Св. Вен делúн (20. X) (Све та 33 му че ни ка у Ме ли ти ни и пре по доб ни 
Ла зар; Вен де лин)

Рав ник: – 
Кло ко тич: –

Лу пак:

1. Марúјан Ч’ýрла 26 –

Вод ник: –

23. Св. Ан дрéј̣а (Пре по доб ни Пај си је и Ава кум и Све ти про рок Да ни-
ло; An dri ja apo stol) 

Рав ник: –
Кло ко тич: –

Лу пак:

1. Мúља Бéца 25 –

Вод ник: –

24. Мúтров дàн, Мúтровдь́н (Л) (26. X) (Све ти ве ли ко му че ник Ди ми-
три је – Ми тров дан; De me tri je i dr.)

Рав ник: –
Кло ко тич: –

Лу пак:

1. Геéрг хе Нúстор 25 –

Вод ник: – 

25. Блáговẹсти (25. III) (Бла го ве сти Пре све те Бо го ро ди це; Bla go vi jest)

Рав ник: –
Кло ко тич: –

Лу пак:

1. Марúјан Му селúн ? –
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Вод ник:

1. Пéтар Кúкеш 121 –
2. Áна Јáнч’а 91 –
3. Ђ’ýређ’ Глувáк 100 –

26. Спáсов дан (Ваз не се ње Го спод ње – Спа сов дан; Spa so vo /Uzašašće/)

Вод ник:

1. Пéтар Тр áја 89 –

27. Св. И́ван (Кл, Л, В, Р) / И́ван дèн (Р) (24. VI) (Ро ђе ње Све тог Јо ва-
на Кр сти те ља – Ивањ дан; Rođenje Iva na Kr sti te lja)

Кло ко тич:

1. Марúјан Áдам (Пéт̣ал) 39 –

Не ма ју кућ ног све ца:

Рав ник:

1. Ми кó ла Бó шка 109 –

Лу пак:

1. И́ван Тó дор 54 –
2. Мáр ка Кóн фа ла 81 –
3. Марúја Лáцкић’ 102 –
4. Ђ’ýређ’ Па дињáнц 67 –
5. Лúна Лáуш 116 –
6. Лúна Кóн фа ла ? –
7. Ђ’ýређ’ Гéрга 125 –
8. Марúјан Му селúн 149 –
9. Ђ’ýређ’ Тó ма 42 –
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СКРА ЋЕ НИ ЦЕ ЗА КА РА шЕВ СКА НА СЕ ЉА:

В – Вóд ник /Vódnic – зва нич ни ру мун ски на зив/
Ј – Јáбалч’e /Iabálcea/
К – Карá ше во /Caráşova/
Kл – Кло кó тич’ /Clócotici/
Л – Лýпак /Lúpac/
Н – Нéрмић’ /Nérmed/
Р – Рáвник /Ráfnic/

O NOUĂ CONTRIBUŢIE REFERITOARE LA SĂRBĂTORIREA SFÂNTULUI 
CASEI LA CARAŞOVENI

Milja N. Radan, Miljana Radmila Uscatu

Rezumat

În partea introductivă a lucrării se face o prezentare sumară a problematicii encla-
vei etnice carasovene şi o trecere în revistă a celor mai importante lucrări lingvistice, 
etnologice şi istorice despre caraşoveni, cu o privire specială asupra lucrărilor etnologi-
ce. Întrucât obiectul lucrării îl constituie praznicul dedicat sfântului casei la caraşoveni, 
care a fost deja coscris şi analizat în detaliu întro lucrare anterioară, autorii evidenţiază 
concism pe de o parte, elementele arhaice ale ritualului prazniculu casei, iar pe de altă 
parte, unele fapte de ordin religios consemnate de cercetători de-a lungul timpului. Ele-
mentele arhaice ale ritualului praznicului casei şi faptele ce ţin de evoluţia apartenenţei 
religioase a caraşoventilor sunt evidentiate deoarece ele se constituie in argumente care 
confirmă atât originea etnică sarbească a caraşovenilor, cât şi faptul că iniţial ei au fost 
ortodocşi.

Conţinutul propriu-zis al lucrării, care reprezintă totodată o nouă contribuţie la 
cunoasterea mai detaliată al străvechiului obicei sârbesc referitor la omagierea unui sfânt 
protector al casei, îl constituie inventarul praznicelor (sfintilor protectori prăznuiţi) pe 
gospodării (case) din cele două comune caraşovene – Caraşova (cu satele apartinătoare 
Nermed şi Iabalcea) şi Lupac (cu satele aparţinătoare Clocotici, Rafnic şi Vodnic), care 
se ţin şi în prezent.
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A NEW CONTRIBUTION REGARDING ThE KARAŠOVAN CELEBRATION OF 
ThE PATRON SAINT

Milja N. Radan, Miljana Radmila Uscatu

Summary

The introductory part of the paper contains a brief presentation of the ethnical 
Karašovan enclave, with an overview of the most important linguistic, ethnological and 
historical works on the Karašovans and with a particular regard on the ethnologic stud-
ies. Since the subject of the paper is the celebration of the family Patron Saint, which was 
already thoroughly analysed and presented in a previous paper, the authors present the 
numerous archaic elements of the celebration ritual, along with some religious aspects, 
as they were mentioned by various researchers. The archaic elements of the celebration 
ritual and the facts about the confessional evolution of the Karašovans are emphasized, 
since they represent arguments that prove their Serbian ethnic origin and that their con-
fession was initially Orthodox.

The body of the paper, which represents another contribution for a wider and deeper 
inderstanding of the Karašovan celebration of the Patron Saint, consists of an inventory 
of the feasts (of the celebrated Patron Saint) in each household from the two Karašovan 
communes – Caraşova (with the villages Nermed and Iabalcea) and Lupak (with the vil-
lages Clocotici, Rafnic and Vodnic). The celebrations are regularly held each year.
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Д е ј а н  П о п о в

У ТЕМИшВАРУ ПОНОВО ОТКРИВЕНЕ ДВЕ 
ИСТОРИЈСКЕ СРПСКЕ ЗАСТАВЕ

СА ЖЕ ТАК: Две срп ске исто риј ске за ста ве, ве ко ви ма чу ва не у Са бор ној цр кви 
у Те ми шва ру, са да су от кри ве не у Ба нат ском му зе ју у Те ми шва ру.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Те ми швар, Срп ски ма ги страт, Сла ве носрп ска гра ђан ска 
ком па ни ја, Срп ска са бор на цр ква, Ба нат ски му зеј.

За ста ва Срп ског ма ги стра та у Те ми шва ру 1782. По сле аустриј ско-
-тур ског ра та (1716–1718), сход но од ред ба ма По жа ре вач ког ми ра, Ба нат је 
по стао део хабзбур шке мо нар хи је као по себ на крун ска област, са се ди штем 
у Те ми шва ру, a под не по сред ном упра вом Двор ско га рат ног са ве та. 

Ме ђу за те че ним ста нов ни штвом Ба на та, Ср би су пред ста вља ли зна ча-
јан де мо граф ски и дру штве ни еле мент. Ову чи ње ни цу по твр ђу је и по сто ја ње 
ма ги стра та и вла ди чан ства у Те ми шва ру још под Тур ци ма.1 Од мах по ус-
по ста вља њу но ве вла сти, Ср би ма је по твр ђе но пу но моћ ство над пра во слав-
ним ста нов ни штвом, од но сно над њи хо вим квар то ви ма. Де крет о осни ва њу 
Срп скогa град ског ма ги стра та, на по ре до с Не мач ким град ским ма ги стра-
том, сту пио је на сна гу 1. ја ну а ра 1718. го ди не. На осно ву ис ку ства, го ди не 
1750. од лу че но је да Ср би има ју свог пред став ни ка у Не мач ком, од но сно 
Нем ци сво га у Срп ском ма ги стра ту. Ма ги стра ти су та ко функ ци о ни са ли све 
до 1780. го ди не, ка да су спо је ни.2 За ла га њем та да шње га срп ског епи ско па 
те ми швар ског Мој си ја (Пут ни ка),3 тај но га цар ског са вет ни ка, у за јед нич ком 
ма ги стра ту се на ла зио јед на ки број пра во сла ва ца и ка то ли ка.4

Те жње угар ских пле ми ћа да при по је Ба нат оства ре не су у ве ли кој ме ри 
1778. го ди не, ка да це ла област, из у зев Вој не гра ни це, по ста је део Угар ске. 

1 За вре ме аустриј ске оп са де Те ми шва ра, на чел ник Срп ског ма ги стра та Ни ко ла Мун џи ја 
и епи скоп Јо а ни ки је (Вла ди са вље вић) тај но су но ћу од ла зи ли у та бор Аустри ја на ца и из ве шта-
ва ли о ста њу тур ских од брам бе них по зи ци ја, због че га су их Тур ци, за јед но са још 11 углед них 
гра ђа на, ба ци ли у там ни цу (J. N. P r e y e r, Die Mo no grap hie der Königlichen Fre i stadt Temesvár 
– Mo no gra fia ora ş u lui li ber cră i esc Ti mi ş o a ra, Ti mi ş o a ra 1995, 187). Овај до га ђај по ми ње и на чел-
ник Срп ског ма ги стра та Ге ор ги је Ка ли но вић у пе ти ци ји Двор ском рат ном са ве ту 1773. го ди не 
(N. I l i  e  ş  i u, Ti mi ş o a ra – Mo no gra fie isto ri că, Edi ţ ia a III-a, Ti mi ş o a ra 2006, 85–86).

2 I. M u n  t e  a  n u, R. M u n  t e  a  n u, Ti mi ş o a ra. Mo no gra fie, Ti mi ş o a ra 2002, 69, 80.
3 Сто ло вао је у Те ми шва ру 1774–1781.
4 B o  r o v s z k y  S., Te mes vármegye, Bu da pest 1912, 86.
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Све ча на при мо пре да ја из вр ше на је у Те ми шва ру 22. ју на 1778. го ди не, а це-
ло куп ни про цес тра јао је две го ди не. 

На дан 21. де цем бра 1781. цар Јо сиф II је из дао ди пло му ко јом Те ми швар 
по ста је сло бод на кра љев ска ва рош.5 Ста тус је об ја вљен по сред ством кра-
љев ског ко ме са ра, у окви ру све ча не це ре мо ни је, 16. сеп тем бра 1782. го ди не.

За ту при ли ку, до та да шњи Срп ски ма ги страт на пра вио је за ста ву.
Пр ви опис те за ста ве остао нам је из 1897. године, а из пе ра про то ђа-

ко на Ев ге ни ја (Ле ти це), та да шње га при вре ме ног бе ле жни ка Епар хи је те ми-
швар ске:

Вред но је спо ме ну ти, да се у Те ми швар ској град ској срп ској цр кви чу-
ва ју две за ста ве, и то јед на [...] je [...] бар јак од пла ве те шке сви ле. На ко пља 
по зла ће ној пло чи ци уре за но сто ји: [сле ди у пре пи су текст 1.1].6

На дру гој стра ни: [сле ди у пре пи су текст 1.2].
На сред тог бар ја ка са јед не стра не на сли кан је ва ро шки грб, а на гр бу 

цар ски орао, а ис под гр ба у сли ци ва рош Те ми швар.
Уна о ко ло сто ји сло ви ма на пи са но: [сле ди у пре пи су текст 1.3]. 
Исти над пис сто ји на дру гој стра ни на ла тин ском је зи ку [1.4].7

Го ди не 1931. за ста ва се још на ла зи ла у те ми швар ској Срп ској са бор ној 
цр кви, а опи сао ју је де таљ ни је про та (опет епар хиј ски бе ле жник) Сло бо дан 
Ко стић: 

Све ча но про гла ше ње Те ми шва ра за сло бод ну кра љев ску ва рош из вр ше но 
је 16. сеп тем бра 1782.

При све ча ној про сла ви про гла ше ња, на ко јој су, по ред оста лих, уче ство ва-
ли и пра во слав ни срп ски ми тро по лит те ми швар ски Мој си је Пут ник,8 епи скоп 
арад ски Па хо ми је Кне же вић9 и епи скоп вр шач ко-ка ран се бе шки Ви кен ти је 
По по вић,10 уче ство ва ло је и 118 Ср ба гра ђа на те ми швар ских са бар ја ком Срп-
ског ма ги стра та, ко ји је до да нас са чу ван и ко ји се чу ва у ол та ру св[е то га] срп-
ског са бор ног хра ма те ми швар ског. Вре ме на су, а сва ка ко и упо тре ба, бар јак 
ја ко оште ти ла, али је ипак са чу ван и слу жи нам као до каз на шег угле да, сна ге 
и мо ћи у не ка да срп ском Те ми шва ру.

При ка зу је мо у сли ци и ре чи бар јак Срп ског ма ги стра та те ми швар ског 
из 1782.

Бар јак је на др ве ном ко пљу, обо је ном пла во и цр ве но. Бар јак је при чвр-
шћен по зла ће ним ек се ри ма за ко пље. ши рок је 150 а дуг 180 cm. Из ра ђен је 

5 I. M u n  t e  a  n u, R. M u n  t e  a  n u, На в. де ло, 71.
6 У овом на пи су раз ма тра ју се по три опи са две ју срп ских за ста ва. Ко је слу чај но, ко је 

због тех нич ких усло ва у штам па ри ја ма, сва три опи са са др же гре шке у пре но ше њу тек сто ва, па 
су ов де са мо озна че на ме ста где пре пи си до ла зе, а по зни је се на во де па жљи во пре пи са ни тек сто-
ви пре ма фо то гра фи ја ма ко је је об ја ви ла го спо ђа хе ди М. Киш. 

7 Ев ге ни је Л е  т и  ц а, Пр ви ше ма ти зам Срп ске пра во слав не епар хи је те ми швар ске за го
ди ну 1897, Ср[ем ски] Кар лов ци 1897, 138.

8 Мој сеј (Пут ник) је са по ло жа ја вла ди ке те ми швар ског иза бран за ми тро по ли та кар ло-
вач ког 1781. За ни мљи во је да се на све ча но сти ма 16. сеп тем бра 1782. не по ми ње та да шњи епи-
скоп те ми швар ски Со фро ни је (Ки ри ло вић), ко ји је сто ло вао 1781–1786.

9 Сто ло вао је у Ара ду 1770–1783.
10 Сто ло вао је у Вр шцу 1774–1785.
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на фи ној пла вој сви ли. Иви ца је обо је на ра зним ша ра ма у ма сној бо ји. На обим 
стра на ма је из ра ђен грб гра да Те ми шва ра и на јед ној је ста вљен на пис на ла-
тин ском, а на дру гој на сла ве но-срп ском је зи ку. На сре ди ни бар ја ка је из ра ђен 
грб ва ро ши Те ми шва ра.

Грб се де ли на два де ла. У јед ном је де лу при ка зан ста ри град, у дру гом 
че ти ри ре ке. Ле во је по лу ме сец, а де сно сун це сло бо де. Са стра не, ви ше гра да, 
на зе ле ном по љу је ве ли ки то рањ са отво ре ним ка пи ја ма, кроз ко је се ви ди 
то чак ко ји у град уно си пи ја ћу во ду из Бе ге ја. Сун це са стра не озна ча ва и 
леп шу бу дућ ност Те ми шва ра по сле осло бо ђе ња [од] Ту ра ка. У сре ди ни по ља 
је аустриј ски дво гла ви орао и над њим за јед нич ка цар ска кру на. У дво гла вом 
ор лу су ини ци ја ли вла да ра Ј. II. (Јо сиф II). Ви ше це лог по ља је злат на кру на. 
Це ло по ље гр ба при др жа ва ју два бе ла ко ња с ис пла же ним је зи ком као знак 
от по ра, сна ге, бор бе но сти и услу жно сти.

Ви ше вен ца сто ји у ви ду вен ца на јед ној стра ни сле де ћи на пис: [сле ди у 
пре пи су текст 1.3]. На дру гој стра ни сто ји сле де ћи на пис: [сле ди у пре пи су 
текст 1.4]. Ко пље (оштри ца) је на вр ху по зла ће но.

На ко пљу је с јед не стра не на ла тин ском је зи ку ис так ну то, да је бар јак 
пра вљен 1782 за вре ме вла де Јо си фа II: [сле ди у пре пи су текст 1.1].

На дру гој стра ни ко пља су на ла тин ском ис пи са на име на Ср ба се на то ра 
гра да Те ми шва ра [сле ди у пре пи су текст 1.2].11

Уз при лог су об ја вље не и две фо то гра фи је за ста ве.
До са да ни је по зна то ка ко је и ка да за ста ва узе та из Срп ске са бор не цр кве, 

и ду го се ни је зна ло где се на ла зи. Ме ђу тим, 2009. го ди не, го спо ђа хе ди М. 
Киш, му зеј ски рад ник из Те ми шва ра, об ја ви ла је сту ди ју Tex ti le isto ri ce din 
co le cţ ia Mu ze u lui Ba na tu lui Ti mi ş o a ra, se co le le XVI II–XX (у пре во ду: Исто
риј ски тек сти ли из ко лек ци је Ба нат ског му зе ја у Те ми шва ру, XVI II–XX век), 
из ко је до зна је мо да се бар јак са да на ла зи у Ба нат ском му зе ју. Пре ма ње ном 
на ла зу, за те че ни фраг мент за ста ве опи сан је ова ко:

За ста ва Срп ског ма ги стра та, Те ми швар, 1782.
Вла сник: Ба нат ски му зеј у Те ми шва ру, Исто риј ски од сек, Ме мо ри ја ли-

стич ки фонд, исто ри ја Та ми шке жу па ни је.
Инв. број: 4476.
Да ти ра ње: 1782, не по зна та из ра да.
Ди мен зи је: 170 х 150 cm.
До да ци: Ко пље, врх ко пља, тра ка.
Тех нич ки по да ци: плат но, при род на сви ла, уља на сли ка, нат пис, др во, 

ме тал.
Опис: за ста ва, јед но стру ки тек стил ни ма те ри јал, при род на сви ла зе ле не 

бо је, иден тич но на сли ка на са обе стра не, ве ро ват но пра во у га о ног об ли ка, ду-
жи не 200 cm, са да де ли мич но са чу ва на. При чвр шће на је за ко пље са 43 ме син-
га на кли на са ис пуп че ном гла вом.

Ли це: пред ста вљен је грб Та ми шке жу па ни је, из вре ме на Угар ске кра ље-
ви не, у чи јој се сре ди ни, на ма лом шти ту, на ла зи аустриј ски дво гла ви орао, 
но се ћи нат пис „I. II.”, Јо сиф II. (1741–1790). Из над гр ба су се на ла зи ли и дру ги 

11 Сл[о бо дан] К о  с т и ћ, Бар јак Срп ског ма ги стра та ва ро ши Те ми шва ра из 1782, „Гла сник 
Исто риј ског дру штва”, Но ви Сад, књи га IV, све ска 3, 1931, 476–478.
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хе рал дич ки сим бо ли, са да де ли мич но са чу ва ни, ме ђу ко ји ма, у цен трал ном 
де лу, дво гла ви орао са овал ним шти том на гру ди ма, пред ста вља ју ћи ма ли грб 
Угар ске. С ле ве стра не на ла зи се тра ка с нат пи сом на сла ве но-срп ском је зи ку 
[сле ди тран скрип ци ја тек ста 1.3 и пре вод на ру мун ски]. С дру ге стра не по на-
вља се нат пис, на ла тин ском је зи ку [сле ди у пре пи су текст 1.4]. По ле ђи на: иден-
тич на са ли цем.

Ко пље је на пра вље но од др ве та, обо је но је цр ве но и пла во, са да цр но, у 
спи рал ном об ли ку, ду жи не 330 cm, Ø 3 cm. На кра ју ко пља на ла зи се тра ка 
цр вен ка сто-жућ ка сте бо је, 207 х 10 cm, с ме тал ним ки ћан ка ма на сло бод ним 
кра је ви ма, ду жи не 5 cm.

Врх ко пља је од ме син га, има ду жи ну 25 cm, ко пља стог је об ли ка, с гра-
ви ра ним нат пи сом на обе стра не. Стра на А: пред ста вља дво гла вог ор ла, сим-
бол Аустриј ског до ма, у кан џа ма др жи кра љев ска зна ме ња, око гла ве му окру-
гли оре ол и све је за вр ше но цар ском кру ном. Нат пис, на ла тин ском, пра ти 
ко пља сти об лик: [сле ди у пре пи су текст 1.1 и пре вод на ру мун ски]. Стра на Б: 
на вр ху ко пља на ла зи се цар ска кру на, ис под ње нат пис [сле ди у пре пи су текст 
1.2], име на рац ких се на то ра. У до њем де лу ко пља на ла зи се из гра ви ран си ме-
трич ни фи то морф ни украс.12

Сту ди ја је илу стро ва на од лич ним фо то гра фи ја ма у бо ји, ко је пред ста вља-
ју са чу ва ни фраг мент за ста ве као це ли ну и ка рак те ри стич не де та ље по себ но.

По што сва три по ме ну та опи са са др же гре шке у пре но ше њу тек ста, на-
во ди мо па жљи во пре пи сан текст упра во пре ма до брим фо то гра фи ја ма ко је 
је об ја ви ла го спо ђа хе ди Киш.

Текст озна чен као 1.1: 

Sub Iosep ho Se cun do Rom. Im pe ra to re 1782

Текст озна чен као 1.2:

Ma le ni za de Stam mo ra, Iuric sko de Mo dosc[h], Ioan nes Mut zul, 
Ni co la us Schif fko vit[s], Sto ischa Spa so [e] vit[s], An dre as Ba ra titsh. Se na to res

Текст озна чен као 1.3:

Барякъ илри че скаг ко му ни те та сво боднiа кра левскiа Ва ро ши Те ми шва ра. 
1782.

Текст озна чен као 1.4:

Ve xil lum illyri cae Na ti o nis co mu ni ta tis li be rae Re gi a e qu ae ci vi ta tis Te me sva ri en sis. 
1782

За ста ва Сла ве носрп ске гра ђан ске ком па ни је. По из го ну Ту ра ка из 
Ба на та, Ср би су, бар прав но, за др жа ли при ви ле го ва ни ста тус у хаб збур шкој 
мо нар хи ји. Ста тус се те ме љио на при ви ле ги ја ма ко је су од Дво ра до би ли 

12 hedy M. K i s s, Tex ti le isto ri ce din co le cţ ia Mu ze u lui Ba na tu lui Ti mi ş o a ra, se co le le XVI II–XX, 
Ti mi ş o a ra 2009, 14.
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при ли ком усе ље ња у Цар ство под па три јар хом Ар се ни јем III (Чар но је ви-
ћем), а ко је су на кнад но про тег ну те и на Ср бе што су и до та да жи ве ли на 
те ри то ри ји Мо нар хи је, па и на дру ге пра во слав це.

По вре ме но по твр ђи ва не од стра не вла да ра, оне су чи ње нич ки кр ње не 
и те шко су се спро во ди ле, углав ном због про ти вље ња ино слав ног плем ства. 
По сто ја ње при ви ле ги ја, ме ђу тим, на ме та ло је Ср би ма и оба ве зе, из ме ђу 
оста лих и оба ве зу ра то ва ња уз Двор.

Исто ри ја је за бе ле жи ла де се ти не ра то ва у ко ји ма су Ср би уче ство ва ли, 
али је нај ве ће уче шће би ло од стра не Ср ба гра ни ча ра. Ипак, у ра ту про тив 
На по ле о на за бе ле же но је и зна чај но уче шће те ми швар ских Ср ба.

Сла ве носрп ска гра ђан ска ком па ни ја из Те ми шва ра, као је ди ни ца аустриј-
ске вој ске, уче ство ва ла је у чу ве ној бици код Лај пци га, ок то бра 1813. го ди не. 
„Бит ка на ро да”, ка ко је у исто ри ји по зна та, пред ста вља је дан од нај о длуч ни-
јих по ра за На по ле о но ве вој ске. По бро ју уче сни ка сма тра се нај ве ћом бит ком 
до свет ског ра та 1914–1918. На кон ове бит ке На по ле он је био при си љен да 
се вра ти у Фран цу ску. Пре ма то ме, и Сла ве но срп ска ком па ни ја те ми швар-
ска је, са са ве зни ци ма, као по бед ник, ушла у Па риз.13

При по врат ку у Те ми швар, рат ни ци су би ли од ли ко ва ни за ста вом ко ју 
су из ра ди ле град ске го спо ђе. Осве ће ње за ста ве све ча но је оба вље но 16. апри-
ла 1816. го ди не, а ку ма је би ла „бла го род на го спо жа” Те ре зи ја Ма ле ни ца од 
Ста мо ре, ро ђе на Да ма скин од Не ме та.

13 Бит ка код Лај пци га (16–19. ок то бра 1813) би ла је вр ху нац На по ле о но ве кам па ње 1813. 
годи не у На по ле он ским ра то ви ма: 177.000 вој ни ка Фран цу ске и ње них не мач ких са ве зни ка су-
ко би ло се са 257.000 са ве знич ких вој ни ка (Аустри је, Ру си је, Пру си је и швед ске), чи ји је ко на чан 
број то ком бит ке до спео на 365.000. Сма тра се да је На по ле о нов по раз пр вог да на бит ке био од-
лу чу ју ћи за крај њи ис ход окр ша ја. На кнад ни при лив по ја ча ња са ве знич кој стра ни, укљу чу ју ћи 
и швед ске вој ни ке Бер на до та (кра ља швед ске и Нор ве шке Кар ла XIV Јо ха на), до вео је са ве зни ке 
у знат ну пред ност: три пре ма два по бро ју бо ра ца, а два пре ма је дан по бро ју ар ти ље риј ских ору ђа. 
На по ле о на су 18. ок то бра на пу сти ли сак сон ски са ве зни ци, те је већ сле де ће но ћи на ре дио по вла-
че ње, да би из бе гао то тал ни ма са кр сво јих љу ди. Про це ње но је да је Фран цу ска из гу би ла око 73.000 
вој ни ка, а са ве зни ци око 54.000. Би ла је то дру га уза стоп на го ди на у ко јој је На по ле он из гу био 
пре ко 400.000 вој ни ка. Са ве зни ци су са да би ли у мо гућ но сти да до би ју кон тро лу над Не мач ком, 
док су се Фран цу зи бр зо по вла чи ли пре ма Рај ни. Бит ком код Лај п ци га ство ри ли су се усло ви за 
по нов ну ин ва зи ју Фран цу ске, пр ви пут по сле 1794 (D. To w  n s o n, The New Pen guin Dic ti o nary 
of Mo dern Hi story, Pen guin Bo oks, Lon don 1994, 459). За ни мљив опис бит ке остао је и из пе ра Са ве 
Те ке ли је: 1814. На по ле он опет до шао с но вом вој ском и по бе дио Ру се и Прај зе; у Дре зде ну је имао 
свој пункт от ку да ишао. Но сад су па мет ни је ра ди ли. Три вој ске су би ле: јед на по кри ва ла Бер лин 
под Бер на до том, Швед ским са да шњим кра љем, дру га под Вит ген штај ном и Бли хе ром (ка ко ми 
се чи ни) пре кри ва ла Пољ ску, тре ћа под Швар цен бер гом по кри ва ла Пем ску. Кад је На по ле он ишао 
на нас, уда ри ли су за ле ђа, кад је ишао на Пољ ску сту па ли су на ши, и та ко он ни је ниг ди ва жну 
по бје ду учи ни ти мо гао, а ње го ве ге не ра ле [су] по бје жда ва ли; та ко су за гри за ли и пре ну ди ли га 
на ба та ли ју под Леј пци ком, гди је он че ти ри дна по бје жда вао, и да ни су два де сет ба та ли о на 
Сак сон ски ји у бит ки из не ве ри ли, и оруж је сво је на ње га окре ну ли, то не знам би ли био На по ле он 
ту по бје жден. И та ко су га гна ли до Рај не. По сље се пу сте у Швај цар ску. Швај це ри су про те
сти ра ли го во ре ћи да су не у трал ни, али им се от го во ри ло: Ко ји то ли ко хи ља да љу ди има ду у 
фран цу ској вој ски они не мо гу се сма тра ти као не у трал, и та ко кроз Швај цар ску уј ду у Фран
цу ску, по сле би ва ли су бит ке от те стра не, али су сме ли На по ле о на и та ко над би ли и до шли у 
Па риз. У Па риз ја ши ли цар Франц у сре ди, Алек сан дар с де сна, прај ски краљ Вил хелм с ле ва, и 
он мо рао оти ти у Ел бу аду, за др жав ши ти ту лу Им пе ра то ра. Ту су Ру си у Па ри зу на Мар со вим 
по љу на чи ни ли ве ли ко ка ре и слу жи ла се ли тур ги ја на уди вле ни је сви ју на ро да (Ав то би о гра фи ја 
Са ве Те ке ли је, „Ле то пис Ма ти це срп ске”, Но ви Сад, књи га 120, 1879, 37–38).
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За ста ва је чу ва на у ри зни ци Срп ске са бор не цр кве у Те ми шва ру и опи-
сао ју је та ко ђе Ев ге ни је (Ле ти ца),14 пре ци зи ра ју ћи да је:

[...] из пла вет не сви ле, са две ма сви ле ним и зла том уна о ко ло из ве зе ним 
тра ка ма. На јед ној до ле из ве зе не су злат ним сло ви ма ове ре чи: „За цар ја, во ји 
и оте че ство 1815. год.” На дру гој тра ци из ве зен је св[е ти] Дух у ви ду го лу ба, 
а ис под ње га две ру ку ју ће се ру ке, а ис под ру ку из ве зе но „Је дин ство”.

На вр ху ко пља на брон за ној и по зла ће ној у сли ци ср ца та бли, са јед не 
стра не сто ји уре за но: [сле ди у пре пи су текст 2.1].

На дру гој стра ни уре за не су ове ре чи: [сле ди у пре пи су текст 2.2].
На сре ди за ста ве са јед не стра не на сли ка но је Во зне се ни је Го спод ње, а 

на дру гој у јед ном окру гу пред ста вљен је у сли ци град Те ми швар са цар ским 
ор лом и ва ро шким гр бом; око то га уна о ко ло злат ним сло ви ма на пи са но је 
ово: [сле ди у пре пи су текст 2.3]; а ис под то га над пи са сто ји: [сле ди у пре пи су 
текст 2.4].

Опис је по но вио про та Сло бо дан Ко стић 1932. го ди не, с ма лим раз ли-
ка ма, а уз из но ше ње исто риј ских де та ља:

У ра ту про тив На по ле о на, по ред оста лих је ди ни ца аустриј ске вој ске, уче-
ство ва ли су и Ср би из Те ми шва ра и око ли не. На ши су би ли у са ста ву Сла ве-
но-срп ске гра ђан ске ком па ни је те ми швар ске. Сла ве но-срп ска гра ђан ска ком-
па ни ја те ми швар ска је уче ство ва ла у бор ба ма код Лај пци га, 6. и 7. ок то бра 
1813, у за јед нич ком по хо ду са ве зни ка у Па риз, 16. мар та 1814, а уче ство ва ла 
је и при све ча но сти ма у по врат ку Фра ње I у Беч 4. ју на 1814.

По по врат ку са вој не, сла ве но-срп ска ком па ни ја у Те ми шва ру до че ка на 
је све ча но. У спо мен срећ ног по врат ка на гра ђе на је од гра ђан ства по себ ном 
за ста вом. Ку ма је би ла при осве ће њу Те ре зи ја Ма ле ни ца од Ста мо ре, ро ђе на 
Да ма скин од Не ме та. Осве ће ње је оба вље но у св[е том] Са бор ном срп ском хра-
му у Те ми шва ру (Гра ду).

По сле раз ре ше ња Вој не гра ни це и Сла ве но-срп ске ком па ни је, за ста ва је 
оста ла у Са бор ном хра му те ми швар ском до да нас. Чу ва се као успо ме на, у 
ри зни ци цр кве ној срп ског Са бор ног хра ма те ми швар ско-град ског.

За ста ва је из ра ђе на у ве ли чи ни од 150 cm ши ри не и 175 cm ду жи не. Учвр-
шће на је по зла ће ним ек се ри ма на др ве ном ко пљу за тво ре но пла во-цр ве не бо је. 
На вр ху је ко пље од ме та ла, по зла ће но, ду жи не 18, а ши ри не 10 cm. С обе стра-
не ко пља је на пис. С јед не стра не пи ше: [сле ди у пре пи су текст 2.2].

С дру ге стра не сто ји сле де ћи нат пис: [сле ди у пре пи су текст 2.1].
Ис под ко пља при ве за на је тра ка ку ме Те ре зи је Ма ле ни це. Тра ка је ши-

ро ка 10 cm ве за на у два де ла, ду га 16 cm. Бо је је ру жи ча сте.
При кра ју јед не стра не је из ве зе на кру на и на пис: Za carä i car stvo za voi 

i oteq e stvo 1815.
При кра ју дру ге тра ке је с јед не стра не из ра ђен крст, с дру ге стра не у 

пер ла ма сун це ко је ба ца сво је зра ке.15 Ис под сун ца ру ку ју се две ру ке а ис под 
то га на пис: Edin stvo.

14 На в. де ло, 137–138.
15 Ни је у пи та њу сун це; Ев ге ни је Ле ти ца је пра вил но ра за знао пред ста ву Ду ха све то га.
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За ста ва је од чи сте сви ле у осно ви. При крaје ви ма је за ста ва ве лом, од 
пла во-љу би ча сте сви ле, уокви ре на.

С јед не стра не за ста ве је на сви ле ној осно ви из ра ђе на ма сном бо јом ико-
на Ваз не се ња Го спод њег. Из ра да са ме ико не, пла сти ка, сла га ње бо ја је див но. 
Ико на Ваз не се ња Го спод њег је сва ка ко за то на за ста ви при ка за на, што Са бор-
на цр ква те ми швар ска о Спа сов да ну хра мов ну сла ви сла ву сво ју.

На са мој за ста ви не ма озна ке ко је ико ну ра дио.
На дру гој стра ни за ста ве у осно ви до ле из ра ђе но је уз ви ше но по сто ље 

са на пи сом: [сле ди у пре пи су текст 2.4].
Пред по сто љем до ле на зе мљи сто је у не ре ду уни ште не за ста ве тур ске 

са тур ба ном и по лу ме се цем. На по сто ље у окви ру пред ста вљен је грб гра да 
Те ми шва ра. Око гр ба те ми швар ског на пис: [сле ди у пре пи су текст 2.3].

Грб те ми швар ски по др жа ва ју два рат ни ка ко ји га зе по зна ци ма не ка да-
шње си ле и ве ли чи не тур ске. Ви ше гр ба те ми швар ског ан ђео при др жа ва грб 
аустриј ски, дво гла вог цр ног ор ла, и ви ше ње га кра љев ску кру ну.

С обе стра не по сто ља ди жу се два сту ба, а на њи ма су из ра ђе ни гр бо ви 
по је ди них по кра ји на аустриј ских.16

Уз текст су об ја вље не и две фо то гра фи је. На жа лост, са мо јед на пред ста-
вља за ста ву Сла ве носрп ске гра ђан ске ком па ни је (стра ну с гр бом сло бод не 
кра љев ске ва ро ши Те ми шва ра), а дру га је гре шком пре не та из при ло га об ја-
вље ног го ди ну да на ра ни је и пред ста вља за ста ву Срп ског ма ги стра та ва ро ши 
Те ми шва ра из 1782. го ди не.

О за ста ви Сла ве носрп ске гра ђан ске ком па ни је са зна је мо сле де ће из сту-
ди је хе ди Киш:

За ста ва Сла ве но-срп ске гра ђан ске ком па ни је те ми швар ске, 1816.
Вла сник: Ба нат ски му зеј у Те ми шва ру, Исто риј ски од сек, Ме мо ри ја ли-

стич ки фонд, исто ри ја Та ми шке жу па ни је.
Инв. бр.: 39
Да ти ра ње: 1816, не по зна та из ра да
Ди мен зи је: 175 х 130 cm, фраг мент
До да ци: Ко пље, врх ко пља
Тех нич ки по да ци: плат но, при род на сви ла, уља на сли ка, укра сни кли но-

ви са ис пуп ча ним гла ва ма, др во, брон за.
Опис: за ста ва пра во у га о ног об ли ка, јед но стру ка, од тек стил ног ма те ри ја-

ла, с два ли ца, пр во бит но са ста вље на од три тра ке при род не сви ле, зе ле но-плав-
ка сте бо је, по ста вље не па ра лел но с ко пљем. Сре ди шња тра ка је у це ли ни осли-
ка на. Све три стра не су окру же не иви цом, на из ме нич но цр ве не и бе ле бо је. 
Пла ви део су про тан ко пљу не до ста је.

Ли це: Сли ка је уљем ди рект но ура ђе на на плат ну и пред ста вља грб сло-
бод не кра љев ске ва ро ши Те ми шва ра, с дво гла вим ор лом на ма лом цен трал ном 
шти ту, са ини ци ја ли ма „F.I.” (Франц I). Грб је уокви рен окру глим ме да љо ном 
у ви ду пе ча та, с нат пи сом: [сле ди тран скрип ци ја тек ста 2.3 и пре вод на ру мун-
ски]. У гор њем де лу гр ба на ла зи се ам блем ко ји пред ста вља аустриј ског дво-

16 Слоб[о дан] К о  с т и ћ, За ста ва сла ве носрп ске гра ђан ске ком па ни је те ми швар ске из 1816, 
„Гла сник Исто риј ског дру штва”, Но ви Сад, књи га V, све ска 1, 1932, 96–99.
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гла вог ор ла ко ји но си на гру ди ма, у овал ном шти ту, ма ли грб Угар ске. У до-
њем де лу цен трал ног ме да љо на на ла зи се нат пис: [сле ди тран скрип ци ја тек ста 
2.4], уокви рен ба рок ним укра сом [сле ди пре вод на ру мун ски]. Ком по зи ци ју 
са чи ња ва ју три ли ка: ху сар у пла вом оде лу и цр ве ним чи зма ма, са са бљом у 
де сној ру ци, крај но гу му рат ни плен, бар јак с по лу ме се цом, тур ски фес и штит; 
ми то ло шки лик у рат ној одо ри, са шле мом, мо гу ћи за штит ник под руч ја, хри-
шћан ства, и кри ла ти ан ђео. Сим бо лич ни еле мен ти: рас ко шна цр ве на за ве са, 
два сту ба, пред ста ва све та, че ти ри хе рал дич ка ам бле ма, пред ста вља ју ћи, с 
ле ве стра не: Дал ма ци ју, хр ват ску и Бо сну, а с де сне стра не: Сла во ни ју и Три-
ба ли ју са гал ским ве пром, на гла ша ва ју ве ру и си лу у сло бод ном кра љев ском 
гра ду.

По ле ђи на: Уља на сли ка са сце ном Ваз не се ња Го спо да, пред ста вље ног 
ме ђу обла ци ма и окру же ног ан ђе ли ма. Гру па ли ко ва, 13 на бро ју, пред ста вље-
на је у пр вом пла ну, док се у по за ди ни ви ди Све ти град Је ру са лим.

Ко пље је на пра вље но од стру га ног др ве та, ду жи не 340 cm, Ø 4,5 cm, обо-
је ног цр ве но и цр но у спи рал ном об ли ку. За ста ва је при чвр шће на за ко пље са 
5 ре до ва по зла ће них укра сних кли но ва са ис пуп ча ном гла вом.

Врх ко пља, ду жи не 34 cm, ко пља стог об ли ка, од по зла ће не брон зе, са 
гра ви ра ним нат пи сом на обе стра не, ћи ри лич ном, сла ве но-срп ском азбу ком 
[сле ди тран скрип ци ја тек сто ва 2.2 и 2.1, као и пре вод на ру мун ски].17

На жа лост, у тех нич ки до бро опре мље ној књи зи, ма да се у тек сту из ри-
чи то ка же да су за ста ву чи ни ла три де ла па ра лел но по ста вље на с ко пљем, 
на фо то гра фи ји са чу ва не за ста ве (где до ду ше тре ћи део ви ше не по сто ји), 
зла тот ка на иви ца је по ву че на кру жно, што де фор ми ше при каз.

По што и ов де опи си са др же гре шке у пре но ше њу тек ста, на во ди мо па-
жљи во пре пи сан текст, та ко ђе пре ма до брим фо то гра фи ја ма ко је је об ја ви ла 
го спо ђа хе ди Киш:

Текст озна чен као 2.1: 

Въ па мят’ и вѣчное вос по ми нанiе все на род ныя при Градѣ Ла йп цигѣ в Гер манiи 
дне 6 и 7 Ок то врiа 1813 на дъ Францзи дер жан ныя Побѣды и въ Па мят ни къ 
Иро и че скагω все вы со ча й ши хъ Со ю зни ко въ в’ Па ри зъ дне 17 Мар та 1814 Лѣта 
вхо да, ко же и в’ не из гла димй За ло гъ всебшчыя Ра до сти  пре во жделѣнѣйше мъ 
го С[вя]шченѣйшаг и Апо сто ли че скаг Ве ли че ства Iмпе ра то ра и Кра ля на шегω 
Фран ца I, по дол го мъ суствiи и побѣдо но сно окон чан ной Бра ни, в’ пре стол ный 

свой Град’ Вiенн во звра шченiи дне 4 Јнiа 1814 Лѣта тор же ство ван но мъ.

Текст озна чен као 2.2:

Бла го род ная Го спо жа ерезiя Ма ле ниц[а]  Ста мо ра, ро жден на Да ма ски нъ 
 Не ме тъ, ве лик Га йскiя и Са ра занскiя Обла сти При тя жа тел ни ца, хоргв 
сiю при тор же ствен ном’ свя шченiи я в’ Со бор ной Те ми швар ской Цер кви 

во зне сенiя Го спод ня в’ Град дне 16. Апрïл. 1816 Го да, сво ею Ру кою с’ ко пию 
при вя за и слав ной Гра ждан ской Ком панiи Сла вен-Серб ской Те ми швар ской 

все у серд но да ро ва.

17 hedy M. K i s s, На в. де ло, 20–23.
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Текст озна чен као 2.3:

хоргва Сла венω-Сербскiя Гра жданскiя Ком панiи
сво бод нагω кралвскагω Гра да Те ми шва ра

Текст озна чен као 2.4:

Род и общ еств

За раз ли ку од фо то гра фи је ко ју је об ја вио про та Сло бо дан Ко стић у 
„Гла сни ку Исто риј ског дру штва”, ре про дук ци ја за ста ве у на ве де ној сту ди ји 
хе ди Киш не са др жи тра ку ко ју је, пре ма тек сту (и пре ма уоби чаје ној прак-
си18), при ве за ла ку ма Те ре зи ја Ма ле ни ца од Ста мо ре.

Пу ким слу ча јем, тра ка је са чу ва на у при ват ној збир ци, чи ји ју је вла сник 
усту пио за опис и сни ма ње.

Тра ка је од све тлоцр ве не сви ле, са из ве зе ним цвет ним мо ти ви ма на иви-
ца ма, од по зла ће не ср ме. Ду жи на тра ке је 370 cm, ши ри на 10,5 cm, а на кра-
је ви ма су ки ћан ке од по себ ног тек сти ла, ду жи не 10 cm.

Кра је ви тра ке су укра ше ни сим бо ли ма и на пи си ма, она ко ка ко су их при-
бли жно за бе ле жи ли про то ђа кон Ев ге ни је (Ле ти ца) и про та Сло бо дан Ко стић. 
На јед ном кра ју тра ке на ли цу на ла зи се ма ђар ска кру на, из ве зе на од ср ме 
и укра сних еле ме на та, а на по ле ђи ни нат пис: За Ца ря и Цар ство, За Вой и 
Оте че ство 1815. На дру гом кра ју тра ке на ли цу је из ве зен крст, а на по ле-
ђи ни од ср ме и укра сних еле ме на та Све ти дух у ви ду го лу ба из над две ру ке 
ко је се ру ку ју. Ис под њих сто ји нат пис: Єдин ство.

По све му су де ћи, тра ка је би ла при ве за на на ко пље по си сте му „фалш-
-ма шне”. Ори ги нал на бо ја је са чу ва на са мо у де лу где је тра ка би ла уз ко пље 
(и на тај на чин за шти ће на од спо ља шњих фак то ра), док су оста ли де ло ви са-
свим из бле де ли или по цр не ли.

От кри ће две ју за ста ва у Ба нат ском му зе ју (где, до ду ше, ни су из ло же не, 
не го са мо ускла ди ште не) об ра до ва ло је срп ску за јед ни цу са зна њем да су 
ипак са чу ва не.

Са свим се ло гич но мо же прет по ста ви ти да су обе за ста ве на исти, на ма 
са да не по знат на чин, до спе ле у Ба нат ски му зеј.

што се ти че вре ме на ка да су мо гле би ти пре не те из Срп ске са бор не 
цр кве, сва ка ко ва ља прет по ста ви ти да то ни је учи ње но за вре ме про те Сло бо-
да на Ко сти ћа, не го ве ро ват но по ње го вом пен зи о ни са њу 1947, ка да је др жав ни 
при ти сак на цр кве не за јед ни це по ве ћан, а срп ска цр кве на за јед ни ца по себ но 
осла бље на не срећ ним сти ца јем то ли ко по зна тих по ли тич ких окол но сти.

18 Ве зи ва ње тра ке од стра не ку ме би ла је уоби ча је на прак са при ли ком осве ће ња бар ја ка. 
Све ча но сти са слич ним сце на ри јем одр жа ва ле су се у хIх и хх ве ку при ли ком осве ће ња за ста ва 
цр кве них пе вач ких дру шта ва. Упо ре ди ти: Ма ни фе ста ци ја срп ске пе сме у Нађ фа ли. Осве ће ње 
бар ја ка Пев[aчког] дру штва „Не вен”, „Те ми швар ски ве сник”, бр. 27, 13. 5. 1934.
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Барјак Српског магистрата 
(целина и детаљи)
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DO UĂ STE A GU RI ISTO RI CE ALE SÂRBILOR RE DE SCO PE RI TE 
LA TI MI ŞO A RA

De jan Po pov

Rezumat

În Ca te dra la Or to do xă Sârbă din Ti miş o a ra s-au pă strat ani de-a rândul do uă ste a gu ri 
isto ri ce, im por tan te pen tru tre cu tul sârbilor bă nă ţ e ni. Este vor ba de spre ste a gul Ma gi stra-
tu lui Ilir, con fe cţ i o nat în 1872, re spec tiv de ste a gul Com pa ni ei Ce tă ţ e ne ş ti Sla vo-Sârbe 
din 1816, ca re a par ti ci pat la lup te le con tra lui Na po leon, a in trat cu ar ma te le ali a te învin-
gătoare în Pa ris şi a par ti ci pat la fe sti vi tă ţ i le reîntoarcerii împăratului Austri ei în ţară.

Ste a gu ri le au fost de scri se de pro to di a co nul Ev ge ni je Le ti ca în 1897, de pro to po pul 
Slo bo dan Co sti ci în 1931–1932 şi re cent, în anul 2009, de he di M. Kiss în ca drul unui 
ca ta log de obi ec te din ma te rial tex til, având va lo a re isto ri că şi fi ind pă stra te în Mu zeul 
Ba na tu lui. Ce le trei de scri e ri nu sunt iden ti ce şi au la cu ne mai ales sub aspec tul tran scri-
e rii tex te lor. În luc ra re sunt re lu a te cri tic de scri e ri le an te ri o a re şi au fost de sci fra te şi 
re da te co rect in scri pţ i i le exi sten te.

Барјак Славеносрпске темишварске грађанске компаније
(целина и детаљи)
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TWO hISTORICAL SERBIAN FLAGS REDISCOVERED IN TIMIŞOARA

De jan Po pov

Summary

For many years, two flags of great significance for the history of Serbs from Banat 
were kept in the Serbian Orthodox Cathedral in Timişoara. The first one was the flag of 
the Illyric Magistrate, made in 1782, while the second one was the flag of the Civil 
Slavic-Serb Company from 1816, which fought in the Napoleonic Wars, entered with the 
Allies in Paris and took part in the ceremonies of Austrian Emperor’s return back home 
in Vienna.

The flags have been described by protodeacon Evgenije Letica in 1897, by proto-
presbyter Slobodan Kostić in 1931–1932 and, recently, in 2009 by hedy M. Kiss in a 
catalogue of historic textile materials and are kept in the Banat Museum in Timişoara. 
the three descriptions are not identical and have mistakes mostly regarding the transcrip-
tion of the original texts. In this paper, the mentioned descriptions are presented with 
comments, while the existing writing are deciphered and correctly reproduced.



П Р И Л О З И  И  Г Р А Ђ А
UDC 929 Tekelija S.

Б о ж и д а р  П а н и ћ

О ПОТОМСТВУ САВЕ ТЕКЕЛИЈЕ

СА ЖЕ ТАК: Из ма тич них књи га арад ске Цр кве Све тих апо сто ла Пе тра и Па-
вла ис пи са ни су до са да нео бја вље ни и ши рој јав но сти не по зна ти по да ци о кр ште-
њу си на и кће ри Са ве Те ке ли је. Син Срећ ко ро ђен је 1805. а кћи Бо жи ца 1806. из 
Са ви не ван брач не ве зе са из ве сном Мар том Кор ма но вом. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: по том ство, Са ва Те ке ли ја, Мар та Кор ма но ва, Срећ ко, Бо-
жи ца.

Брак с Ама ли јом Бе зег скло пио је Са ва Те ке ли ја у ше стој де це ни ји жи-
во та, са отво ре но де кла ри са ним ци љем: да се не би уга си ла пле ме ни та ло за 
арад ских Те ке ли ја, ни је му до нео та ко же ље но по том ство. Уме сто срећ но га 
брач ног жи во та, кру ни са ног си но ви ма и кће ри ма, усле ди ло је ве ли ко ра з о-
ча ра ње и та ко ре ћи до жи вот на бра ко ра звод на пар ни ца. У по зним го ди на ма, 
остав ши без ди рект ног на след ни ка, он је сво је ве ли ко бо гат ство за ве штао Ма-
ти ци срп ској и та ко се бе увр стио ме ђу нај ве ће до бро тво ре срп ског ро да. 

Па ипак, ни је ни су ви шно, ни бес пред мет но по за ба ви ти се пи та њем 
по том ства Са ве Те ке ли је. 

У свом ме мо ар ском спи су Гра ђа или ма те ри јал за опи са ни је жи во та 
мо га, ко ји је по сле ње го ве смр ти три пут штам пан,1 Са ва Те ке ли ја је оп шир-
но пи сао о сво јим му ка ма с бра тан ци ма Ђор ђем и осо би то с Пе тром, про тив 
ко јег је 1827. го ди не мо рао да по тег не и крај ња сред ства – суд ску пар ни цу, 
по во дом фи нан сиј ских по тра жи ва ња. С тим у ве зи, на пи сао је:2

...да ти 100 хил[ја да], ако ми ужи ви син мој на рав ниј, да му пла ти... 

и не што да ље, да бра та нац Пе тар: 

...се бе при по зна је да је ду жан мо ме си ну из пла ти ти, или ако овај умре, 
ја 50 хил. раз по ло жи ти мо гу...

1 Под ори ги нал ним на сло вом у „Ле то пи су Ма ти це срп ске”, Но ви Сад, књ. 119, 1876, 3–81 
и књ. 120, 1879, 1–96; под на сло вом Опи са ни је жи во та, Про све та, Бе о град 1966; под на сло вом 
Опи са ни је жи во та мо га, Но лит, Бе о град 1989.

2 Гра ђа или ма те ри јал за опи са ни је жи во та мо га, „Ле то пис Ма ти це срп ске”, Но ви Сад, 
књ. 120, 1879, 62.
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Да кле, пре ма соп стве ном при зна њу, Са ва је та да имао „на рав ног” (при-
род ног, би о ло шког) си на. Ко ли ко зна мо, то је је ди ни кон текст у ко јем га по-
ми ње. Сти че се ути сак да га у ме мо а ри ма не би уоп ште ни по ме нуо да ни је 
би ло ре че но га суд ског спо ра. 

Овај слу чај ни из лив очин ства отва ра да ља пи та ња: ко је, за пра во, Са-
вин ван брач ни син, ка ко се звао, ка да је ро ђен, ко му је ма ти, шта је да ље с 
њим би ло; да ли је оно усло вља ва ње („ако ужи ви...”, „ако умре...”) ка ква на-
зна ка о на ру ше ном мла ди ће вом здра вљу, или са мо уоби ча је на од ред ба у 
прав ним до ку мен ти ма о уго вор ним и на след ним пра ви ма? Мно га од ових 
и слич них пи та ња оста ће и да ље без од го во ра. За не ка, ме ђу тим, од го вор 
смо про на шли у Ар хи ву Те ке ли ји не цр кве. 

У Про то ко лу кр ште них Цр кве Све тих апо сто ла Пе тра и Па вла за вре-
ме од 1799. до 1809. го ди не3 по сто је сле де ћа два упи са ко ја де ли мич но ски-
да ју вео тај не и за бо ра ва о по том ству Са ве Те ке ли је: 

1805. М[е сја]ца фе вру ар[и ја] 11го. Кре сти сја и ми ром свја тим по ма за сја 
мла де нец му же ска го по ла Срећ ко, о[те]ц мла ден ца Сав ва от Те ке ли, ма ти же 
Мар та Кор ма но ва, вос при јем ник бист је му го спо дин Ге ор гиј Пе тро вич, учи-
тељ, чрез ме не је ре ја Ге ор ги ја Алек си ча, па ро ха арад ска го (При лог 1). 

[1806. Ме сја ца ма ја] 21го. Кре сти сја и ми ром свја тим по ма за сја мла ден[и]ца 
жен ска го по ла на имја јеј Бо жи ца, о[те]ц је ја Сав ва Тју кел, ма ти же Мар та Кор-
ма но ва, вос при јем ник бист јеј Ге ор гиј Пе тро вич, ди ја кон, чрез ме не је ре ја 
Ге ор ги ја Алек си ча. (При лог 2). 

Ве ро ват но с об зи ром на зна чај ових упи са, не ко их је ис та као цр ве ном 
ус прав ном ли ни јом ис пред тек ста, али су ипак до са да оста ли нео бе ло да ње ни.

Срећ ко и Бо жи ца, ро ђе ни у раз ма ку од не што ви ше од го ди не да на, од 
исте мај ке Мар те Кор ма но ве, ван брач на су де ца Са ве Те ке ли је. То што је у ма-
тич ну књи гу кр ште них уне то оче во име и пре зи ме, до каз је да је он при знао 
очин ство. Ина че, у слич ним слу ча је ви ма кр ште ња ван брач не де це, у про то-
кол кр ште них уво ђе но је са мо мај чи но име, а уме сто оче вог, по пра ви лу, све-
ште ник је бе ле жио – „из пре љу бо чин ства”.

Де ца су на кр ште њу до би ла ле па срп ска на род на име на, ка ква су рет ка 
у овој и дру гим ста рим ма тич ним књи га ма пра во слав них цр ка ва на ши рем 
под руч ју; та да, осо би то до сре ди не XIX ве ка, би ла су ши ро ко рас про стра-
ње на ка лен дар ска име на: Арон, Га врил, Јо ан, Ни ко лај, Ма ри ја, Ана, Маг да-
ле на, Са ра, итд. 

У про то кол је уве ден са мо да тум кр ште ња4, не и да тум ро ђе ња. Мо гло 
би се прет по ста ви ти да је Срећ ко, кр штен 11. фе бру а ра, ве ро ват но и ро ђен 
око пра зни ка Сре те ња Го спод њег или на сам пра зник, па да је по то ме и до-
био име.

О Мар ти Кор ма но вој, сем име на и пре зи ме на, не ма дру гих по да та ка. О 
ње ном пре зи ме ну мо же се ре ћи да у Ара ду и са да по сто ји ве о ма слич но ма-
ђар ско пре зи ме – Кор ма њош (Kormányos); из то га се, ипак, не мо же из ве сти 

3 Ар хив Те ке ли ји не цр кве, Фонд 2. Срп ска пра во слав на цр кве на оп шти на, ред ни број 8.
4 Да ту ми су по ју ли јан ском ка лен да ру.
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за кљу чак да је Мар та Кор ма но ва би ла Ма ђа ри ца и да је Са ва по ср био ње но 
пре зи ме. 

Кр ште ни кум Са ви ној и Мар ти ној де ци био је Ге ор ги је Пе тро вић, учи-
тељ 1805. го ди не, (нај ве ро ват ни је у шко ли при Те ке ли ји ној цр кви5), ђа кон 
1806. го ди не, по то њи па рох Те ке ли ји не цр кве и окру жни про та Арад ског 
про то пре зви те ра та. 

Све ту тај ну кр ште ња оба вио је Ге ор ги је Алек сић,6 је дан од све ште ни ка 
Те ке ли ји не цр кве. 

На осно ву на ве де них по да та ка из ме мо а ра Са ве Те ке ли је, од но сно из 
ма тич не књи ге ро ђе них Те ке ли ји не цр кве, ро до слов арад ских Те ке ли ја про-
ши ру је се име ни ма Са ви них при род них по то ма ка. О њи ма, на жа лост, не ма 
за сад дру гих по је ди но сти, сем да ту ма крштења и мај чи ног име на. Из Са ви-
них ме мо а ра про из  ла зи још да је Срећ ко 1827. био у жи во ту. Имао је та да 22 
го ди не. 

Оста је, да кле, из ме ђу оста лог, отво ре но и пи та ње да ли су та де ца над жи-
ве ла оца. Има из гле да да ни су, али упра во и да је су, по та да шњим дру штве ним 
пра ви ли ма и за кон ским про пи си ма, она не би спа да ла у пу но прав не чла но-
ве пле мић ке по ро ди це Те ке ли је. Оту да кон ста та ци ја да су Те ке ли је прав но 
оста ле без по том ства ни је нео сно ва на. Оп штим дру штве ним ста њем ван-
брач не де це ве ро ват но тре ба об ја сни ти и став Са ве Те ке ли је пре ма сво јим 
„на рав ним” по том ци ма. Си на је, на и ме, по ме нуо са свим уз гред но, чак и не 
име ну ју ћи га, а о кће ри и о мај ци сво је де це – ни ре чи; као да оне ни су пред-
ста вља ле бар си ћу шан део гра ђе за опи са ни је жи во та, као да ни су ни по сто-
ја ле у ње го вом жи во ту. 

Уоста лом, ове по је ди но сти сва ка ко су зна ли и ње го ви са вре ме ни ци, 
кад је већ и це лој арад ској чар ши ји би ло по зна то, па ипак ни је дан их ни је 
ни по ме нуо. Све је то до каз да се о ван брач ној де ци ра ни јих ве ко ва не мо же 
су ди ти по да на шњим ста но ви шти ма и ме ри ли ма. 

Опет на не ком ме сту у ме мо а ри ма Са ва Те ке ли ја ве ли да је „ми ло вао 
мла де де вој ке”7. И то је илу стра тив но за осо бе ну лич ност арад ско га уче ног 
пле ми ћа. Tа ко се на слу ћу је и мо гућ ност да је имао и ину на рав ну де цу, бра-
ћу и се стре Срећ ка и Бо жи це, по оцу. 

5 У су сед ној че твр ти Ћу ко вац, при Све то јо ван ској са бор ној цр кви, по сто ја ла је та ко ђе 
„три ви јал на” шко ла.

6 Све ште ник Ге ор ги је Алек сић у крв ном је срод ству са Алек си ћи ма из Ста рог Бе че ја, 
ода кле је по ре клом сли кар Ни ко ла Алек сић, ко ји се упра во на по зив сво јих ро ђа ка до се лио у 
Арад сре ди ном XIX ве ка.

7 Гра ђа или ма те ри јал за опи са ни је жи во та мо га, 42.
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При лог 1

Про то кол кр ште них (1799–1809), та бак 52, де таљ упи са о кр ште њу Срећ ка, 
си на Са ве Те ке ли је и Мар те Кор ма но ве, 11. II 1805. го ди не

При лог 2

Про то кол кр ште них (1799–1809), та бак 62, де таљ упи са о кр ште њу Бо жи це, 
кће ри Са ве Те ке ли је и Мар те Кор ма но ве, 21. V 1806. 

DESPRE MOŞTENITORII LUI SAVA TEKELIJA

Božidar Panić

Re zu mat

Din re gi stre le de sta re ci vi lă ale bi se ri cii Sfi nţ i lor Apo sto li Pe tru şi Pa vel din Arad, 
de nu mi tă şi Bi se ri ca Sârbească sau Bi se ri ca lui Te ke li ja, sunt pre zen ta te, înregistrările 
de spre bo te zul co pi i lor lui Sa va Te ke li ja, ne pu bli ca te până în pre zent şi ne cu no scu te pu-
bli cu lui larg. Fiul Srećko, nă scut în anul 1805 şi fi i ca Božica, nă scu tă un an mai târziu, 
sunt co pii lui Sa va Te ke li ja din le gă tu ra sa ex tra con ju ga lă cu Mar ta Kor ma nov.

ON ThE DESCENDANTS OF SAVA TEKELIJA

Božidar Panić

Summary

The paper presents extracts from the civil status registries of the church of Saint 
Apostles Peter and Paul from Arad, also known as The Serbian Church or Church of 
Tekelija. The unpublished records refer to the Baptism of the son and daughter of Sava 
Tekelija. Son Srećko was born in 1805, while daughter Božica one year later, both as a 
result of this relation with Marta Kormanov.
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Б о ж и д а р  П а н и ћ

ТРАГОМ АРАДСКИх АЛЕКСИЋА (1)

СА ЖЕ ТАК: На осно ву ар хив ских до ку ме на та пред ста вље ни су по је ди ни до 
са да спор ни би о граф ски по да ци, као и ма ње по зна ти де та љи из жи во та и умет-
нич ке де лат но сти сли ка ра: Ни ко ле, Ду ша на и Сте ва на Алек си ћа. На во де се по да-
ци и о њи хо вој род би ни, по себ но о гра ни арад ских Алек си ћа, на чи ји се по зив 
Ни ко ла с по ро ди цом до се лио у град на Мо ри шу. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ни ко ла, Ду шан и Сте ван Алек сић, да туми ро ђе ња и смр-
ти, по ро дич на ку ћа, род би на, Арад.

Пу них шест де це ни ја, по чев од 1840. у Ара ду су, у ис тој по ро ди ци, жи ве-
ле и ства ра ле три ге не ра ци је сли ка ра – Ни ко ла Алек сић, ро до на чел ник ове 
умет нич ке по ро ди це, ње гов син Ду шан и уну ци Иван и Сте ван.

Ни ко ла Алек сић је био пло дан ства ра лац. Осли као је два де се так ико-
но ста са и мно штво зид них сли ка, по је ди нач них ико на и пор тре та. Обим и 
умет нич ка вред ност ње го вог сли кар ског опу са свр ста ва га у ред зна чај них 
срп ских сли ка ра XIX ве ка. На сле дио га је син Ду шан, ко ји се по све тио 
ис кљу чи во цр кве ном сли кар ству. У тре ћој ге не ра ци ји, Сте ван Алек сић, 
вас пи та ник мин хен ске сли кар ске шко ле, оства рио је зна ча јан до мет у свим 
сли кар ским жан ро ви ма у ко ји ма се огле дао: шта фе лај ном сли кар ству, цр те-
жи ма и цр кве ном сли кар ству, и ти ме обез бе дио се би ме сто у пле ја ди нај-
зна чај ни јих срп ских сли ка ра с по чет ка два де се тог ве ка. 

Про та Иван Алек сић, нај ста ри ји Ду ша нов син, ис по ља вао је та ко ђе 
скло ност пре ма ли ков ној умет но сти: из ње го ве су ки чи це ико не, пор тре ти 
и је дан ико но стас. Као по зна ва лац жи во та и ра да Ни ко ле и Сте ва на Алек-
си ћа об ја вио је њи хо ве жи во то пи се. Мо но гра фи је дру гих ауто ра до пун ски 
ра све тља ва ју њи хов жи вот и умет нич ки опус.

По сто је, ипак, још увек ма ло по зна ти де та љи, а и многи по гре шни, ко ји 
се без про ве ре се ле из на пи са у на пис. Ово је по ку шај да се по је ди на до га ђа-
ња из жи во та и ра да арад ских Алек си ћа ра све тле на осно ву до ку ме на та.1

О же нид би Ни ко ле Алек си ћа. По по врат ку из Ита ли је 1834. го ди не, 
Ни ко ла Алек сић је бо ра вио и ра дио у Но вом Са ду, Срем ским Кар лов ци ма, 

1 Господину Сте ва ну Бу гар ском из ра жа вам бла го дар ност за усту пље не по дат ке и за са рад-
њу при раз ра ди овог на пи са.
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Ки кин ди и Те ми шва ру,2 где је упо знао бу ду ћу су пру гу, Ма ри ју Стан кић, 
„ко ја бе ше ро дом Та ли јан ка из Ве ро не”, кћи офи ци ра аустриј ске вој ске пре-
ко ман до ва ног из Ве ро не у Те ми швар.3

Пре ма зва нич ном до ку мен ту, вен ча ње Ни ко ле Алек си ћа, пра во слав не 
ве ро и спо ве сти, и Ма ри је Стан кић, ри мо ка то ли ки ње, оба вље но је у ри мо ка то-
лич кој цр кви у Те ми шва ру (Гра ду). Вен ча ње је ре ги стро ва но у Про то ко лу 
под ред ним бро јем 2 од 4. мар та 1837;4 упис са др жи сле де ће по дат ке:

– Co pu lans (вен чао их је): Ca spa rus Gros seck, vi ce ar chi di a co nus et pa roc hus. 
– За мла до же њу је за пи са но: No men et Cog no men: Ni co la us Ale xits; An ni 

aeta tis: 28; Re li gio: Gr. R. N. U; Sta tus: co e lebs; Con di tio: Ci vi lis, pic tor; 
Ori gi nis: Ki kin den si in Cott. To ron tal; Do mi ci lii: Ki kin den sis.

– За не ве сту пак: No men et Cog no men: Ma ria Sztan kich; An ni aeta tis: 17; 
Re li gio: RC; Sta tus: co e lebs; Con di tio: Mi li ta ris; Ori gi nis: Ve ro nen sis in 
Ita lia; Do mi ci lii: Hic ha bi tans.

– Да ље су по да ци о све до ци ма при вен ча њу: Te stes: Ba si li us Szvi lo kosz, 
Su prem. Vi gil. Ma gi ster – Do mi nus Pa vel lich de Szta ri grad, ve xil li fer in 
Le gi o ne Ru ka vi na.

– Нај зад до ла зи ру бри ка с на по ме на ма, у ко јој сто ји да су осло бо ђе ни тро-
крат ног огла ше ња и да им је до пу ште но вен ча ње у вре ме по ста: Triа еa 
pro mul ga ti o ne ast in tem po re Sac ra to dis pen sa ti o ne, ddto Te me svar.
Да кле, обо је су би ли пр во брач ни, Ни ко ла је био при пад ник гра ђан ског 

ста ле жа, сли кар, имао је 28 го ди на, а Ма ри ја је по ти ца ла из вој нич ког ста ле-
жа и би ло јој је 17 го ди на. Као ме сто по ре кла и бо рав ка, за Ни ко лу је на ве-
де на Ки кин да, а за Ма ри ју – Ве ро на, од но сно, Те ми швар.5

Сл. 1. Упис вен ча ња Ни ко ле Алек си ћа и Ма ри је Стан кић у Про то ко лу ка то лич ке 
цр кве у Те ми шва ру (Гра ду)

2 М. Н и  к о  л а  ј е  в и ћ, О. М и  к и ћ, Ни ко ла Алек сић, у пу бли ка ци ји „Ка та лог из ло жбе Га-
ле ри је Ма ти це срп ске”, Но ви Сад 1974, 13.

3 Иван А л е к  с и ћ, Ни ко ла Алек сић, Ка лен дар „Ки кин ђа нин” за 1896. го ди ну, Ки кин да 
1895, 79.

4 У ри мо ка то лич ким из во ри ма ко ји се у овом на пи су на во де, да ту ми су по гре го ри јан ском 
ка лен да ру.

5 Та ми шка жу па ниј ска упра ва На ци о нал ног ар хи ва Ру му ни је, Те ми швар, Фонд Па ро хиј ски 
ма тич ни про то ко ли, Про то кол вен ча них ка то лич ке па ро хи је у Те ми шва ру (Гра ду) за раз до бље 
1758–1861.
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Пре ма по дат ку из овог до ку мен та, по ко јем је Ни ко ла Алек сић на дан 
вен ча ња имао 28 го ди на, мо гло би се за кљу чи ти да је ро ђен 1808. или 1809. 
го ди не. 

 
Арад ски Алек си ћи – Ни ко ли на род би на – Од род би не Ни ко ле Алек-

си ћа „у Ара ду жи вља ше стриц му Ђор ђе, про та арад ски...”.6 Про та Ђор ђе 
Алек сић по стао је па рох Те ке ли ји не цр кве око 1793. го ди не.7 Од 1808. оба вљао 
је и ду жност окру жног Про то пре зви те ра арад ског. У ње го вој над ле жно сти 
на ла зи ло се 17 на се ља са око 40.000 пра во слав них жи те ља, 21 ве ро и спо вед на 
шко ла с ру мун ским, срп ским и грч ким на став ним је зи ком, као и Арад ска 
пре па ран ди ја.8 Умро је у Ара ду 1828. го ди не. У про то ко лу Те ке ли ји не цр кве, 
под ред ним бро јем 146 од 27. ав гу ста 1828. за пи са но је:

Раб Бо жиј про то је реј Ге ор гиј Алек сић, жи тељ здје шњиј, ис по вје дав шиј 
пре жде со гр је ше ни ја сво ја је ре ју Авра му Пу тић, па вли шко му па ро ху цер кве 
в Па влиш је су шчи ја, и при ча стив шиј сја свја тих тајн, пре ста ви сја мје сја ца ав гу-
ста, дне 26. ље та пред по ло же на го и по гре бе сја в зе мљу мје сја ца и дне под ље-
том по ста вље на го, во гро би је, во гроб ни цје с де сне стра не су шче.9

Сл. 2. Упис смр ти про то је ре ја Ђор ђа Алек си ћа у Про то ко лу Те ке ли ји не цр кве

Са хра њен је у ју жном де лу (с де сне стра не) пор те Те ке ли ји не цр кве.
Иван Алек сић твр ди да је у Ара ду жи вео и Ни ко лин „дру ги стриц Ди-

ми три је, ва ро шки кон тро лор; овај по то њи ба вио се и књи жев но шћу срп ском; 
ра до ви му штам пу не угле да ху, не го се у ру ко пи су на ла зе, нај ве ћим де лом 

6 Иван А л е к  с и ћ, На в. де ло и стр. 
7 Дра гу тин О с т о  ј и ћ, Сте ван Р а  ј и ћ, Бо жи дар П а  н и ћ, Љу бо мир С т е  п а  н о в, Сте ван 

Б у  г а р  с к и, Три ве ка Те ке ли ји не цр кве, Те ми швар 2002, 219.
8 Mi lan V a n  c u, De spre Ge or ge Ale xi ci, „Lu mi na”, nr. 4, Pančevo 1996, 41.
9 Арад ска жу па ниј ска упра ва На ци о нал ног ар хи ва Ру му ни је, Арад, Фонд Па ро хиј ски ма-

тич ни про то ко ли (да ље у тек сту: АЖУ-НАР-ФПМП), Про то кол умр лих срп ске пра во слав не 
па ро хи је у Ара ду за раз до бље 1820–1830. На по ме на: Да ту ми у ма тич ним књи га ма Те ке ли ји не 
цр кве су по ју ли јан ском ка лен да ру.
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у си на му Дра го ми ра, са да про фе со ра у ис точ ној ака де ми ји, у Пе шти.”10 Из 
ар хив ских до ку ме на та и дру гих из во ра, ме ђу тим, ви ди се да је ње го во пу но 
име – Ди ми три је Арон. Био је прав ник и слу жбе ник град ског ма ги стра та. 
Те ке ли ји ној цр кви по кло нио је сре бр ни по ли је леј, ко ји и са да осве тља ва 
про на ос, на ко ме је угра ви ран сле де ћи текст:

За вос по ми на ни је сво је умер ше су пру ге Ека те ри не и шо го ри це Ју ли ја не, 
обо је ро жде не от Со фи је и Ни ко ла ја Ки ро вич, да ро ва цер кви Свја тих Апо стол 
Пе тра и Па вла, серб ској, у Ара ду на хо де ћи се, Ди ми три је Арон Алек сић, кра-
љев ске ва ро ши ка се кон тро лор, мје сја ца ју ли ја 20. 1852. ље та.11

Ди ми три је Арон био је син про те Ђор ђа Алек си ћа, па пре ма то ме ни је 
мо гао би ти Ни ко лин стриц, не го брат од стри ца. Ње го во кр ште ње за бе ле же-
но је у Про то ко лу Те ке ли ји не цр кве: 

21.[ок том ври ја 1799] Кре сти сја и ми ром свја тим по ма за сја мла де нец му-
шка по лу на имја је му Аарон, ро ди те ли је го је реј Ге ор ги је Алек сич, ма ти же 
Је ле на, вос при јем ник бист је му је реј Ми ха ил Се ку лич, чрез ме не је ре ја Ја ко ва 
Да ви до ви ча.12

Сл. 3. Упис кр ште ња Аро на Алек си ћа у Про то ко лу Те ке ли ји не цр кве

Пен зи о ни са ни „ка се кон тро лор” Ди ми три је Арон Алек сић, са ста ном 
„во вну тре њеј ва ро ши, Па у на со как № 23”, умро је 26. ју на 1867. Имао је пу-
них 67 го ди на, што зна чи да је ро ђен 1799.13 У јед ном до ку мен ту на во ди се 
име Арон, а у дру гом Ди ми три је Арон; ипак, сви по да ци до ко јих се до шло 
ука зу ју на то, да је реч о ис тој лич но сти. 

Дра го мир, „про фе сор у ис точ ној ака де ми ји у Пе шти”, у вре ме ка да је 
Иван Алек сић у ка лен да ру „Ки кин ђа нин” об ја вио жи во то пис сво га де де Ни-
ко ле Алек си ћа, ро ђен је у Ара ду, 2. сеп тем бра 1864, од оца Ди ми три ја Аро на 
Алек си ћа, ко ји је та да био пен зи о ни са ни „сво бод не кра љев ске ва ро ши Ара-
да кон тро лор”, са ста ном „во вну тре њеј ва ро ши, Па у на со как № 23”, и мај ке 
Ју ли ја не, ро ђе не Мур за. На кр ште њу до био је име Дра го мир Ге ор ги је. Ро ди-
те љи Дра го ми ро ви ни су би ли вен ча ни; у ру бри ци „Брач ни или без брач ни” 

10 Иван А л е к  с и ћ, Нав. де ло.
11 Бо жи дар П а  н и ћ, Сте ван Р а  ј и ћ, Нат пи си на об ред ним пред ме ти ма и спо ме ни ци ма 

арад ске цр кве Све тих апо сто ла Пе тра и Па вла, „Те ми швар ски збор ник”, Ма ти ца срп ска, бр. 2, 
Но ви Сад 2000, 201. 

12 Про то кол кр ште них Цр кве Све тих апо сто ла Пе тра и Па вла, 1799–1809. Ар хив Те ке ли ји-
не цр кве, Фонд 2. Срп ска пра во слав на цр кве на оп шти на, инв. бр. 8.

13 АЖУ-НАР-ФПМП, Про то кол умр лих срп ске пра во слав не па ро хи је у Ара ду за раз до бље 
1862–1877.
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за ве де но је – без брач ни.14 У ра ни ја три бра ка Ди ми три је Арон ни је имао де це. 
Ју ли ја на Мур за би ла је Ру мун ка.15

Дра го мир Ге ор ги је имао је не пу не три го ди не ка да му је умро отац. 
Ма ти се пре у да ла за Ђор ђа Ру суа, Ру му на, др жав ног слу жбе ни ка, ко ји је пре-
 у зео бри гу о шко ло ва њу па стор ка. Дра го мир Ге ор ги је ди пло ми рао је фи ло-
ло ги ју и док то ри рао на Уни вер зи те ту у Бу дим пе шти. Био је про фе сор на 
Ис точ ној ака де ми ји и на Уни вер зи те ту у Бу дим пе шти (1891–1922). Пре да вао 
је ру мун ски је зик и књи жев ност. Об ја вио је мно ге на уч не ра до ве, мо но гра-
фи је, на ру мун ском, ма ђар ском и не мач ком је зи ку, ру мун ско-ма ђар ски и ма-
ђар ско-ру мун ски реч ник, са ра ђи вао у ма ђар ским но ви на ма и ча со пи си ма. 
Ње го ви бли ски при ја те љи би ли су: исто ри чар Ни ко ла је Јор га, по ли ти чар 
Ни ко ла је Ти ту ле ску, пе сни ци Ђор ђе Ко жбук и Ок та вјан Го га. Дра го мир Ге-
ор ги је Алек сић (Ale xits György) умро је у Бу дим пе шти 7. фе бру а ра 1936.16

Дра го мир Ге ор ги је имао је два си на: Ђор ђа Ди ми три ја и Аро на Ђор ђа. 
Ака де мик Ђор ђе Ди ми три је Алек сић (1899–1978), се кре тар Ма ђар ске ака де-
ми је на у ка, био је ма те ма ти чар свет ског гла са, по ча сни док тор Уни вер зи те-
та у Ги зе ну (Не мач ка), Ја шу (Ру му ни ја) и Се ге ди ну. Мла ђи син Дра го ми ра 
Ге ор ги ја је уни вер зи тет ски проф. инж. Арон Ђор ђе Алек сић (1924).17

14 АЖУ-НАР-ФПМП, Про то кол кр ште них срп ске пра во слав не па ро хи је у Ара ду за раз до-
бље 1860–1873. 

15 Mi lan V a n  c u, Нав. де ло и стр.
16 Mi lan V a n  c u, Нав. де ло, 41–43; О лин гви сти Дра го ми ру Ге ор ги ју Алек си ћу ви д. и: Ale xits 

György (szül. Ara don 1864 szept. 14), Révai Nagy Lek si ko na, I Kötet, Bu da pest 1911, 335.
17 Mi lan V a n  c u, Нав. де ло, 41; О на уч ни ку Ђор ђу Ди ми три ју Алек си ћу, унив. проф. др 

Бо ри слав Д. Кр стић, сво је вре ме но шеф Ка те дре за ма те ма ти ку По ли тех нич ког ин сти ту та „Тра-
јан Ву ја” у Те ми шва ру, ка же: „Као од го вор ни уред ник на шег (по ли тех нич ког) на уч ног ча со пи са 
за ма те ма ти ку и фи зи ку увек сам са по но сом ис ти цао да је сво је вре ме но у на шем ча со пи су об ја-
вио је дан свој рад и чу ве ни ма ђар ски ма те ма ти чар György Ale xits, про фе сор на бу дим пе штан-
ском Уни вер зи те ту. Тај рад је ци ти ран у свет ској ли те ра ту ри из до тич не ма те ма тич ке обла сти, 

Сл. 4. Упис смр ти Ди ми три ја Аро на Алек си ћа у Про то ко лу Те ке ли ји не цр кве

Сл. 5. Упис кр ште ња Дра го ми ра Ге ор ги ја Алек си ћа у Про то ко лу Те ке ли ји не цр кве
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Пре ма по ро дич ном пре да њу бу дим пе штан ских Алек си ћа, њи хов пре-
дак арад ски про та Ђор ђе Алек сић имао је, сем Ди ми три ја Аро на, и дру гог 
си на – Јо ва на, сли ка ра ко ји је сту ди рао у Ита ли ји. Код по ро ди це Алек сић у 
Бу дим пе шти са чу ван је пор трет Ди ми три ја Аро на у уни фор ми слу жбе ни ка 
арад ског ма ги стра та, рад ње го вог бра та Јо ва на Алек си ћа.18 У ма тич ним књи-
га ма Те ке ли ји не цр кве ни смо до са да про на шли по твр ду да је про та Ђор ђе 
Алек сић имао и дру гог си на – Јо ва на, ни ти се у струч ној ли те ра ту ри, у 
арад ским мо но гра фи ја ма, на во ди да је по сто јао арад ски сли кар Јо ван Алек-
сић. За то се овај по да так мо же при ми ти с од ре ђе ном ре зер вом. 

О род бин ским ве за ма Алек си ће вих по сто ји дру го ту ма че ње пре ма ко ме 
је ма ње по зна ти сли кар Јо ван Алек сић, за пра во, син Ни ко ли ног ста ри јег бра-
та Алек се, учи те ља у те ми швар ској Ме ха ли.19 

Алек са[ндар] Алек сић, брат Ни ко лин – Од Ива на Алек си ћа остао је 
по да так да је Алек са Алек сић, учи тељ у Ме ха ли крај Те ми шва ра, ста ри ји 
брат Ни ко ле Алек си ћа, сли ка ра.20 Пре ма по да ци ма ме хал ске цр кве, Алек сан-
дар Алек сић је умро у Ме ха ли 1. фе бру а ра 1865. као пен зи о ни са ни учи тељ, 
ка да је имао 71 го ди ну; мо гао је, да кле, би ти ро ђен око 1794. У ве зи с ме стом 
ро ђе ња, ме хал ски упис ни је по у здан; ма да је у Ма тич ном про то ко лу умр лих 
на зна че но да је и ро ђен у Ме ха ли, у ма тич ним про то ко ли ма кр ште них не ма 
упи са о ње го вом ро ђе њу, од но сно кр ште њу.21 Ни је се, за сад, мо гло утвр ди ти 
ни ка да је до шао у Ме ха лу; по са чу ва ним школ ским спи си ма про из  ла зи са мо 
да је 1861. био „пер ве кла се учи тељ”. 

Алек си ни си но ви Јо ван и Ми ша су ма ње по зна ти сли ка ри по ро ди це 
Алек сић. Ни је утвр ђе но ка да и где су ро ђе ни. Учи ли су сли кар ство код стри-
ца Ни ко ле. Ра но су умр ли. Ми ша је као до бро во љац по ги нуо у Бу ни 1848. а 
Јо ван је умро у Вра ње ву око 1859. го ди не. Ни су за со бом оста ви ли зна чај ни ја 
де ла. По ми њу се у ли те ра ту ри Јо ва но ве ико не и пор тре ти. О Ми ши ним сли-
кар ским ра до ви ма не ма по да та ка.22

Ни ко ла Алек сић, жи тељ Ара да – Кра јем 1840. го ди не, на по зив род-
би не, Ни ко ла Алек сић је с по ро ди цом пре шао у Арад, по стао арад ски гра-
ђа нин и ту остао докра ја жи во та.23 На осно ву из не се них по да та ка, мо гло би 

па се ето пре ко ње га по ја вљу је и име на шег ча со пи са, на ше шко ле, на шег гра да. Ни накрај па ме-
ти ми ни је би ло да ува же ног про фе со ра (ко га сам ина че лич но ви део у Клу жу при ли ком не ког 
на уч ног ску па) до во дим у ве зу са срп ством, а још ма ње са Ара дом. Са да пак чи там у ча со пи су 
’Lu mi na’ 4/1996 (Пан че во) да је он пра у нук арад ског про те Ђор ђа Алек си ћа...” (при ват на пре пи-
ска, пи смо проф. Б. Д. Кр сти ћа, да ти ра но 7. I 1997). 

18 Mi lan V a n  c u, Нав. де ло, 41.
19 Ол га М и  к и ћ, Сли кар ска по ро ди ца Алек сић, „Те ми швар ски збор ник”, Ма ти ца срп ска, 

бр. 3, Но ви Сад 2002, 177.
20 Ол га М и  к и ћ, Но ви по да ци о сли кар ској по ро ди ци Алек сић, „Све ске Дру штва исто ри-

ча ра умет но сти СР Ср би је”, бр. 17, Бе о град 1986, 129–132.
21 Сте ван Б у  г а р  с к и, Љу бо мир С т е  п а  н о в, Ср би у Те ми шва ру. Ме ха ла, Те ми швар 2008, 

137, 213.
22 Ол га М и  к и ћ, Нав. де ло, 129–132.
23 Иван А л е к  с и ћ, Нав. де ло и стр.; Ол га Ми кић, Де ло Ни ко ле Алек си ћа, Но ви Сад 1974, 

15.
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се прет по ста ви ти да је по зив Ни ко ли Алек си ћу да се до се ли у Арад упу тио 
Ди ми три је Арон, слу жбе ник град ског ма ги стра та. 

У вре ме ка да се Ни ко ла Алек сић до се лио у Арад, у гра ду на Мо ри шу 
жи ве ла је број на и еко ном ски сна жна срп ска за јед ни ца, са до бро ор га ни зо-
ва ним Срб ским об ште ством и Те ке ли ји ном цр квом као сре ди штем укуп ног 
дру штве ног жи во та: ду хов ног, кул тур ног, вас пит но-обра зов ног. Ср би су 
би ли за сту пље ни и у град ском ма ги стра ту. По ред већ по ме ну тог Ди ми три-
ја Алек си ћа, ту су још: Ва си ли је Пе тро вић, град ски су ди ја (би ров), Па вле 
Јо ва но вић и Ге ор ги је Се ку лић, се на то ри, Га вра Јан ко вић, се на тор и град ски 
ка пе тан. Упра во су та да, у пе тој де це ни ји XIX ве ка, на ини ци ја ти ву Га вре 
Јан ко ви ћа, пред сед ни ка Срб ског об ште ства, пред у зе ти зна чај ни ра до ви на 
уну тра шњој де ко ра ци ји Те ке ли ји не цр кве: из над при пра те до гра ђе на је га-
ле ри ја за хор, об но вљен је цр кве ни на ме штај, сто ло ви и пев ни це, и упра во 
ће Ни ко ла Алек сић, та да већ афир ми са ни ико но пи сац, би ти ан га жо ван да 
осли ка сво до ве у цр кви.

О по ро дич ној ку ћи сли ка ра Алек си ћа – По ла зе ћи од по да тка да су 
Ни ко ла Алек сић и ње го ви по том ци жи ве ли у ку ћи ко ја се на ла зи ла у Ба гре-
мо вој ули ци,24 по тра жи ли смо где се та ку ћа са да на ла зи. Ба гре мо ва ули ца 
(Akác ut ca), ко ја је ви ше од два ве ка но си ла тај на зив,25 го ди не 1920. пре и ме-
но ва на је у „Stra da Spi ru Ghe org he”,26 а ка сни је у Stra da Ja kob Kar dos. 

Кућ ни бро је ви у Ба гре мо вој ули ци ни су ви ше из вре ме на ка да је Иван 
Алек сић са ста вљао жи во то пи се сво га де де Ни ко ле и мла ђег бра та Сте ва на, 
па се не ка да шња по ро дич на ку ћа Алек си ће вих са да не во ди под бро јем 6. 

Сво је вре ме но смо у Арад ском др жав ном бе ле жни штву (No ta ri a tul de 
Stat Arad) про на шли грун тов ни цу бр. 947 (При лог 1) на име Ни ко ле Алек-
си ћа и ње го ве су пру ге Ма ри је, ро ђе не Стан кић.27 То је грун тов ни ца ку ће у 
да на шњој Ја ко ба Кар до ша ули ци бр. 14. Пре ма то ме, ку ћа ко ју по ми ње Иван 
Алек сић по сто ји и да нас и, као што се на при ло же ној ма пи ви ди, на ла зи се 
у не по сред ној бли зи ни Те ке ли ји не цр кве. 

Грун тов ни ца је на не мач ком је зи ку, па су на кнад ни по да ци до пи си ва ни 
на ма ђар ском и на ру мун ском, пре ма зва нич ном је зи ку др жав них ад ми ни-
стра ци ја. Ка ко се имо вин ско ста ње и пре би ва ли ште Алек си ће вих у Ара ду 
ме ња ло, у грун тов ни цу су уно ше не до пу не и ис прав ке. За јед нич ки но си о ци 
пра ва вла сни штва над не крет ни на ма су, ка ко се у грун тов ни ци на во ди, Ни-
ко ла Алек сић, сли кар, и су пру га Ма ри ја, ро ђе на Стан кић:

24 Иван А л е к  с и ћ, Сте ван Алек сић, „Ле то пис Ма ти це срп ске”, књ. 315, св. 2, Но ви Сад 
1928, При ло зи ЛМС, 15: „Сте ван Алек сић ро дио се у Ара ду 23. де цем бра 1876. го ди не по ста ром 
ка лен да ру. Ро ди те љи су му би ли Ду шан Алек сић, сли кар и Ма ри ја, рођ. Нов ко вић. Ку ћа у ко јој 
се ро дио би ла је сво ји на ње го вих ро ди те ља и на ла зи ла се у Ба гре мо вој ули ци под бр. 6. Исту 
ку ћу, она и да нас по сто ји, на сле дио је ње гов отац од сво га оца, сли ка ра Ни ко ле Алек си ћа”. 

25 На во де ћи на зи ве ули ца Срп ске ва ро ши (Ráczváros), на ма пи Еме ри ка Рут ка ја (Eme ric 
Rut tkay) из 1755. го ди не, Ото Ла ка тош по ми ње и ули цу Akác ut ca (Ot to L a  k a  t o s, Arad Tőrténe te, 
том 2, Arad 1881, 13).

26 Ioan O p i n  c a, Va si le M o n  d a, Ghi dul ora ş u lui Arad, Arad 1925, 9; An drei C a  c i  o  r a  şi 
co lec tiv, Ora şul şi Ju de ţul Arad du pă 1 De cem brie 1918, Arad 2008, 233. 

27 Бо жи дар П а  н и ћ, Род на ку ћа Сте ва на Алек си ћа, „Без дин ски ве сник”, бр. 1, Арад 1993, 
54–55.
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Сл. 6. Де таљ са да шње ма пе Ара да: 1. Те ке ли ји на цр ква, 2. По ро дич на ку ћа 
Алек си ће вих на углу ули ца Кар до ша и Чер не. Ту су и „срп ске” ули це: 
Са ве Те ке ли је и Ни ко ле Алек си ћа, као и Срп ски трг (Pi a ţa Sârbeasca) 

Сл. 7. По ро дич на ку ћа Алек си ће вих да нас
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1. Ale xits Ni ko la us, Ma hler und Gat tin
2. Ma ria (ge bo ren) Sztan kits, gemеintschaflich [су вла снич ки]
Sei Allg. Ver samt
Bürger lic he Li e gen schaf ten [гра ђан ске не крет ни не]

Под бр. 1, у грун тов ни ци је за ве де на згра да с то по граф ским бро јем 1195. 
То је ку ћа у ко јој су, по свој при ли ци, Алек си ће ви жи ве ли не ко вре ме по до-
сеље њу у Арад. Пре ма град ским то по граф ским ма па ма, на ла зи ла се та ко ђе 
у не по сред ној бли зи ни Те ке ли ји не цр кве, на ме сту где је са да за пад но кри-
ло згра де са се ди штем Срп ског па ро хиј ског зва ња (Pa la tul Sârbesc), у ули ци 
Го жду (Stra da Goj du). У грун тов ни ци су за ве де не и сле де ће не крет ни не у 
ис тој град ској че твр ти шар кад (Sar kad Kűlváros), по зна тој и као Ráczfertaly 
или Срп ски кварт: под бр. 2 (то по граф ски бр. 1633) је згра да са дво ри штем и 
ба штом у Ба гре мо вој ули ци, кућ ни број 6, где је Ни ко ла отво рио сли кар ску 
ра ди о ни цу, ку ћа у ко јој је жи вео и ра дио докра ја жи во та, и још две не крет-
ни не са то по граф ским бро је ви ма 1641 и 1644. То су ку ће у су сед ној ули ци 
Ба деа Кар цан (str. Ba dea Cârţan).

Ни ко ли на де ца – Ни ко ла је са су пру гом Ма ри јом про вео у бра ку 22 
го ди не. Има ли су ше сто ро де це, од ко је су 1896. го ди не би ли у жи во ту си но ви 
Ду шан и Јо ван.28 

Кли мен тиј. Њи хов пр ве нац је син Кли мен тиј, кр штен у Срп ској са бор-
ној цр кви у Те ми шва ру (Гра ду) 1. мар та 1838.

Пре ма упи су у ма тич ном про то ко лу, Кли мен тиј је ро ђен у Те ми шва ру 
23. фе бру а ра 1838. од Ни ко ла ја Алек си ћа, жи во пи сца, и Ма ри је, „жи те ља те-
ми швар ских”. Кр ште ње је оба вио па рох Па вле Вла хо вић, а ку ма при кр ште-
њу би ла је „Ма ри ја, кћи Па вла Вла хо ви ћа, па ро ха те ми швар ског”.29 

На жа лост, до са да ни је по зна та ње го ва жи вот на суд би на.
По до се ље њу у Арад до шле су при но ве – кћи Ма ца (1841) и си но ви: 

Ду шан (1843), Кор не ли је (1846) и Јо ван (1853). Њи хо ва су кр ште ња упи са на 
у арад ским ма тич ним књи га ма (сл. 8, 9, 10, 11). Са чу ва ни су пор тре ти умет-
ни ко ве де це ро ђе не у Ара ду: кће ри Ма це (Груп ни по ро дич ни пор трет, На род-
ни му зеј Бе о град, инв. бр. 1126), Ду ша на (Га ле ри ја Ма ти це срп ске, инв. бр. 
157), Кор не ли ја и Јо ва на (Га ле ри ја Ма ти це срп ске, инв. бр. 362). Ни ко ла је 
пор тре те ра дио у Ара ду кра јем пе де се тих го ди на XIX ве ка.30

Ма ца. С об зи ром да је ма ти Ма ри ја би ла ка то ли ки ња, Ма ца, као жен ско 
де те из вер ски ме шо ви тог бра ка, кр ште на је у ка то лич кој цр кви и до би ла 
име Ма ри ја Ана Вик то ри ја. 

Кр ште ње је 2. сеп тем бра 1841. оба вио све ште ник Кла у дијус Аб сол ка.31

28 Иван А л е к  с и ћ, Ни ко ла Алек сић, 79. Ипак, у ма тич ним књи га ма про на шли смо по дат-
ке са мо за пе то ро Ни ко ли не де це.

29 Та ми шка жу па ниј ска упра ва На ци о нал ног ар хи ва Ру му ни је, Те ми швар, Фонд Па ро хиј-
ски ма тич ни про то ко ли, Про то кол кр ште них Пра во слав не срп ске па ро хи је у Те ми шва ру (Гра ду) 
за раз до бље 1820–1843, упис бр. 583/01.03.1838.

30 Ол га М и  к и ћ, Де ло Ни ко ле Алек си ћа, Но ви Сад 1974, Ка та лог из ло жбе (пре ма ко јем 
на во ди мо срп ска име на Ни ко ли не де це). 

31 АЖУ-НАР-ФПМП, Про то кол кр ште них ка то лич ке па ро хи је у Ара ду за раз до бље 1837–
1850. 
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Сл. 8. Упис кр ште ња Ма ри је Ане Вик то ри је (хи по ко ри стик – Ма ца) 
у Про то ко лу ка то лич ке па ро хи је у Ара ду

Ни ко ли на и Ма ри ји на му шка де ца ро ђе на у Ара ду кр ште на су у Те ке-
ли ји ној цр кви.

Ду шан. У ма тич ним књи га ма ро ђе них Те ке ли ји не цр кве, под ред ним 
бро јем 44 од 4. ма ја 1843. го ди не, за ве де но је ро ђе ње и кр ште ње Ду ша на Алек-
си ћа:32

Ро ди сја мла де нец по ла му же ска м[је сја]ца Ма ја, дне 4. ље та пред по ло же-
на го. О[те]ц мла ден ца Ни ко лај Алек сич, ма ти же Ма ри ја, жи те ли је здје шни је. 
Кре сти сја и ми ром с[вја]тим по ма за сја чрез ме не је ре ја Ни ки фо ра Ата нац ко вич, 
па ро ха цер кве с[вја]тих Ап[о сто]л Пе тра и Па вла, в Своб[од ном] Кр[а љев ском] 
Г[ра дје] Ара дје су шчи ја, м[је сја]ца и дне под ље том по ло же на го и да но бист во 
свја том кре шче ни ји мла ден цу имја Ду шан. Вос при јем ни ца је му бист Ма ри ја, 
Р. К. вјери: дшчи Ан то ни ја Фрич, Р. К. вјери жи те ља здје шна.

Сл. 9. Упис ро ђе ња и кр ште ња Ду ша на Алек си ћа у Про то ко лу Те ке ли ји не цр кве33

32 АЖУ-НАР-ФПМП, Про то кол кр ште них срп ске пра во слав не па ро хи је у Ара ду за раз до-
бље 1841–1851 (Про то кол Кре шча је мих Цер кве хра ма Свја тих Слав них Апо стол Пе тра и Па вла 
во Ара дје су шчи ја, от ље та 1841–1851.)

33 У де сној ко ло ни обра сца за ве ден је да тум ка да је де те кр ште но и кр ште ње у про то кол 
за ве де но. На тај по да так (го ди ну) од но се се син таг ме „ље та пред по ло же на го” и „под ље том по-
ло же на го”.
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Из гле да да је Ду шан био, што се го во ри ло, „сла бо ро ђен”, јер је кр штен 
на дан ро ђе ња, из ве сно „стра ха смрт но га ра ди”.

Кор не ли је је кр штен 15. ју ла 1846. и упи сан у про то кол под име ном 
Aure lii, и то у вре ме ка да су ма тич не књи ге Те ке ли ји не цр кве во ђе не на ма-
ђар ском је зи ку. Кр ште ње је оба вио па рох Ан дреј Пе тро вић.34 

Сл. 10. Упис Кор не ли је вог кр ште ња у Про то ко лу Те ке ли ји не цр кве

Јо ван је ро ђен 4. сеп тем бра 1853. Дан ка сни је кр стио га је Ни ки фор 
Ата нац ко вић, па рох Те ке ли ји не цр кве.35

Сл. 11. Упис Јо ва но вог кр ште ња у Про то ко лу Те ке ли ји не цр кве

Кум ства Ни ко ле Алек си ћа – Пре ма на ве де ним до ку мен ти ма, кр ште-
ни ку мо ви Ни ко ли не де це би ли су: Ма ри ја, кћи те ми швар ског све ште ни ка 
Па вла Вла хо ви ћа, чла но ви по ро ди це Ара ђа ни на Ан то ни ја Фри ча (ка то лич ке 
ве ро и спо ве сти) и Ја ни ћи, па ро хи ја ни Те ке ли ји не цр кве. 

Ви ше од две де це ни је арад ски ли ков ни умет ни ци Ни ко ла Алек сић и Ми-
хај ло Ја нић успе шно су са ра ђи ва ли на из ра ди ико но ста са ба нат ских цр ка ва. 
Ми хај ло Ја нић је ре зба рио ол тар ске пре гра де за ико не ко је је сли као Ни ко ла 
Алек сић. Њи хо вој са рад њи сва ка ко је по го до ва ло то што су жи ве ли у ис тој, 
Ба гре мо вој ули ци.36 Ека те ри на, су пру га ре зба ра Ми хај ла Ја ни ћа, кр сти ла је 
Јо ва на, нај мла ђег Ни ко ли ног си на. Ово кум ство одр жа но је и у сле де ћој ге-
не ра ци ји – Ека те ри на је ку мо ва ла и Ду ша но вој де ци.

34 АЖУ-НАР-ФПМП, Про то кол кр ште них срп ске пра во слав не па ро хи је у Ара ду за раз до-
бље 1845–1849. 

35 АЖУ-НАР-ФПМП, Про то кол кр ште них срп ске пра во слав не па ро хи је у Ара ду за раз до-
бље 1853–1860. 

36 Ми о драг Ј о  в а  н о  в и ћ, Ва ја ри Ја ни ћи из Ара да, „Те ми швар ски збор ник”, Ма ти ца срп ска, 
бр. 3, Но ви Сад 2002, 89–90.
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Да тум смр ти и гроб но ме сто Ни ко ле Алек си ћа – У струч ној ли те ра-
ту ри на ве де ни су раз ли чи ти да ту ми смр ти Ни ко ле Алек си ћа, у ра спо ну од 
1872. до 1873. го ди не. У про то ко лу умр лих Цр кве Све тих апо сто ла Пе тра и 
Па вла у Ара ду, смрт Ни ко ле Алек си ћа за ве де на је под ред ним бро јем два од 
2. ја ну а ра 1872. го ди не.37 Пре ма ру бри ка ма штам па ног обра сца упи са ни су 
сле де ћи по да ци: 

Чи сло те ку шче је: 2
Ље то, мје сјац и дењ смер ти: 1872. ја ну а ри ја 2.
Ље то, мје сјац и дењ по гре бе ни ја: 1872. ја ну а ри ја 3.
Имја и про зви шче: Г. Ни ко лај Алек сич, вдов
Во зраст: 62 ље та
Вје ро и сповjе да ни је: Гр[е че ско је] во сточ но је
Со сто ја ни је: жи во пи сец
Мје сто ро жде ни ја: Ста риј Бе чеј
Мје сто пре би ва ни ја: Арад, Шар кад, Ба гран со как, No. ...
По гре ба јај: Ан дреј Пе тро вич, па рох
Вос при ја ти је Свја тих тајн и ини је окрест но сти: Пре ста висја от...

Сл. 12. Упис смр ти Ни ко ле Алек си ћа у Про то ко лу Те ке ли ји не цр кве

На сва кој стра ни ци про то ко ла умр лих на ла зи се по осам штам па них 
обра за ца. Смрт Ни ко ле Алек си ћа за ве де на је при дну стра ни це (по след њи, 
осми обра зац). Лист је у до њем де лу де ли мич но оште ћен. Сво је вре ме но тај 
део ли ста је за шти ћен од да љег оште ће ња, али је та да већ био уни штен по-
да так о узро ку смр ти.38 

С об зи ром да обра зац умр ли це не са др жи ру бри ку за ме сто по гре бе ња, 
из овог до ку мен та не мо же се са зна ти на ко јем од арад ских гро ба ља је са-
хра њен Ни ко ла Алек сић. На и ме, сре ди ном XIX ве ка, све до 1876. го ди не, у 
Ара ду су по сто ја ла два гро бља: До ње гро бље (Alsó te meto, обе ле же но бро-
јем „1” на ма пи При лог 1) на ју го за пад ном кра ју град ске че твр ти Пр ња вор 
(III) и Ста ро гро бље (Régi te meto, „2”), на се вер ном де лу че твр ти Бел ва рош 
(I), из ме ђу ру кав ца Mu re şul Mort (у срп ском ло кал ном го во ру: Мр тви Мо-
риш, Mртва ја или Mртвељ) и не ка да шњег Ва ша ри шта (Vásártér).39 По што је 

37 АЖУ-НАР-ФПМП, Про то кол умр лих срп ске пра во слав не па ро хи је у Ара ду за раз до-
бље 1862–1877. 

38 Иван Алек сић ве ли да је умро „без бо ла: из ну рен сил ним и пре ко мер ним на пре за њем у 
ра ду”. Ви д.: Иван А л е к  с и ћ, Ни ко ла Алек сић, 79.

39 На да на шњој ма пи Ара да то је про стор из ме ђу ули це Ca lea Vic to ri ei, ка на ла Mu re şul 
Mort и фуд бал ског ста ди о на „Ra pid” (са да роб не ку ће „Ka u fland”). Упор. ho ria M e  d e  l e  a  n u, 
Ara dul în se co lul al XVI IIlea pe ba za con scri pţ i i lor stră zi lor din anul 1783, „Zi ri da va”, nr. XIV, Arad 
1982, 162.
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1876. го ди не на се вер ној пе ри фе ри ји Ара да отво ре но но во гро бље (Fel ső 
te meto, 3 – Гор ње гро бље), град ске вла сти су за бра ни ле да ља по гре бе ња на 
Ста ром гро бљу, ко је је по сто ја ло све до кра ја XIX ве ка, ка да се град њом стам-
бе них обје ка та на тој ло ка ци ји про ши ру је град. Ма да не пред ста вља по себ ну 
град ску че тврт, у Ара ду се тај део и са да на зи ва Car ti e rul fun cţ i o na ri lor (Чи-
нов нич ки кварт). Не ки Ара ђа ни су сво је вре ме но по смрт не остат ке сво јих 
по кој ни ка пре не ли са Ста рог на но во Гор ње гро бље. Та ко су, при ме ра ра ди, 
за у зи ма њем Ма ти це срп ске, зем ни оста ци Ара ђа ни на Па вла Јо ва но ви ћа, ве-
ли ког срп ског до бро тво ра, пре не ти са Ста рог гро бља на Гор ње гро бље.40

Пре ма на ве де ном, Ни ко ла Алек сић је мо гао би ти са хра њен на До њем 
гро бљу (са да шњи на зив Eter ni ta tea) или на Ста ром гро бљу. С об зи ром на ње-
гов дру штве ни по ло жај, на ре но ме ко ји је ужи вао у Ара ду, ве ро ват но да је 
са хра њен на Ста ром гро бљу.41 Чак и кад би се то по у зда но утвр ди ло, оста је 
са зна ње да ње го во гроб но ме сто ни је са чу ва но.

По да ци из умр ли це Ни ко ле Алек си ћа отва ра ју не до у ми цу и око го ди не 
ње го вог ро ђе ња. На и ме, по ла зе ћи од да ту ма смр ти, 2. ја ну а ра 1872, он да:

– ако је умро у 62. го ди ни жи во та, то јест ако је 61 го ди ну ис пу нио 1871, 
до ла зи се до за кључ ка да је ро ђен 1810. 

– ако је пак имао пу не 62 го ди не ка да га је смрт за те кла, ро ђен је 1809. 
За чу до, у струч ној ли те ра ту ри ауто ри на во де као го ди ну ро ђе ња Ни-

ко ле Алек си ћа 1808, док Иван Алек сић ми сли да је то 1811. или 1812.42 

Да тум смр ти и гроб но ме сто Ни ко ли не су пру ге Ма ри је – С об зи ром 
на вер ску при пад ност, Ма ри ја је са хра ње на по ка то лич ком об ре ду и за ве де на 
је у про то ко лу арад ске ка то лич ке па ро хи је.43 Пре ма по да ци ма ко је је у про-
то кол (Ma tri cu la De fun cto rum) унео све ште ник Al bi nus Jep pis, Ма ри ја Алек сић 
ро ђе на Стан кић, ри мо ка то лич ке ве ро и спо ве сти, ста ра 39 го ди на, са ста ном 
у Ара ду, Ба гре мо ва ули ца бр. 6, су пру га сли ка ра Ни ко ла ја Алек си ћа пра во-
слав не ве ро и спо ве сти, умр ла је 15. ма ја 1860. Узрок смр ти – ен це фа ли тис. 
При че сти ла се пред смрт. Са хра ње на је на арад ском гро бљу (Ca em [e te ri um] 
Arad [i nen se]) 16. ма ја. По жи ве ла је у бра ку 23 го ди не.

Ма да се ни ов де из ри чи то не ка же о ком је гро бљу реч, ло гич но је прет-
по ста ви ти да је Ма ри ја са хра ње на на Ста ром гро бљу (Régi te meto), ко је се 
на ла зи ло у ис тој че твр ти Бел ва рош као и Ми но рит ска цр ква Св. Ан ту на 
Па дованског (у цен тру гра да, ви де ти ма пу – При лог 1). Овај по да так пот кре-
пљу је прет по став ку да је и Ни ко ла Алек сић, де се так го ди на ка сни је, са хра-
њен на Ста ром гро бљу.

40 Жи ван М и  л и  с а  в а ц, На род ни до бро твор Па вле Јо ва но вић, „Те ми швар ски збор ник”, 
Ма ти ца срп ска, бр. 2, Но ви Сад 2000, 99–107. 

41 Ово би се мо гло по у зда но утвр ди ти на осно ву по да та ка из гро бљан ских ар хи ва. Ме ђу-
тим, ар хив До њег гро бља је до брим де лом уни штен (до ку мен ти до 1950. го ди не), а о ар хи ву 
Ста рог гро бља не ма по да та ка да ли је са чу ван и, ако је сте, где се на ла зи. 

42 Иван А л е к  с и ћ, Ни ко ла Алек сић, 78. 
43 АЖУ-НАР-ФПМП, Про то кол умр лих ка то лич ке па ро хи је у Ара ду за раз до бље 1859–

1862.
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Сл. 13. Упис смр ти Ма ри је Алек сић у Про то ко лу ка то лич ке па ро хи је у Ара ду

Да тум смр ти Ду ша на Алек си ћа – Ду шан Алек сић је умро 14/27. ју на 
1900. го ди не у Де ски код Се ге ди на, из не на да, док је ра дио на осли ка ва њу 
Цр кве Пре о бра же ња Го спод њег.44 У ма тич ној књи зи умр лих Те ке ли ји не 
цр кве,45 чи ји је па ро хи ја нин био, ни је за ве де но да је опо јан и са хра њен у Ара-
ду. По да так је про ве рен пред у сре тљи во шћу је ре ја Све то ми ра Ми ли чи ћа, 
па ро ха срп ске цр кве у Де ски. За и ста, у Про то ко лу умр лих де шчан ске цр кве 
под бро јем 29 за 1900. го ди ну (стра на 82) за бе ле же но је:

Го ди на, ме сец и дан смр ти: 1900. Ју ни 14.
Име, пре зи ме, зва ње или за ни ма ње: Ду шан Алек сић, сли кар из Ара да
Спол му шки или жен ски: му шки
Име, пре зи ме, зва ње или за ни ма ње ро ди те ља, су пру га или су пру ге: су

пру га Ма ри ја Алек си ћа, ро ђе на Нов ко ва
Ме сто ро ђе ња, пре би ва ња и кућ ни број: Арад
Ве ро и спо вест: ис точ нопра во слав на
Го ди не уз ра ста: 57 го ди на
Бо лест или вр ста смр ти: Asthma bron chi a le
Да ли се ис по ве дио или при че стио: ни је
Ме сто и дан по гре ба: оп ште гро бље, 15. ју ни
Сво је руч ни пот пис све ште ни ка ко ји је оба вио по греб и ње го во зва ње: 

је реј Јо ван Га ври ло вић, па рох ме сни, Сре тен Јо ва но вић – си ри шки и Ге ор ги је, 
но во сен ти ван ски па ро си.

При мед ба: До шао амо да по диг не нов ико но стас, да га укра си, по зла ти 
и из мо лу је, па у по ло ви ни ра да сли кар ског умре, а рад му на ста ви син Сте ван, 
уче ник Мин хен ске сли кар ске ака де ми је.46

Сти ца јем окол но сти, ни је са чу ва но ни обе леж је гроб ног ме ста Ду ша на 
Алек си ћа, ко је је ве ро ват но би ло на Ста ром де шчан ском гро бљу.

Ду ша но ва де ца – Про та Иван Алек сић, пр ви би о граф сли ка ра Сте ва на 
Алек си ћа, ка же да је Сте ван ро ђен 23. де цем бра 1876. и да је имао ста ри ју бра-
ћу Ива на и Ни ко лу и се стру Јул ку.47 Пре ма ма тич ним књи га ма Те ке ли ји не 
цр кве, ме ђу тим, пр ве нац Ду ша на Алек си ћа и Ма ри је ро ђе не Нов ко вић је кћи 

44 Иван А л е к  с и ћ, Сте ван Алек сић, 17.
45 Про то кол умр лих Цр кве Све тих апо сто ла Пе тра и Па вла, 1899–1913. Ар хив Те ке ли ји не 

цр кве, Фонд 2. Срп ска пра во слав на цр кве на оп шти на, инв. бр. 73.
46 Оцу Све то ми ру Ми ли чи ћу, па ро ху де шчан ском, то пло бла го да ри мо за пред у сре тљи-

вост.
47 Иван А л е к  с и ћ, Сте ван Алек сић, 14.
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Ми ли ца, ро ђе на 9. ав гу ста, кр ште на 13. ав гу ста, 1867. го ди не. О њој не ма мо 
дру гих по да та ка.48 

Сл. 15. Упис ро ђе ња и кр ште ња Ми ли це у Про то ко лу Те ке ли ји не цр кве

Иван. Иваново рођење/крштење заведено је при дну странице, под ред-
ним бројем 74. Упркос лоше урађеној заштити ивица табака слабо прозирном 
траком, на оригиналном документу се ипак може прочитати: година – 1868, 
месец – октобар, име младенца – Иван, име оца Душан Алек сић, вероиспо-
вест – гр. восточно, занимање – живописац, место боравка – Арад шаркад. 
Остали подаци не виде се јасно. На снимку са појачаним контрастом, датум 
рођења је по свој прилици 5. а крштења 6. ок то бар 1868. године. Прота Иван 
Алексић умро је у Мо до шу 21. мар та / 3. апри ла 1938. (При ло г 2)

Ни ко ла, тр го вац мо до шки, ро ђен је у Ара ду 25. а кр штен 29. но вем бра 
1870. го ди не.49

Сл. 16. Упис ро ђе ња и кр ште ња Ду ша но вог си на Ни ко ле у Про то ко лу Те ке ли ји не цр кве

48 АЖУ-НАР-ФПМП, Про то кол кр ште них срп ске пра во слав не па ро хи је у Ара ду за раз до-
бље 1860–1873.

49 Исто.

Сл. 14. Упис смр ти Ду ша на Алек си ћа у Про то ко лу срп ске цр кве у Де ски
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Је дан део ма тич них књи га Те ке ли ји не цр кве на ла зи се у Арад ској жу-
па ниј ској упра ви На ци о нал ног ар хи ва Ру му ни је, дру ги – у Ар хи ву Те ке ли-
ји не цр кве. Ниг де, ме ђу тим, не ма про то ко ла кр ште них за пе ри од 1874–1898, 
па је та ко не мо гу ће из нај по у зда ни јег из во ра про ве ри ти да тум ро ђе ња Сте ва на 
Алек си ћа. У ма тич ним књи га ма умр лих Цр кве Св. оца Ни ко ла ја у Мо до шу 
сто ји да је Сте ван Алек сић умро 20. ок то бра / 2. но вем бра 1923. Уме сто да-
ту ма ро ђе ња за бе ле же но је да је по кој ник по жи вео 44 го ди не (При лог 2). То 
би зна чи ло да је Сте ван ро ђен 1878. или 1879. а не 1876. го ди не, ка ко се у ли-
те ра ту ри на во ди.

Јулијана Јул ка ро ђе на је 22. септембра 1873. Била је удата за арадгајског 
пароха Корнелија Адамовића. Умр ла је у Араду 19. фе бру а ра / 3. мар та 1948.50 
Пре ма то ме, она је ро ђе на 1875. или 1876. И овај по да так на во ди на за кљу-
чак да би 1876. као го ди на ро ђе ња Сте ва на Алек си ћа мо гла би ти спор на.

Ана. О Ани нема других сазнања сем да је рођена 14. септембра 1875. 
године.51

Стеван. Потоњи академски сликар Стеван Алексић рођен је 23. децем-
бра 1876. На крштењу, које је 27. децембра обавио свештеник Михајил Путник, 
добио је име Стефан Василиј. „Воспријемница” (кума на крштењу) била је 
госпођица Јулијана, кћи господара Нике Антоновића, житеља арадског.52

Сте ван Алек сић и арад ски Мај сто ро ви ћи – У мо но граф ским ра до ви-
ма по све ће ним Сте ва ну Алек си ћу при ло же на је до не дав но ма ло по зна та Сте-
ва но ва фо то гра фи ја у дру штву осо бе чи је се име или не на во ди или се твр ди 
да је то Сте ва нов ста ри ји брат Ни ко ла (При лог 3). Ме ђу тим, у по ро дич ном 
ал бу му по то ма ка арад ске по ро ди це Мај сто ро вић чу ва се при ме рак те фо то-
гра фи је. Го спо дин за сто лом је имућ ни арад ски тр го вац Ја нош Мај сто ро вић 
(János Me i sto ro vits, 1856–1917), чи ји пре ци, по ма ђа ре ни у ме шо ви тим бра ко-
ви ма, во де по ре кло са ју жно сло вен ских про сто ра. Ја но шев отац Фе ренц Мај-
сто ро вић био је та ко ђе тр го вац и угле дан гра ђа нин Ара да, је дан од осни ва ча 
Пр ве арад ске ште ди о ни це (1840) уз та да у Ара ду по зна те лич но сти: Пе тра 
и Ла у ру Чар но је вић, Са ву Те ке ли ју, Еуста хи ју Ар сић, Га вру Јан ко ви ћа, Па-
вла Јо ва но ви ћа и др.53

Ја нош Мај сто ро вић, љу би тељ сли кар ства, це нио је умет ност Сте ва на 
Алек си ћа, ку по вао је за сво ју при ват ну ко лек ци ју Сте ва но ве ра до ве и ма те-
ри јал но га по ма гао. Мај сто ро вић је и сам, као ама тер, по ку ша вао да сли ка, 
па ни је ис кљу че но да је сво је вре ме но био је дан од по ла зни ка Сте ва но ве сли-
кар ске шко ле у Ара ду, исто као и ње гов ро ђак и ге не ра циј ски вр шњак Ев ген 
шо мо ђи (So mogyi Je nő), ин же њер мо сто град ње, ко ји је ра дио ко пи је по је-
ди них Сте ва но вих сли ка. Сте ван је шо мо ђи ју по кло нио је дан свој ауто пор-
трет са по све том: „Emlékűl Ale xits István 1902”.54 Да je Сте ван биo у до брим 

50 Про то кол умр лих Цр кве Све тих апо сто ла Пе тра и Па вла, 1913–1926, 1939–1987. Ар хив 
Те ке ли ји не цр кве, Фонд 2. Срп ска пра во слав на цр кве на оп шти на, инв. бр. 102.

51 АЖУ-НАР-ФПМП, Протокол крштених српске православне парохије у Араду за раздо-
бље 1873–1898.

52 Исто.
53 Упор. O t  t e n  b e r g  Ti va dar, Az ara di elsö ta karékpenztár ha tvan éves történe te, Arad 1901; 

у књи зи је при ло жен пла кат са спи ском осни ва ча.
54 Ву ки ца П о  п о  в и ћ, Срп ски спо ме ни ци у Ру му ни ји, Су бо ти ца 1996, 23.
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при ја тељ ским од но си ма с по ро ди цом Мај сто ро вић све до чи и по зна та Сте ва-
но ва фо то гра фи ја са су пру гом Сте фа ни јом у мо до шком ате љеу, ко ју је Сте-
ван по да рио Ја но шу. Фо то гра фи ја се на ла зи код Ја но ше вих по то ма ка, ко ји 
су чак и у тре ћој ге не ра ци ји са чу ва ли не ка се ћа ња на Сте ва на Алек си ћа. Од 
то га, вред но је по ме на да је Сте ван, као сту дент, у то ку фе ри ја, про да вао сво-
је ра до ве по мно го људ ним ме сти ма у гра ду, као што су ду ћа ни и крч ма у ве-
ли кој згра ди, ко ја и са да по сто ји на кра ју ули це Три бу нул До бра (str. Ti bu nul 
Do bra, nr. 24), пре ма Тр гу Аре не (Pi a ţa Are nei). Мај сто ро ви ћи, та ко ђе, ка жу 
да је, ра де ћи на ре ста у ра ци ји жи во пи са сво га де де, Сте ван Алек сић на сли-
као на сво ду Те ке ли ји не цр кве не ке од ан ђе ла с ли ко ви ма де вој чи ца, ћер ки 
Ја но ша Мај сто ро ви ћа. О ис тој ком по зи ци ји „Са ва от са ан ђе ли ма” Иван Алек-
сић je за пи сао: „знам по зи тив но да су му за тај рад би ли мо де ли не ки дру го ви 
ње го ви и де вој ке с ко ји ма се из де тињ ства по зна вао”,55 а про та Дра гу тин 
Осто јић ка же: „У сце ни над со ле јом Бог Са ва от сли кар Сте ван Алек сић ра-
дио је сло бод но у сти лу сво је шко ле. Са вре ме ни ци ње го ви при ча ли су да је 
у тој ком по зи ци ји ви ше пу та пре пра вљао лик Бо га Оца, док га ни је на сли као 
она ко ка ко је он же лео. У ли ко ве ан ђе ла око Бо га Оца, на сли као је ли ко ве 
не ких ле пих де во ја ка, Срп ки ња арад ских”.56 

Сте ван Алек сић на сли као је и пор трет у при род ној ве ли чи ни јед не од 
Ја но ше вих ћер ки Те ре зе – Тер ке Мај сто ро вић уда те Фо рај (For rai), ко ји се 
ше зде се тих го ди на про шло га ве ка на ла зио код Тер ки них по то ма ка у Се ге-
ди ну.57 

О дру же њу Сте ва на Алек си ћа с Ја но шем Мај сто ро ви ћем, чла но ви ма 
ње го ве по ро ди це и са Ев ге ном шо мо ђи јем са зна ли смо од го спо ђе Маг да-
ле не Ка дар ро ђе не Мај сто ро вић, уну ке Ја но ша Мај сто ро ви ћа, ко ја жи ви у 
об но вље ној ку ћи сво га де де. 

55 Иван А л е к  с и ћ, Сте ван Алек сић, 19.
56 Дра гу тин О с т о  ј и ћ, 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, Те ми швар 1974, 15.
57 Ву ки ца П о  п о  в и ћ, Нав. де ло, 22–23.
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ПРИ ЛОГ 1

Арад 1897. 1. До ње гро бље, 2. Ста ро гро бље, 3. Гор ње гро бље



177

ПРИ ЛОГ 2

Из вод из про то ко ла умр лих за Ива на и Сте ва на Алек си ћа

ПРИ ЛОГ 3

Сте ван Алек сић у дру штву арад ског тр гов ца Ја но ша Мај сто ро ви ћа
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PE UR ME LE MEM BRI LOR FA MI LI EI ALEKSIĆ DIN ARAD (1)

Božidar Panić

Re zu mat

Pe ba za do cu men te lor de ar hi vă, sunt cla ri fi ca te une le da te bi o gra fi ce in cer te şi 
sunt pre zen ta te da ta lii mai pu ţin cu no scu te din vi a ţa şi ac ti vi ta tea ar ti sti că a pic to ri lor 
ară de ni: Ni ko la, Dušan şi Ste van Aleksić. Se fa ce pe larg re fe ri re la ru de le lor, ra mu ra 
fa mi li ei Aleksić din Arad, la che ma rea că ro ra, Ni ko la Aleksić se sta bi le ş te împreună cu 
fa mi lia în ora şul de pe Mu reş.

IN SEARCh OF ThE MEMBERS OF ALEKSIĆ FAMILY FORM ARAD (1)

Božidar Panić

Summary

Based on the existing archive documents, the author clears some uncertian bio-
graphical data and presents less known details from the life and artistic activity of the 
Arad painters: Nikola, Dušan and Stevan Aleksić. Additional facts about their relatives 
are provided, especially about the Arad branch of Aleksić family, which determined 
Nikola Aleksić to settle with his family in the city on the river Mureş. 



UDC 811.163.41’282(498)

Ж а р к о  Б о ш њ а к о в и ћ
Т а т ј а н а  П р в у л о в и ћ

ИЗ ГОВОРА ВЕЛИКОГ СЕМИКЛУшА У РУМУНИЈИ

СА ЖЕ ТАК: У ра ду се ана ли зи ра ју фо но ло шке, мор фо ло шке и син так сич ке 
осо би не срп ског го во ра Великог Се ми клу ша у Ру му ни ји и по ре де се са го во ри ма 
ки кинд ске зо не шу ма диј ско-вој во ђан ског ди ја лек та.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ди ја лек то ло ги ја, шу ма диј ско-вој во ђан ски ди ја ле кат, ба нат-
ски го во ри, ки кинд ска зо на, срп ски го во ри у Ру му ни ји.

1. Увод

1.0. Пре не ко ли ко го ди на (2003) са гле да но је ста ње и пер спек ти ве ди-
ја лек то ло шких и ет но лин гви стич ких ис тра жи ва ња срп ске ма њи не (Ми ло-
ра до вић 2005). Мо же се ви де ти да срп ски го во ри Ба на та, као је дин стве не 
ге о граф ске ре ги је, ни су под јед на ко ис пи та ни и опи са ни. Ови ма у Ср би ји по-
све ће на је дво том на мо но гра фи ја (Ивић, Бо шња ко вић, Дра гин 1994 и 1997), 
а они у Ма ђар ској има ју по је ди нач не опи се али су об у хва ће ни и син те тич-
ким пре гле дом срп ских (и хр ват ских) го во ра у тој зе мљи (Сте па но вић 1999). 
Ме ђу тим, ис пи ти ва ње срп ских го во ра у Ру му ни ји од ли ку је фраг мен тар ност 
и рет кост син те тич ких ра до ва (Бо шња ко вић, Ва ре ни ка 2008: 261–262).1 
Из у зе так мо жда чи не Кара шевци, чи ји је го вор опи сан пре се дам де се так го-
ди на (Пе тро вић 1935), али је у но ви је вре ме из да та фо не ти ка и фо но ло ги ја 
(Ра дан 2000). Не рав но мер ност и фраг мен тар ност опи са срп ских го во ра у 
Ру му ни ји под ста кла нас је да, у окви ру Ис пи ти ва ња срп ских го во ра ру мун
ског де ла Ба на та,2 за јед но са ко ле гом Ми љом Ра да ном, при сту пи мо си сте-
мат ском ис пи ти ва њу свих пунк то ва са на шим жи вљем.

1.1. На осно ву до са да шњих ис пи ти ва ња срп ски (и хр ват ски) го во ри у 
Ру му ни ји мо гу се свр ста ти у се дам гру па: ба нат ски го во ри, го вор кли сур-
ских се ла, го вор Сви њи це, кара шев ски го во ри, ре ка шки го вор, го вор Ба нат-
ске Цр не Го ре и го вор Ке че. Пр ва гру па го во ра при па да шу ма дијскo-вој во-

1 Пре глед ли те ра ту ре о срп ским го во ри ма у Ру му ни ји мо же се на ћи у сле де ћим ра до ви ма: 
То мић 1984, Ивић, Бо шња ко вић, Дра гин 1994 и 1997, Ми ло ра до вић 2005, Си ки мић и Бје ле тић 
1994, Ра дан 1994.

2 Овај про је кат фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку Ре пу бли ке Ср би је.
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ђан ском ди ја лек ту, ко ји је по де љен у три ло кал на ти па: се вер ни, цен трал ни и 
ју жни. Се вер ни об у хва та се ла се вер но од Та ми ша и По мо риш је, цен трал ни 
се про сти ре из ме ђу Та ми ша и Ба нат ских пла ни на, а ју жни об у хва та два се-
ла у ду нав ској до ли ни. Док је се вер ни тип ве о ма сли чан го во ри ма се ла око 
Ки кин де у Ср би ји, што се ви ше иде на југ ја вља ју се но ви еле мен ти. Та ко у 
цен трал ном ти пу сре ће мо еле мен те го во ра сме де рев ско-вр шач ке обла сти, а 
у ју жном ти пу не ке еле мен те ко сов ско-ре сав ског ди ја лек та (Жив ко вић 1976: 
271–275). Ми ле То мић (1984: 251–257) де ли срп ске го во ре на но во што кав ске, 
ста ро што кав ске и ме шо ви те. Но во што кав ским на зи ва го во ре у на се љи ма Ара-
ду, Арад-Гају, Беч ке реку, Бу ћину, Ча наду, Че неју, Ди њашу, Фен лаку, Фењу, 
Гаду, Ке чи, Ке твељу, Кнезу, Иван ди, Мо но штору, Му на ри, Наћ ва ли, Над лаку, 
Не мету, Печ ки, Са ра во ли, Ве ли ком Се ми клушу, Ве ли ком Сем пе теру, Те ми-
швару, Тор њи и Вар јашу. По ње му су ово пра ви гор њо ба на ћан ски го во ри, 
нај бли жи су срп ском књи жев ном је зи ку и по ред ве ли ког стра ног ути ца ја.

1.2. Циљ овог ра да био је да се утвр де основ не ка рак те ри сти ке го во ра 
Се ми клу ша на свим је зич ким ни во и ма. С об зи ром на то да се ово на се ље на-
ла зи у жу па ни ји Ти миш, на се ве ру ру мун ског Ба на та, и да при па да се вер ном 
ти пу шу ма диј ско-вој во ђан ског ди ја лек та, ко ји је ве о ма сли чан го во ри ма 
ки кинд ске го вор не зо не, наш за да так био је и да од ре ди мо ко ли ка је и у че му 
та слич ност.

1.3. Кор пус за ову ана ли зу чи ни 90 ми ну та сни мље не и тран скри бо ва-
не жи вот не при че М. Д., ро ђе не 1930. го ди не у Са ра во ли,3 у ко јој је жи ве ла 
са мо де сет ме се ци. За вр ши ла је че ти ри раз ре да основ не шко ле у Се ми клу-
шу, уда ла се са осам на ест го ди на у исто ме сто. Ба ви ла се по љо при вре дом, 
али је че сто пу то ва ла у Ср би ју код фа ми ли је и да тр гу је. Ве о ма је ко му ни-
ка тив на, спон та на и при јат на осо ба. С њом је раз го ва ра ла Д. С., ро ђе на 
1965. го ди не у Се ми клу шу, где је за вр ши ла основ ну шко лу на срп ском је зи-
ку, а сред њу на ру мун ском, као и фа кул тет у Бу ку ре шту. Уда ла се у Ср би ју 
и од 1990. го ди не жи ви у Мо кри ну.

1.4. Ди ја кри тич ки зна ци ко ји пре ци зи ра ју из го вор не ни јан се по је ди-
них во ка ла и кон со на на та упо тре бља ва ће се са мо у де ло ви ма ра да у ко ји ма 
се об ра ђу ју од го ва ра ју ће гла сов не по ја ве, а у оста лим ће се из о ста вља ти 
ра ди лак ше чи тљи во сти тек ста. 

2. Фо но ло шке ка рак те ри сти ке

2.1. Про зо ди ја
2.1.1. Го вор Се ми клу ша има но во што кав ску ак цен ту а ци ју: ja2, ju2na, ru2ke; 

ple1k, bo1le sna; stru4ju, ru4~ak, so ka4kom, ce4loj, ~e4sni ca; ze4bu; do3{li, 
pe3klo, mo3gla, is pe ~e3na, {e3}er, ra3ki je, pe3~e, i3za |u.

3 Са ра во ла је уда ље на од Се ми клу ша 9,5 км и при па да ис тој го вор ној зо ни.
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2.1.2. Спо ра дич но се мо гу сре сти и при ме ри са не пре не се ним ак цен ти ма:
а) у до ма ћим ре чи ма: sa svi1m, is pu1ni la, spre5mi1li; od o zgo2r;
б) у стра ним ре чи ма: u can ca1ngl, eko no1mik, kom pe za1тe i ne kom pe

za1te, eta mi1nu; di ja be2t, mo de2l, ste la2`, mi le2, ma kra me2.
2.1.3. По сле ак цен то ва на ду жи на 
а) спо ра дич но је са чу ва на углав ном иза крат ко у зла зног ак цен та: i3de5m, 

je3da5n, go3ble5n, ka3rto5n, kro3mpi5r, pe3{ki5r; o3vo5, i3mo5, mi3le5; de3vo5jke, pro3
du5`im, mra3vi5n~i li, s ma3si5ra nom, ru3mu5nsku, pa ra li3zi5ra nu, u3re5|e no, 
o3da5vde; u3 ba5{tu, u3 cr5kvu; dva4na5js; ali i: u Te mi3{var, so3kak, s ma {i3
nom; ko ri3n|a mo, o3far ba la, u1tr nu ti; ma4{}om;

б) у оста лим слу ча је ви ма се до след но гу би: pe3~e, bo3lu, dve2 i3qa de, 
po3mog ne; le4ko va; po ce4loj; da se `e1ni, da po1~nem, ko1pa mo, da sklo1ni mo, 
ka2`e, ka2`em.

2.1.4. Под ути ца јем ру мун ског је зи ка до шло је: 
а) до про ме не крат ко у зла зног у крат ко си ла зни: du1}an, so1kak, ~i1rak, 

{pi1tal, Te mi1{var; pe1~e, ze1mqe Gjd.; a1rti ju, ne1de qom, s ma1ka zi ca ma, s 
ar mo1ni kom, o1pe rem, do1la zi li, na1ba vi la, i1zre za la, u1zi ma la, u1tr nu ti, 
u1 ba {tu;

б) до про ме не ду го у зла зног у ду го си ла зни: be la2nca, tem pe ra tu2ru, u 
pe2vni cu, ku2pi li, la2ne;

в) до скра ћи ва ња ду гих ак це на та: no1vac, reu1ma, da1la, ski1da la, sku1pqa
la, ure |i1va la, ra1di la, po ra1di la.

2.1.5. Та ко ђе, за бе ле же но је и фа кул та тив но ду же ње крат ко у зла зног ак-
цен та у по лу ду ги4 или ду го у зла зни:

а) у ка но вач кој по зи ци ји: ~e3tir ko4wa, do4bru, mo4glo, pe4klo, o4ni, 
do4{li, i4{li, ka fa4nu;

б) ван ове по зи ци је: da sto4jim, o4ti {la, Po4po vi}.
2.1.6. Но во пре но ше ње на про кли ти ку че сто је, али ни је до след но: ko3d 

wi, na3 su pu, u3 ba5{tu, u3 cr5kvu, ali i: kod na2s u cr2kvu.

2.2. Во ка ли зам
2.2.1. Ба нат ски го во ри има ју ши ро ко ар ти ку ла ци о но по ље во ка ла и из-

ра зи ту раз ли ку у во кал ској бо ји из ме ђу ду гих и крат ких сред њих во ка ла, при 
че му су /ĕ/ и /ŏ/ по пра ви лу отво ре ни ји од /e/ и /o/ (Ивић, Бо шња ко вић, Дра-
гин 1994: 154). Та ко су и у овој гра ђи за бе ле же ни при ме ри са из ра зи то отво-
ре ним е (ę) и о (ǫ) и за тво ре ним о (о7) у од но су на про се чан из го вор: 

а) е: гле8; i де8ца, сам ле8жа ла, кад је тре8ба ло, ни не̨ знам, се8стра Гина, 
наша те8тка, сам ме8тла; пе8че ме, још мало ре8ђе, де8сет фели боле, кад је 
било шест не8де ља, по сле шест не8де ља, нисам узи ма ла два ме8се ца, два ме8се
ца више нисам била, три ме8се ца, пе де8се те су ушли, у не8де љу, у то вре8ме ну; 
не8ко био, је ле8жо, ако се је8ло, нешто се је8ло, ако је вре8ло, поче ли смо сас 
ле8дом, ме8сто; 

б) е: сам пле8ла; да се пе8че, ме пе8кло тако, кад сам штрика ла ме пе8кло, у 
јед но ре ше8то, на ре ше8то се ме8тло;

4 Из тех нич ких раз ло га ов де све при ме ре бе ле жи мо ду го у зла зним ак цен том.
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в) е: ни ме пе8кло;
г) о: на грани цу ту о8па сно; ме после до8не ла кући, има ли смо и го8сте.
При ме ра са за тво ре ним во ка ли ма има ве о ма ма ло: 
д) о: ко7ла и коње, го7то во свин че; 
ђ) о: има ко7, ко7 је дао, о7н; од о7сме. 
2.2.2. У го во ри ма ки кинд ске зо не пре о вла ђу је за тва ра ње на гла ше них 

во ка ла ĕ и ŏ ако се у сле де ћем сло гу на ла зи и, у или р6. При ме ри аси ми ла ци-
је ни су ма ло број ни на срп ској стра ни Ба на та, али има и оних у ко ји ма је за-
бе ле жен отво рен из го вор у та квом по ло жа ју (Ивић, Бо шња ко вић, Дра гин 
1994: 171–185). Слич на је си ту а ци ја и у Се ми клу шу:

а) о: го7ди не;
б) о: а у Мо7крин, у Мо7крин;
в) е: је7дну годи ну (је ди ни при мер за тво ре ног e), али и:
г) е: те8тки на, тако ве8ли ки, ве8ли ко је; да га од не8су. 
2.2.3. На гла ше ни во ка ли а̄ и ă че сто су по ме ре ни уна зад (а7), а ни је ре-

дак ни зад њи из го вор удру жен са уме ре ном ла би ја ли за ци јом це лог во ка ла 
(а6), и то у су сед ству свих кон со на на та (Ивић, Бо шња ко вић, Дра гин 1994: 
214–220). У овој гра ђи за бе ле же ни су сле де ћи при ме ри: 

а) од кол ко да7на; 
б) Ла6ла је воло, Мар ко и Ла6ла, а Ла6ла, они су тели ку маЛа6лу, ку маЛа6лу, 

после упо зна ла Ла6лу.
2.2.4. Ба нат ске го во ре ка рак те ри ше екав ска за ме на ја та са ни зом фо нет-

ских и мор фо ло шких ика ви за ма шу ма диј ско-вој во ђан ског ти па (Ивић, Бо-
шња ко вић, Дра гин 1994: 227–243). Слич на је си ту а ци ја и у Се ми клу шу: 

а) он је биостари ји, десет годи на стари ји, он је бионај ста ри ји, ја сам 
на учи ла то спрема ње од ста ри ји (же на), спо ри је;

б)ишла сам ја и на ора ње и на си ја ње;
в) кад ни се пре знало тако, ни се ишло, он да ни ме, ни ме пекло, ни ми 

је стиго, нисам изашла, нисамбира ла, она ни је, није и добро, није дошо да 
пита, ни смо се прсте но ва ли, нисмо били вен ча ни, нисмо били у цркву, нису 
више могли да ме носу, нису дола зи ли итд.;

г) и ов де ди је пијац, и ди је унијат ска сала, и ди је био потоп пре, чујем 
све ди гину, Слав ко је био ди је бирт, ди је ка фана, не знам ди су слике, тамо 
је ди игра, ту ди смо у цркву;

д) ви дио си, док је Лала живио, док је он још живио, се оде по скупи ло, 
само седио унутра, смо седи ли близу, прво смо седи ли, ту су се ди ли;

ђ) не мо гу да при ме стим, после су је и при да ли, земља је већ била при-
да та, после је при до, и сас то мало робе сам пришла, ја се све приме шћем, 
да се при ли је, мал ко да се при ли је ду, при маши ла не знам кол ко годи на;

е) при ко дол ме и с ове стране, ними је стиго при ко терен те та, и он да 
при ко тог, при ко лета, при ко дана, при копута, ис прид мене тор ту; 

ж) како су ни ки Ру муни.
У по је ди ним лек се ма ма на ме сту ѣ сто ји а у ве ћи ни ба нат ских го во ра 

(Ивић, Бо шња ко вић, Дра гин 1994: 246): није више био тамо ко члан, на ре ше
то се метло ора се, један ред фила се мета ло ора се, те ора се, с ора си, па сас 
ора си.
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2.2.5. Сло гов но р се на обе стра не Ба на та ре ла тив но до бро чу ва. Рет ко се 
мо гу ја ви ти слу ча је ви из го во ра са пра те ћим по лу гла снич ким еле мен том (рə) 
или во ка лом е, ко ји је ана ло шког по ре кла у рад ном при де ву гла го ла (-)мре ти 
(Ивић, Бо шња ко вић, Дра гин 1994: 247–250). У Се ми клу шу је за бе ле жен са мо 
при мер без во ка ла е: Јана умр ла. 

2.2.6. Про ме на -л у -о на кра ју сло га је из вр ше на на обе стра не Ба на та 
(Ивић, Бо шња ко вић, Дра гин 1994: 251), а се кун дар ног је по ре кла -л у при-
ме ри ма: н астал, тегли ли на астал.

2.2.7. У мно го број ним при ме ри ма до шло је до за ме не во ка ла и сви су 
они уоби ча је ни за срп ски део Ба на та (Ивић, Бо шња ко вић, Дра гин 1994: 
252–270): јутре ње за ји тре, у субо ту за ји тре, су три дан је било, она могла да 
стоји та ко и до су три дан, су три дан нисам могла више да идем; jал, по сла 
под не; у суба ту.

2.2.8. От кла ња ње хи ја та у ба нат ским го во ри ма је вр ло че сто и вр ши се 
кон трак ци јом два ју во ка ла, де си ла би за ци јом, ели зи јом и уме та њем ј или в 
(Ивић, Бо шња ко вић, Дра гин 1994: 246). Број ни су при ме ри за кон трак ци ју и 
у го во ру Се ми клу ша: 

а) попа Бе лен цан је зо во слика ра, осто је сам, је осто у по недел ник, 
што нас је вен чо, како ми је по де ро чара пу, кад је ошпри цо, опет је от по мал-
тер, Лала је сам ску во, ипак је све ин си стиро, и Ђука је ин си стиро, је ле жо, 
кад се паро ку куруз, после је при до, још је имо кући, тата није имо млого 
земље, ни ми је сти го, он да је тре бо да подиг не, до шо да ми јави, нико није 
до шо да пита, кад је неко дошо, да је дошо с ма шином, дошо неко са мном 
кући, више није ишо ни с би циклом, није ви ше ишо, он оти шо у дућан, кад 
је изашо Мориш, народ се раз ишо, уве че је мо го, после си мо го, четир је до 
сада ис пе ко, тако је казо;

б) да нас од но, ко је до но, увек га до во, воло је и ка фану, воло је, је по чо 
да дола зи попа, се уно Божић;

в) а кол ко нас мето, он је про мено боју;
г) како ме зга зо. У на шој ли те ра ту ри ука за но је на спо ра дич но ја вља ње 

ио>о и ван цр но реч ко-не го тин ске зо не (Бо шња ко вић 2007а: 159–160). 
2.2.9. Ако је је дан од во ка ла ак цен то ван, не до ла зи до са жи ма ња ових 

гру па (има ко је дао наруџ би ну тор те, кући ми дао инек ци је, што тео да 
ува ти) или се уме ће се кун дар но в (од мале на сам ради ла па вор лук).

2.2.10. Де си ла би за ци ју во кал ске гру пе ае > ај у бро је ви ма 11–19 на ла-
зи мо у ско ро це лом срп ском Ба на ту, осим у се вер ном По ти сју (Бо шња ко вић, 
Ва ре ни ка 2008: 267). На ру мун ској стра ни ја вља се де во ка ли за ци ја: у два најс, 
че трнај стог мар та, пет најст, ше снајст, се дам најст, де вет најст го ди на. 
Во кал и иза са мо гла сни ка гу би сло гов ност у при ме ру: нејде код До бри це.

2.2.11. У осо бе но сти ба нат ских го во ра спа да и ели зи ја во ка ла у хи ја ту 
(Ивић, Бо шња ко вић, Дра гин 1994: 246): чар шав н астал, али и: на астал, 
тегли ли на астал.

2.2.12. Гу бље ње во ка ла ван хи ја та та ко ђе је јед на од ка рак те ри сти ка ба-
нат ских го во ра са обе стра не гра ни це (Ивић, Бо шња ко вић, Дра гин 1994: 
289–304):
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а) не мож да чека, мож би ти, не мош то; треба ло да с чупа; које ј било 
сас филом; увеч кад су дошли ко рин ђаши (али и: уве че нека ко); ал сам млого, 
ал ба дава, ал „здравле”; четир коња, че тир је до сада ис пе ко;

б) сам казла, јел су казли; како сам ви дла, сам ви дла да има, увек сам 
вол6ла све да је лепо, јасам и вол6ла, вол6ла сам да радим; пра вла сам, унутра 
нас не кол ко, кол ко сам доне ла, после кол ко годи на, кол ко фели сам ради ла; 
сам ме тла, све сам метла бело, метла сам другу боју, опет се метла слама; 
али и: стазу смо мети ли, он де смо мети ли; ви те, виш и ти како имаш, да
виш кат смо дошли.

2.2.13. У не ко ли ко лек се ма за др жа ни су цр кве но сло вен ски / срп ско сло-
вен ски еле мен ти. Они се мо гу чу ти на обе стра не Ба на та (Ивић, Бо шња ко-
вић, Дра гин 1994: 304–305), а у овој гра ђи за бе ле же ни су сле де ћи при ме ри: 

а) с ре ду ко ва ним и ис пред ј: било је до десет је ван ђе ли ја, је ван ђе ли је, 
бде ни је, после Вас кр сени ја; али и: кад је било Вас кр сење; 

б) въ- > ва: после Вас кр сени ја, кад је било Вас кр сење; али и: Ус крс, на 
„Мали ус крс”.

2.3. Кон со нан ти зам
2.3.1. У го во ри ма Ба на та по је ди ни кон со нан ти фа кул та тив но има ју ши-

ро ко по ље ар ти ку ла ци је, али знат но ма њег до ма ша ја од оног у во ка ли зму (Ивић, 
Бо шња ко вић, Дра гин 1994: 306–307). У Се ми клу шу фри ка тив /ш/ из го ва ра 
се са ве ћим усним ре зо на то ром /ш7 /, а /ч/ умек ша но /ч’/:

а) па сам има ла више ш7 ебо ја, па он да ш7 ебој;
б) купи ли се ч’апур ји, и ч’ир ку лаци ја, није ч’ир ку лаци ја, седи ли до Ду-

ше Рајч’ића, било је тамо ће вапч’иће, од о згоре било од ч’ип ке.
2.3.2. Афри ка те /ћ/ и /ђ/ фа кул та тив но се че сто из го ва ра ју са сма ње ном 

фри ка ци јом /ћ’/, /ђ’/, а та по ја ва мо же би ти и не што ја чег ин тен зи те та /ћт’/, 
/ђд’/ (Ивић, Бо шња ко вић, Дра гин 1994: 311–316). Слич но је ста ње и у Се ми-
клу шу:

а) браћ’а, није има ла још бра тић’а, то су бра тић’и, ћ’ер ка му се по ро-
ди ла, он да се мећ’ало, се мећ’ало на кревет, дола зи ли и он и Ћ’ема, како сас 
Ћ’емом, млого цвећ’е, наба ви ла цвећ’е, ваз не сас цвећ’ом, папри каш јаг ње-
ћ’ији, пе десет и трећ’е, он да трећ’и дан, у „Двајес трећ’у” ка фану, он оти шо 
у дућ’ан, још је имо кућ’и, није био кућ’и, ову малу кућ’у, у ову кућ’у су били, 
врућ’о да метем; 

прими ли ко ринђ’аше,увеч кад су дошли ко ринђ’аши, наша нека рођ’ака, 
фебру а ра рођ’ен, све било тако уређ’ено, и Ђ’орђ’еску, Ђ’орђ’еску није био, 
Ђ’ука све ин си стиро, дођ’у у прошњу;

б) пуна кућт’а, пуна кућт’а гости ју, садимам срећт’а,срећт’у имам овог 
чове ка; 

на Ђд’ур ђев дан.
Рет ке су по твр де за умек ша но /т’/, док се /д’/ ни је на шло у овој гра ђи:
тамо је Нит’а дирек тор, имам срет’у, сад кад радим у башт’у. 
Са мо у јед ном при ме ру је за бе ле же но јед на че ње /ћ/ са /ч’/: сам стигла 

куч’и.
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2.3.3. У овој гра ђи, под ути ца јем фо не ти ке ру мун ског је зи ка, за бе ле же ни 
су при ме ри у ко ји ма се уме сто со нан та /љ/ у од ре ђе ним лек се ма ма фа кул та-
тив но ја вља умек ша но /л’/, али се и /л/ исто из го ва ра ис пред во ка ла пред њег 
ре да:

а) у по не дел’ак; има мил’е, сам на чини ла мил’е (ру мун ски: mi leu), се 
прави ло посеб но „здравл’е”, и „здравл’е” је било, ал „здравл’е”; било је шл’иве, 
справља ли и шл’иве, а у шл’иве не, а шл’иве што је било, увек сам прави ла 
кол’иво, носи ла уцр кву кол’иво; а земл’у, земл’у су доби ли, су му тако земл’у, 
кад сам ову фо тел’у купи ла;

б) каже Л’ена, ку маЛ’ена, Зора но ва уну ка Л’ена, десет фели бол’е; ја
ван ђел’ије.

2.3.4. Та ко ђе је за бе ле же но и не ко ли ко при ме ра у ко ји ма се уме сто /њ/ 
ја вља ме ко /н’/: кад је било Вас кр сен’е, он да пе чен’е, треба ман’е, и стре
пљен’е.

2.3.5. Кон со нант /х/ у ве ли ком бро ју при ме ра на обе стра не Ба на та (Ивић, 
Бо шња ко вић, Дра гин 1994: 334–349) иш че за ва у свим по зи ци ја ма, а гру па /хв/ 
да је /ф/ или /в/:

а) ар ти ју како сам из ре за ла, дола зи ли ту с ар мо ни ком, две иља де друге, 
треба ло лад но, ако је лад но, да одам, што тео да ува ти, су те ли да ми дају, 
ка ко екла(ла); али и: ка ко сам хе кла ла; 

б) је било са ра на, било са ра на неде љом, је била са ра на;
в) њи двоје, ја сам била и код њи, и код њи сам била, дола зи ли њи више, 

узе ли од њирасад, тамо су има ли они ис пред њи, глав но су и доне ли,он да 
су и из баци ли, да су и узе ло (!) и из баци ли из колек ти ва, Жив ко и од моји, 
доби ла од њени, од то лики сил ни леко ва, ја сам на учи ла то спрема ње од ста-
рији (же на), код мртви;

г) за фаљу јем Богу, фала богу; али и: што тео да ува ти. 
2.3.6. Ве ли ки број лек се ма на срп ској стра ни Ба на та ка рак те ри ше низ 

гла сов них про ме на као што је упро шћа ва ње ини ци јал них, ме ди јал них и фи-
нал них су гла снич ких гру па (Ивић, Бо шња ко вић, Дра гин 1994: 357–392). И 
у го во ру Се ми клу ша при ме ри су број ни:

а) на по чет ку ре чи ја вља се упро шћа ва ње гру па гд->д- и кћ->ћ-: и ов де 
ди је пијац, и ди је унијат ска сала, и ди је био потоп пре, чујем све ди гину, 
Слав ко је био ди је бирт, ди је ка фана, не знам ди су слике, тамо је ди игра, 
ту ди смо у цркву; ћер ка му се по роди ла;

б) уну тар ре чи гру па сл>л, а д+со нант >со нант: ми сим са села, ми сим 
јаја, за врши ла аво ка туру (ру мун ски: avo cat), вала десет фели боле, и она 
ома;

 в) на кра ју ре чи гру па -ст оста је без пло зи ва, нај че шће у бро је ви ма: у 
дванајс, у „Два јес трећу”, осам дес и осме, че тр дес;ус кр шњи пос. Ипак, број-
ни ји су при ме ри стан дард них фор ми: шест дани, дваде сет лан ца, че тр де сет 
тем пе ра туру, се дам де сет и седам; 

г) у санд хи ју до ла зи до гу бље ња су гла сни ка (д ћ>ћ, д т>т, д с>с) или 
јед на че ња по звуч но сти: ка ће бити, ка та мо, ка смо по сади ли вино град; ис 
пећ ке, и ни кат кат сам има ла.
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2.3.7. Аси ми ла ци ја, ди си ми ла ци ја и ме та те за су гла сов не по ја ве ко је се 
ја вља ју у истим при ме ри ма на срп ској и ру мун ској стра ни Ба на та (Ивић, 
Бо шња ко вић, Дра гин 1994: 357–392):

а) аси ми ла ци ја по ме сту из го во ра и ме ко ћи (љ ис пред не па ла тал ног кон-
со нан та гу би па ла тал ност): две иља де друге вал да, вал да услат ко, вал да уве че; 
уп. и: смо купи ли гото во свин че;

б) гру па мн- се ди си ми лу је у мл-: од мло го годи на сам боле сна, тата 
ни је имо мло го мло го земље, мло го сам ради ла и мло го и свашта, и он да 
мло го раки је, био је он мло го у двајес трећу ка фану, сам има ла и мло го цвеће, 
ако мло го ходам, мло го сам прави ла, он да сам мло го, кад је било тако већ 
мло го мло го посла, ал сам мло го и више ствари по клони ла;

в) ме та те за се ја вља у по зајм ље ни ци шер па: леб ње шепре. 
2.3.8. За бе ле же ни су и при ме ри да љин ске ди си ми ла ци је и аси ми ла ци је: 

а) /љ/ – /њ/ > /л/ – /њ/: за па лење сам доби ла; 
б) /н/ – /м/ > /м/ – /м/: у ам сам блу.
2.3.9.У ре чи ва за ја вља се н: ваз не сас цвећом.
2.3.10. За ме на кон со на на та се ја вља у не ко ли ко лек се ма: има ла и наво не; 

он да су ишли у Маџар ску, из Маџар ске; као ово че рами ка, то је че рами ка 
(ру мун ски: ce ra mi cǎ, из го ва ра се: че ра ми ка); с белим фир нај сом (ру мун ски: 
fir ne is), сам поче ла да садим пара дајс; али и: и после кад се па ра дајз.

2.3.11. Из го вор со нан та /в/ не ста би лан је у сле де ћим по зи ци ја ма: споља 
само опра вља; ја с њом пра и ла чип ку, како сам ја пра и ла мо деле, а од они сам 
пра и ла, мо дел сам пра и ла сама, сам сас ин ди гоом пра и ла; али и: сама сам 
пра ви ла. И со нант /ј/ се гу би у по је ди ним при ме ри ма: у кући ми дао инек ци
је, по ед но сломље но оре.

2.3.12. Ис па да ње кон со на на та за бе ле же но је у сле де ћим при ме ри ма: ша 
знам ја, шо се ишло; има ди ја бет (ру мун ски: di a bet).

3. Мор фо ло шке ка рак те ри сти ке

3.1. Име ни це
3.1.1. На ста вак ом иза ме ких су гла сни ка у Ијд. име ни ца му шког и сред-

њег ро да у го во ри ма срп ског Ба на та је уоп штен, а у ру мун ском се спо ра дич но 
сре ће и -ем (Бо шња ко вић, Ва ре ни ка 2008: 262). У го во ру Се ми клу ша на шао се 
са мо један при мер са на став ком ем: зау зе та сас спрема њем, што по твр ђу је 
го ре на ве де ну кон ста та ци ју. Сле де при ме ри у ко ји ма не функ ци о ни ше пре глас, 
већ се ја вља на ста вак ом: ни с нов цом, ишли сас ко лачом, у по чет ку с ко ла-
чом, код кума сас ко лачом, дола зи ли они сас ко лачом; ваз не сас цвећом. 

3.1.2. Име ни це жен ског ро да на нул ту мор фе му у Ијд. у срп ском де лу 
Ба на та че шће има ју на ста вак (ј)ом и рет ко (ј)у (Бо шња ко вић, Ва ре ни ка 
2008: 262–263). У го во ру Се ми клу ша за бе ле жен је са мо на ста вак (ј)ом: на-
ма за на сас маси ра ном машћом, сас ис то пље ном машћом. 

3.1.3. У Се ми клу шу је за бе ле жен и ста ри на ста вак у Имн.: с ора си, па 
сас ора си. Овај на ста вак је че шћи у се вер ни јим го во ри ма ру мун ског Ба на та, 
ре дак је у цен трал ном, а из о ста је у ју жном Ба на ту. На ста вак и је чест у се-
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вер ни јим го во ри ма срп ског Ба на та и срп ским го во ри ма у Ма ђар ској, али 
ре ђи од но во што кав ског има (Бо шња ко вић, Ва ре ни ка 2008: 263).

3.1.4. Уме сто Гмн. фа кул та тив но се ја вља Гјд. или ана ли тич ки об ли ци 
НАмн.: пет-шест жене, један ред је било свеће, пуно ку ти је, пуно око ло руже. 
Та кво ста ње је са обе стра не гра ни це (Бо шња ко вић, Ва ре ни ка 2008: 263).

3.1.5. У огра ни че ном кру гу лек се ма у Гмн. ја вља се на ста вак и и ију: 
од десет ме сеци, после пет ју тари, кол ко дани он да било, шест дани; пуна 
кућа гости ју. На ста вак и ни је ре дак и упо тре бља ва се ис кљу чи во у не про-
ши ре ној мно жи ни. Нај че шће се ја вља код име ни ца у кон струк ци ји са бро је-
ви ма и ко ли чин ским при ло зи ма (Ивић, Бо шња ко вић, Дра гин 1997: 18–23), 
што по ка зу ју и при ме ри из ове гра ђе.

3.1.6. Име ни ца орах се у јед ни ни ја вља у фор ми оре, ко ја је до би је на од 
*orěh: по ед но сломље но оре. У мно жи ни се ја вља ју је ди но фор ме са за ме-
ном ě>а и ал тер на ци јом х : с: на ре шето се метло ора се, један ред фила се 
мета ло ора се, те ора се, десет дека ора се, с ора си, па сас ора си.

3.1.7. Име ни ца суд се у мно жи ни ја вља без про ши ре ња ов: ако треба 
нешто да опе рем суде.

3.1.8. Име ни ца ин ди го у Ијд. до би ја на ста вак ом на об лик но ми на ти ва: 
сас ин ди гоом.

3.1.9. Име ни ца поп у јед ни ни има де кли на ци ју по апро ме ни, а за мно-
жи ну не до ста ју при ме ри: попа Бе лен цан је зово, почо да дола зи попа. Ови 
при ме ри су за бе ле же ни и у Ра дим ни, Руд ни и Сви ни ци у Ру му ни ји (Бо шња-
ко вић, Ва ре ни ка 2008: 264), а че сти су и у срп ском де лу Ба на та (Ивић, Бо-
шња ко вић, Дра гин 1997: 29–34).

3.1.10. По ред име ни ца ма ма и мај ка (ма ма је била оде, кол ко је ма ма 
има ла, и ма ма и Гина, Вери на ма ма, њина ма ма, да бринем и свекр ву и ма му; 
мо ја мај ка је), у упо тре би су и ар ха ич ни об ли ци ма ти, ма тер: ма ти је одав-
де; ја платим ма тер овог деч ка. 

3.1.11. Име ни це кћи и пећ до да ва њем твор бе ног фор ман та -ка при кљу-
чу ју се апро ме ни: ћер ка му се по роди ла, они има ду ћер ку; кад се из вукло ис 
пећ ке.

3.1.12. За бе ле же на су два об ли ка име ни це ујак: уја-Пера; тамо има уја ка, 
њен ујак. Име ни це те так и бра тић за бе ле же не су са мо у овом об ли ку: те-
так Милан; Дани цин бра тић, то су бра ти ћи сас ваше Дани це, није има ла 
још бра тића. Ни је за бе ле жен ни је дан при мер име ни ца бра та нац и те ча.

3.1.13. Име ни ца Го спод у Вјд. уме сто -е има ар ха ич ни на ста вак -и, ко ји 
по др жа ва ста ње у цр кве но сло вен ском је зи ку (Ивић, Бо шња ко вић, Дра гин 
1997: 11–12): ју, Боже Го спо ди; а што има злат ну де вој чи цу, Боже Го спо ди.

3.1.14. Код од ре ђе ног бро ја лек се ма до ла зи до про ме не у ро ду. На и ме, 
име ни ца млин и уже се ја вља ју у жен ском ро ду: била је свад ба по ред мли не, 
и сас ужа ма, што се фа кул та тив но или ре дов но ја вља и у срп ском Ба на ту 
(Ивић, Бо шња ко вић, Дра гин 1997: 42–46). Ме ђу тим, име ни ца ва та (ру мун-
ски: va tă) је у овом го во ру му шког ро да: па ват. 

3.1.15. Име ни ца пи јац(а) ја вља се и у јед ни ни и у мно жи ни: ов де ди је 
пијац, на пи ја це, ишла сам на пи ја це, кад сам на пусти ла пија це. Збир на име-
ни ца ча пур је до би ја мно жин ску фор му: купи ли су ча пур ји.



188

3.1.16. Ој ко ним Ча над је жен ског ро да: кад смо стигли и(з) Ча на ди, кад 
смо пошли из Ча на ди; уп. и: смо били у Ча над, тамо у Ча над. Ови об ли ци 
су по зна ти са мо у се вер ни јим де ло ви ма срп ског Ба на та (Ивић, Бо шња ко вић, 
Дра гин 1997: 80–81).

3.2. За ме ни це
3.2.1. Лич на за ме ни ца за 1. ли це јед ни не у ГА ја вља се у два об ли ка: не 

мож да чека мене, ис прид мене тор ту; ко ис пред мен.
3.2.2. Не на гла ше ни об лик лич не за ме ни це 3. ли ца жен ског ро да у Дјд. 

уме сто јој гла си и: иде с две пали це, није и добро. У срп ском и ру мун ском 
Ба на ту ни је за бе ле жен овај об лик, већ се ја вља ју об ли ци јој и је (Ивић, Бо-
шња ко вић, Дра гин 1997: 82–92).

3.2.3. У Ијд. лич не за ме ни це 3. ли ца му шког ро да ја вља се по крет ни 
во кал -е: још иде с њиме. И у срп ском Ба на ту се сре ће овај об лик, а за бе ле-
жен је и у се лу Руд ни у Ру му ни ји (Бо шња ко вић, Ва ре ни ка 2008: 265).

3.2.4. У Дмн. лич не за ме ни це 3. ли ца за бе ле же на је стан дард на фор ма 
њи ма и ен кли тич ки об лик са ана ло шким ини ци ја ним њ-: и њи ма да њим 
спремам, он дак сам њим исе кла њи ма, на та њир чић сам њим дала, да њим 
спремам. Об лик њим је од ли ка ки кинд ске зо не (Ивић, Бо шња ко вић, Дра гин 
1997: 82–92).

3.2.5. При свој на за ме ни ца 3. ли ца жен ског ро да гла си њен, а у мно жи ни 
њи на: њен ујак Ви леуб, дошла сас њеним уну ком; њи на мама, а ја од њи не 
нисам доби ла. Та кво ста ње је и на срп ској стра ни Ба на та, чак је ка рак те ри-
стично за ве ли ку ве ћи ну екав ских го во ра (Ивић, Бо шња ко вић, Дра гин 1997: 
126–128).

3.2.6. У Се ми клу шу су за бе ле же не сле де ће ка квоћ не за ме ни це: она је 
прави ла таке ко лаче, та ко је сад време, то је била така, така добра. Од рич-
на за ме ни ца ни ка кав се ја вља са в: ни ка кви под воз. На срп ској стра ни Ба на та 
се до след но одр жа ва кон траст из ме ђу ка кви, не ка кви, ни ка кви, ко је ка кви са 
-в- и та ки, ова ки, она ки без -в-. Ова аси ме три ја ни је слу чај на, ве ро ват но су 
за ме ни це са так-, овак и онак- лак ше при ма ле од ре ђе ну при дев ску де кли-
на ци ју од за ме ни це как-, а да је об лик как- лак ше при мао про ши ре ње -в-, јер 
је био кра ћи (Ивић, Бо шња ко вић, Дра гин 1997: 130–132). Ово по твр ђу ју и 
при ме ри из на ше гра ђе. 

3.2.7. Од нео д ре ђе них за ме ни ца за бе ле же на је при дев ска за ме ни ца не
ки/ни ки и име нич ка не шта: како су ни ки Ру муни, до не ке ка нале; било тамо 
не шта. Иако је об лик не што од ли ка ки кинд ске, а не шта пр вен стве но та ми-
шке зо не, овај дру ги об лик се ре ђе сре ће и у се вер ни јим ба нат ским го во ри ма 
с обе стра не гра ни це. И за банат ске го во ре у Ср би ји кон ста то ва но је да се 
за ме ни ца не ки ја вља у две фо нет ске ва ри јан те не- и ни- (Ивић, Бо шња ко вић, 
Дра гин 1997: 101–102).

3.2.8. У на шем кор пу су за бе ле же на је и оп шта за ме ни ца: сва ко јаке ана-
лизе, сва ко ја ки нашла сам. Ови при ме ри су за бе ле же ни и на на шој стра ни 
Ба на та (Ивић, Бо шња ко вић, Дра гин 1997: 132).
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3.3. При де ви
3.3.1. У за ме нич ко-при дев ској про ме ни у срп ском де лу Ба на та на ста вак 

е у ср. р. јд. је че шћи, али је твр да про ме на обич ни ја у од го ва ра ју ћим па де-
жи ма м. и ср. р. У Ру му ни ји је ди стри бу ци ја ових на ста ва ка раз ли чи та. На 
се ве ру се ја вља са мо о, у цен трал ном и ју жном ти пу ба нат ских го во ра са мо 
е, а на гра ни ци се вер ног и цен трал ног ти па оба на став ка (Бо шња ко вић, Ва-
ре ни ка 2008: 266). При мер (врућо да метем) по твр ђу је чи ње ни цу да овај 
го вор при па да се вер ном ти пу. Ме ђу тим, у ко сим па де жи ма за бе ле жен је при-
мер са пре гла сом (тре ћег јуна).

3.3.2. С об зи ром на чи ње ни цу да се у го во ру Се ми клу ша, као и у свим 
оста лим ба нат ским го во ри ма, из гу био по сле ак це нат ски кван ти тет и да су 
кван ти та тив не и ква ли та тив не ак це нат ске опо зи ци је на ру ше не (Ивић, Бо шња-
ко вић, Дра гин 1997: 130–132), у НАјд. му шког ро да ди стинк ци ју чу ва на ста-
вак од ре ђе ног при дев ског ви да и: било је и на Ве ли ки че твртак, ишла та ко у 
цркве на Ве ли ки петак, на Ве ли ки петак, да спремам за Вели ки петак, шал тако 
ве ли ки, ве ли ки ве ли ки чар шав; у по недел ник на „Мали ус крс”, на „Мали ус крс”, 
Ми лорад овај мали, Ми лорад кад је био мали, сам праи ла мали цвет; био док-
тор стари Попо вић, Лала каже па он је ста ри. Ви ди мо да се од ре ђен вид ја вио 
чак и у имен ском де лу пре ди ка та.

3.3.3. У за ме нич ко-при дев ској про ме ни сре ћу се на став ци без по крет-
ног во ка ла: да нисмо стигли до Вели ког со кака, до Вели ког че тврт ка је треба-
ло да спрема мо; док сам спрема ла за Светог Јо вана, они су били на Светог 
Јова на, пре Светог Јо вана су поче ле; овог деч ка Га врило вог, срећу имам 
овог чове ка; он да при ко тог; да идем тамо до оног; није има ла још бра тића 
јел не ког; они су има ли јед ног сина, ја ћу бити послед ња јед ног дана; сама 
сам прави ла мустру малог; че трнај стог мар та; тре ћег јуна. На срп ској 
стра ни Ба на та се ја вља ју об ли ци са -а, али су при ме ри без ње га у ве ћи ни 
(Ивић, Бо шња ко вић, Дра гин 1997: 104–111).

3.3.4. При свој ни при де ви за бе ле же ни у Се ми клу шу не ма ју ал тер на ци је 
к:ч ис пред -ин: Да ни цин братић; у пев ни цу сам уде си ла и влади кин, влади кин 
сто. Та кво ста ње се су сре ће на обе стра не Ба на та (Ивић, Бо шња ко вић, Дра гин 
1997: 143–144).

3.3.5. При свој ни при де ви на ста ли од име ни ца сред њег ро да ко је озна-
ча ва ју мла дун чад гра де се по мо ћу на ста ва ка ији (папри каш тако јаг њећи ји 
и ји (кисе ла чор ба јаг њећа). Пр ви на ста вак је обич ни ји у ки кинд ској зо ни, 
а дру ги у та ми шкој, док се оба сре ћу у њи хо вим по гра нич ним го во ри ма 
(Ивић, Бо шња ко вић, Дра гин 1997: 145–149). Да кле, наш го вор иако је на се-
ве ру, ипак је овом осо би ном бли жи оним ко ји по зна ју оба на став ка. 

3.3.6. У го во ру Се ми клу ша за бе ле жен је и при свој ни при дев са пре гла-
сом (бра товљев син), што ни је то ли ко чест слу чај на срп ској стра ни Ба на та 
(Ивић, Бо шња ко вић, Дра гин 1997: 142–143).

3.3.7. При дев по след њи иако у по зи ти ву већ има су пер ла тив но зна че ње, 
он се, као и у срп ском де лу Ба на та (Ивић, Бо шња ко вић, Дра гин 1997: 141), 
ја вља са реч цом нај- (и сад ово нај, нај по след ње). Ов де се чак ре ду пли ци ра 
су пер ла тив на ре чи ца ка ко би се по тен ци ра ло зна че ње.
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3.3.8. За бе ле жен је и је дан при мер из ве ден од при ло га на пред: у ону 
собу на пред њу.

3.4. Бро је ви
3.4.1. У Се ми клу шу су, као и у срп ском Ба на ту и Руд ни (Бо шња ко вић, 

Ва ре ни ка 2008: 267), за бе ле же ни са мо при ме ри збир них бро је ва од ни жих 
је ди ни ца: били смо и нас дво је (ли ца м. и ж. р.), њи дво је (ли ца м. и ж. р.), 
њи дво ји (ли ца м. р.), дво ја кола. За бе ле жен је и је дан при мер пле о на стич ке 
фор ме збир ног бро ја оба: на оба два креве та.

3.4.2. Мул ти пли ка тив ни бро је ви обра зу ју се са пут: двапут сам офар-
ба ла, само ја дан пут годи шње, двапуттрипут, код нас је дан пут, он да два-
пут годи шње, сам мења ла трипут. Ни је за бе ле жен ни је дан при мер са ред: 
је да ред, два ред... У срп ском де лу Ба на та нор мал но обра зо ва ње је са ред, а 
фор ма ци је са пут су ре ђе (Ивић, Бо шња ко вић, Дра гин 1997: 158).

3.4.3. У име но ва њу сто ти ца за бе ле жи ли смо са мо је дан при мер и то са 
сто (де вет сто). Не ис кљу чу је мо мо гућ ност да се ја ви и об лик сто ти на, бу-
ду ћи да се оба ли ка сре ћу и у срп ском Ба на ту и у Руд ни (Бо шња ко вић, Ва ре-
ни ка 2008: 267). 

3.4.4. Ди стри бу тив ни бро је ви се обра зу ју са по: по ед но сломље но оре, 
у један плек по два кома да, по две годи не, по три гуске сам закла ла, држа ли 
и по четир коња. Ова кво ста ње је и са на ше стра не гра ни це (Ивић, Бо шња-
ко вић, Дра гин 1997: 159). 

3.4.5. У Се ми клу шу, за раз ли ку од ста ња у срп ском де лу Ба на та (Ивић, 
Бо шња ко вић, Дра гин 1997: 158), до след на је упо тре ба ве зни ка и из ме ђу де се-
ти ца и је ди ни ца: дваде сет и прве, дваде сет и осме, че тр де сет и осме, пе де сет 
и дру ге, пе де сет и тре ће, пе де сет и четвр те, пе де сет и деве те, ше зде сет 
и прве, ше зде сет и дру ге, се дам де сет и се дам, се дам де сет и осме.

3.5. Гла го ли
3.5.1. У 3. ли цу мно жи не пре зен та углав ном код гла го ла свих вр ста5 ја-

вља се на ста вак -ду: мал ко да се при ли је ду, ту су били да спава ду, они има ду 
ћер ку, и да му свира ду, јавља ду, игра ду, да се не дро би ду. Бо шња ко вић и Ва-
ре ни ка (2008: 268) кон ста ту ју да је, под ути ца јем стан дард ног срп ског је зи ка, 
овај на ста вак у по вла че њу у од но су на ста ње у го во ру од пре не ко ли ко де це-
ни ја, ка ко у ру мун ском та ко и у срп ском Ба на ту.

3.5.2. У 3. ли цу мно жи не пре зен та код гла го ла VII вр сте ја вља се и ана-
ло шки на ста вак у: да ме очи сту, да ме но су са коли ма, нису више могли да 
ме но су, после су поче ли да дола зу, поче ли да дола зу, да дола зу сас тор том, 
да је сло жу у плек, руке ме болу. Иако на ста вак е „ни је да нас та ко ре дак” 
(Бо шња ко вић, Ва ре ни ка 2008: 268), у овој гра ђи ни је за бе ле жен ни је дан при-
мер са овим на став ком. 

3.5.3. По моћ ни гла гол ни је ис пред ен кли ти ке кон тра ху је се у ни: кад ни 
се пре знало тако, ни се ишло, он да ни ме, ни ме пекло. Из ме ђу не га ци је и 
гла го ла мо же се ја ви ти ен кли ти ка: ни ми је стиго. Ова осо би на од ли ку је све 
го во ре на на шој стра ни Ба на та (Ивић, Бо шња ко вић, Дра гин 1997: 259–260).

5 У ра ду је при хва ће на Бе ли ће ва кла си фи ка ци ја гла го ла.
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3.5.4. Им пер фе кат је на обе стра не Ба на та го то во иш че зао, је ди но се 
чу ва: ка ко бе ше, ка ко се зва ше (Ивић, Бо шња ко вић, Дра гин 1997: 176–177), 
што по твр ђу је и при мер из на ше гра ђе: жена му, како се зваше. 

 3.5.5. Аорист је жи во гла гол ско вре ме у срп ском Ба на ту, али је ин вен-
тар ње го вих об ли ка све ден на 3. ли це оба гра ма тич ка бро ја (Ивић, Бо шња ко-
вић, Дра гин 1997: 177–181). И у Се ми клу шу је та кво ста ње, а у овој гра ђи је 
за бе ле же но са мо 3. ли це јед ни не: кад касни је дођe, опет ме уда ри, ис пра ти 
она мене.

3.5.6. Упо тре ба плу сквам пер фек та, иако у ма ло број ним при ме ри ма, за-
бе ле же на је у мно гим го во ри ма са обе стра не Ба на та (Ивић, Бо шња ко вић, 
Дра гин 1997: 181). Ме ђу тим, у овој гра ђи ни је за бе ле жен ни је дан при мер.

3.5.7. У го во ру Се ми клу ша фу тур I ни је ни јед ном за бе ле жен као прост 
гла гол ски об лик, не го пре о вла ђу је обра зо ва ње са ин фи ни ти вом, као и у срп-
ском Ба на ту (Ивић, Бо шња ко вић, Дра гин 1997: 181–185), док по моћ ни гла-
гол хте ти у 3. ли цу мно жи не до би ја на ста вак ду: он да ће ду мал тери са ти, 
по сле шест неде ља ће ду омал тери са ти. Тре ба ис та ћи да ин фор ма тор ка 
углав ном при ча о про шло сти, па због то га у овој гра ђи има са мо два при ме-
ра фу ту ра I, а фу тур II уоп ште ни је за бе ле жен. 

3.5.8. У Се ми клу шу, као и у оста лим што кав ским го во ри ма (Бо шња ко-
вић, Ва ре ни ка 2008: 269), по моћ ни гла гол све ден је на пар ти ку лу би: не би 
ишла, не би има ла, кад би стигла тамо. По тен ци јал II ни је за бе ле жен у овој 
гра ђи, али је он по твр ђен у по је ди ним го во ри ма у Ру му ни ји (Ивић, Бо шња-
ко вић, Дра гин 1997: 190). 

3.5.9. Гла гол ски при лог са да шњи се ве о ма рет ко чу је у срп ским го во ри ма 
ру мун ског де ла Ба на та (Бо шња ко вић, Ва ре ни ка 2008: 269). У срп ском де лу 
при ме ри на -ају ћи за бе ле же ни су са мо у ки кинд ској, а на -аући на це лој те-
ри то ри ји, па и у Не ме ту и Ди ња шу у Ру му ни ји (Ивић, Бо шња ко вић, Дра гин 
1997: 191–193). Да кле, у на шем го во ру мо гла би се сре сти оба об ли ка. Ме-
ђу тим, ни гла гол ски при лог са да шњи, а ни про шли ни су у овом кор пу су за-
бе ле же ни.

3.5.10.1. Код гла го ла I вр сте ка рак те ри стич не су сле де ће по ја ве:
а) Гла гол је сти има ате мат ске об ли ке: нисам могла ни да јем, за вече ру 

да је нешто. Ови об ли ци су ка рак те ри стич ни за срп ски Ба нат (Ивић, Бо шња-
ко вић, Дра гин 1997: 207–208). Ме ђу тим, у Руд ни су за бе ле же ни при ме ри са 
про ши ре њем д (Бо шња ко вић, Ва ре ни ка 2008: 269).

б) Гла гол ра сти(ти) при шао је VII вр сти, као и у нај ве ћем де лу ба нат-
ских го во ра и у Руд ни (Бо шња ко вић, Ва ре ни ка 2008: 269): тра ва расти. 

3.5.10.2. Код гла го ла зва ти пре зент ски ко рен се ја вио и у рад ном гла гол-
ском при де ву: попа Бе лен цан је зо во слика ра.

3.5.10.3. Код гла го ла III вр сте при ме ће но је сле де ће:
a) Гла гол мет ну ти у го во ру Се ми клу ша ни кад не ма н иза т, што је од-

ли ка и ба нат ских го во ра на срп ској стра ни, а та ко је и у Руд ни у Ру му ни ји 
(Бо шња ко вић, Ва ре ни ка 2008: 270): врућо да ме тем, кол ко нас ме то, сам ме-
тла, све сам метла бело, метла сам другу боју, опет се метла слама, ста зу 
смо мети ли, он де смо мети ли, мени нису ни метли, на реше то се метло,
он да се метло, док није била ме ту та. Не свр шен об лик у рад ном гла гол ском 
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при де ву уоби ча је ни ји је с ал тер на ци јом су гла сни ка т : ћ (он да се мећа ло, се 
мећа ло на кревет, али и: један ред фила се мета ло ора се), што је ре дов но и 
у срп ском де лу Ба на та (Бо шња ко вић, Дра гин 1997: 226–227) и у Руд ни (Бо-
шња ко вић, Ва ре ни ка 2008: 270).

б) Ста ро сло вен ски гла го ли на ną има ју ин фикс ни у ско ро це лој ки-
кинд ској зо ни (Ивић, Бо шња ко вић, Дра гин 1997: 219–224). У овој гра ђи је про-
на ђен сле де ћи при мер: су кани ли у уље; али и: кад сам ману ла, сам ски ну ла.

в) Гла гол чуч ну ти не ма ин фикс (ну): мал ко сам чуч ла. 
3.5.10.4. У Се ми клу шу гла гол за хва љи ва ти оста је у IV вр сти (за фаљу

јем Богу), док је он у у срп ском де лу Ба на та при шао VI (Ивић, Бо шња ко вић, 
Дра гин 1997: 224–226). 

3.5.10.5. Сле де гла го ли VI вр сте:
a) У Се ми клу шу гла гол игра ти се ја вља се с ини ци јал ним с- (сигур но 

су си гра ли кар те), ко је је до би је но ели зи јом по врат ног се у хи ја ту. Ова ко је 
и у Руд ни (Бо шња ко вић, Ва ре ни ка 2008: 270) и срп ском де лу Ба на та, а и ши ре 
(Ивић, Бо шња ко вић, Дра гин 1997: 243).

б) Трп ни при дев гла го ла под у пре ти гла си: како по да пр то било. Код 
на свр ше ног гла го ла са чу ван је пре фикс у-: ту сам све под у пи рем.

в) Гла гол тре ба ти на на шој стра ни гра ни це че сто се упо тре бља ва у 
лич ним об ли ци ма (Ивић, Бо шња ко вић, Дра гин 1997: 244–246). Ме ђу тим, у 
Се ми клу шу има мо: без лич ну и лич ну упо тре бу (је тре ба ло да спрема мо, 
али и: сам тре ба ла да проме нем, да сам тре ба ла да поч нем), упо тре бу 
3.л.јд. уме сто мн. (сад више нетре ба те визе, нетре ба више те визе), упо-
тре бу 3.л.мн. уме сто јд. (то су тре ба ло да с чупа). Кон гру ен ци ја у бро ју је 
на ру ше на у ино је зич ној сре ди ни.

 г) Гла гол гле да ти пре ла зи у VI II вр сту: како гледиш ти да носиш. Од-
нос гле да ти : гле дим ја вља се и у го во ри ма са на ше стра не гра ни це (Ивић, 
Бо шња ко вић, Дра гин 1997: 235–237), као и у Руд ни (Бо шња ко вић, Ва ре ни ка 
2008: 270). 

д) Код гла го ла на ме шта ти ја вља се под но вље но јо то ва ње: кад се кућа 
ради ла и на ме шћа ли млого. Ова кви об ли ци се сре ћу и у срп ском Ба на ту 
(Ивић, Бо шња ко вић, Дра гин 1997: 241–242), као и у Руд ни (Бо шња ко вић, 
Ва ре ни ка 2008: 270). 

ђ) У осно ви гла го ла пре ме шта ти ана ло ги јом је за ме ње на гру па шт>шћ 
(под но вље но јо то ва ње) и овај гла гол пре ла зи у II вр сту: ја се све приме шћем. 
У срп ским го во ри ма на на шој стра ни за бе ле же ни су са мо при ме ри ти па пре
ме шћам (Ивић, Бо шња ко вић, Дра гин 1997: 235–237). 

3.5.10.6. Гла го ли VII вр сте од ли ку ју се сле де ћим ка рак те ри сти ка ма:
а) Гла гол про ме ни ти је при шао III вр сти: сам треба ла све да проме нем, 

сам про мену ла, кад сам то про мену ла, он је про мено.
б) Код гла го ла ове вр сте пре зент ска осно ва про ди ре у ин фи ни тив ну 

(док је Лала живио, док је он још живио, само седио унутра, смо се ди ли, смо 
седи ли близу, прво смо седи ли, ту су се ди ли, ви дио си, се оде по скупи ло), али 
и ин фи ни тив на у пре зент ску (боле ме, срећа моја што ме не боле, кад боле не 
мо гу), и то на обе стра не Ба на та (Ивић, Бо шња ко вић, Дра гин 1997: 248–252).
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3.6. При ло зи
3.6.1. У овој гра ђи за бе ле жи ли смо сле де ће при ло ге за ме сто, ко ји су ка-

рак те ри стич ни за обе стра не Ба на та (Ивић, Бо шња ко вић, Дра гин 1997: 272–
280):

а) ту ди смо у цркву, тусу били при копу та;
б) и та мо је било, та мо је ди игра; 
в) оде кад била мала, оде се крсти ла, смо дошли оде у „Фи ла туру”, са мо 

оде, ово оде, сам оде само двапут, оно опет сам оде за новац, била је данас 
оде мало у ко лица, служи јед ну оде, није дола зио ни оде више, има кад смо 
оде, па оде доле; и ов де ди је пијац; 

г) свуд, свуд се баца ло, па свуд иду, свуд је само седио унутра; али и: 
свуда, свуда је било тако црта, и на сокак и свуда;

д) и ов де ди је пијац, и ди је унијат ска сала, и ди је био потоп пре, чујем 
све ди гину, Слав ко је био ди је бирт, ди је ка фана, не знам ди су слике, тамо 
је ди игра, ту ди смо у цркву; 

ђ) на сре ди ово фил, има кад смо оде на среди; 
е) од о здоле по кој; он да од о згоре, од о згоре било од чип ке; али и: он да 

од о згор; 
ж) па су враћа ли на траг, на траг сам оти шла, вра ћај се на траг, он да 

на траг су били; 
з) овај при копу та што је, тусу били при копу та, код ку ма Нико ле Ту-

пљана при копу та; 
и) кад смо за ро гаљ стигли. 
3.6.2. За бе ле же но је и не ко ли ко при ло га за вре ме: 
а) су три дан је било, она могла да стоји та ко и до су три дан, су три дан 

нисам могла више да идем; пре кју че јел (ил) кад је ошпри цо;
б) јутре ње за ји тре, у субо ту за ји тре; по сла под не;
в) има са де и уну ку; 
г) он дак сам њим исе кла њима, али и: па он да шлин гам, он да су се ку-

пи ли, он да су мало мање били. 
3.6.3. И у го во ру Се ми клу ша за бе ле же ни су не ки ти пич ни ба нат ски при-

ло зи / при ло шки из ра зи за на чин (Ивић, Бо шња ко вић, Дра гин 1997: 282–290): 
а) било уки се ло, ве ћином била уки се ло, то је било уки се ло; на Ус крс било 

вал да услат ко; 
б) они ко је ка ко уради ли; 
в) није више у жуто, једнa боја у плаво, друга била у грао; 
г) радио земљу на поле; 
д) па пе шке док сам ја, али и: ишла и пеши це;
ђ) нека ко више си ро ма шко; у цркву је било си ро ма шно; 
е) ду бло ва но везла (ру мун ски: du blu = ду пло);
ж) ба дава.
3.6.4. При ло зи за ко ли чи ну као што су вр ло и ве о ма ни су ни јед ном за бе-

ле же ни, али се у том зна че њу ја вља ју сле де ћи: здра во тешко стиг нем, опа сно 
сам била боле сна, така така добра. За бе ле жен је и ан то ним ни пар мно го : 
мал(к)о: су и сле де ћи при ме ри: од мло го го ди на сам боле сна, тата ни је имо 
мло го мло го земље, мло го сам ради ла и мло го и свашта, и он да мло го раки је, 
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био је он мло го у „Двајес трећу” ка фану, сам има ла и мло го цвеће, ако мло го 
ходам, мло го сам прави ла, он да сам мло го, кад је било тако већ мло го мло го 
посла, ал сам мло го и више ствари по клони ла; мал ко одуме не, нек се мал ко 
из луф ти ра, спре мили мал ко, мал ко да се прили је ду, ја мал ко мал ко сам чуч ла, 
али и: он да су ма ло мање били, ма ло било, сас то ма ло ма ло робе, још ма ло 
ређе, тамо је метла ма ло шеће ра. Ови при ло зи се ја вља ју и са на ше стра не 
гра ни це (Ивић, Бо шња ко вић, Дра гин 1997: 280–282).

 
3.7. Пред ло зи
3.7.1. Пред лог с(а) сре ће се у све три ва ри јан те: 
а) са Слав ком, са бу ле тином, са пек ме зом, са реном, са вуном, са шим-

широм; 
б) с ма шином, с ко лачом, с ора си, с луда јом, с дува ра, с белим фир нај-

сом, с бу наром, с медом, ни с би циклом; 
в) сас ов сом, сас татом, сас нога ма, сас нов цом, сас ужа ма, сас робом, 

сас њеним уну ком, сас ма шином, сас ис то пље ном машћом, сас ко лачом, сас 
тор том, сас филом, сас кака ом, сас тесто, сас сиром, сас зеј ти ном, сас шебо-
ји, сас сланом, сас све ћом, зау зе та сас спрема њем, сас фиран ге, сас заве се, 
сас роље, сас ваше Дани це. Да кле, у Се ми клу шу, као и у ки кинд ској зо ни, 
нај че шће се ја вља сас (Ивић, Бо шња ко вић, Дра гин 1997: 324–325).

3.8. Ве зни ци, реч це и уз ви ци
3.8.1. Спо ме ну ће мо и не ке ве зни ке, реч це и уз ви ке за бе ле же не у овој 

гра ђи, а ко ји су ка рак те ри стич ни и за срп ски део Ба на та (Ивић, Бо шња ко-
вић, Дра гин 1997: 290–293): 

а) јел: нејде код Добри це, јел (јер) Добри ца је умро; прекју че јел (ил) 
кад је ошпри цо;

б) вал да, вала, јел те; 
в) јав.

3.9. Твор ба ре чи
3.9.1. Но ми на аген тис ж.р. од име ни це ку вар гла си ку вар ка: била је наша 

нека рођа ка из Сем петра, она је била ку вар ка.
3.9.2. Уоче на су и два де ми ну тив на су фик са -чић и -ић: на један та њир

чић, на та њир чић; биле и на штраф ти ће.
3.9.3. На ста вак -ије ја вља се са мо у тер ми ни ма ве за ним за хри шћан ску / 

цр кве ну тер ми но ло ги ју: за било је до десет је ван ђе ли ја, је ван ђе ли је, бде ни је.

4. Син так сич ке ка рак те ри сти ке

4.1. Ред ре чи
4.1.1. У круг бал ка ни стич ких осо би на сва ка ко спа да и пост по зи тив на 

упо тре ба атри бу та (Бо шња ко вић, Ва ре ни ка 2008: 272): кисе ла чор ба јаг њећа; 
био док тор стари Попо вић; спаку је мо косу ла ку, дǒбру; у ону собу на пред
њу; мај ко моја.
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4.1.2. „Под ути ца јем срп ско-ру мун ског би лин гви зма рас по ред ен кли ти ка 
се знат но раз ли ку је од ста ња у стан дард ном и ба нат ским го во ри ма у Ср би-
ји” (Бо шња ко вић, Ва ре ни ка 2008: 272). У Се ми клу шу је за бе ле жен ве ћи број 
при ме ра у ко ји ма је ен кли ти ка пре тво ре на у про кли ти ку: 

а) иза ве зни ка: ко сам прати ла кар тон и сам прати ла; ову малу кућу и 
сам уста ла да идем; ...а сам има ла и млого цвеће; било је до десет је ван ђе-
ли ја, и је било са ра на; да се не иде и је била сече на (ру мун ски: şi a fost tă i a tă) 
док није била мету та; тамо била и верид ба, и вен чање, и је била у „Фи ла туру”, 
је била; на Бад њи дан и смо је пекли, и смо је пекли; она била тамо са мном 
и смо слика ли уве че; после су скупи ли, стриц мамин, и су купи ли кућу, и су 
били; била је и Саве та и су били уцр кву (ру мун ски: şi au fost la bi se ri că); И су 
били ту; И се слави ло; од теста и се кува ло;она ме од не ла и ме после доне ла 
кући; брзо је умро и он да он средио и га од но у ка пелу;

б) иза ре че нич не па у зе, тј. за пе те: ше здесет и прве, тако нешто, сам 
ǒти шла, сам ради ла у колек тив; после сам ишла и у Реши цу и у Те мишвар, 
сам поче ла да идем на пија це; како сам стигла и куд сам ишла, сам стигла; 
се дам десет и осме, јел како, сам поче ла јада идем на цркву; ја увек сам 
ишла, сам била зау зе та; ја сам ишла на пија це, сам има ла робе; у Мокрин 
сам хекла ла, сам хе кла ла; видиш, гле, ово оде, сам скину ла, сам на чини ла 
фор му; ...сам оде само двапут, сам офар ба ла; све је било црно, је била сара-
на, је била сара на; тата је, не знам, је купио оде; увек сам прави ла коли во, се 
носи ла уцр кву коли во; после ни за нас, смо купи ли гото во свин че; кад је 
било прстен, смо били у Чанад; на под не су били ... су дошли он да из Син-
петра; пре Светог Јо вана су поче ле, су по могла Вери на мама; после су, су 
дола зи ли, су дола зи ли код нас; тамо смо седи ли три-четир дана, су нам пра-
ви ли толи ке ана лизе; и ако је лад но, ми зебу руке; он је, ми дао погре шну (!) 
лече ње, су тели да ми дају; после кад сам штрика ла, ме пекло, ме пекло; Сам 
хекла ла ово ма кра ме; Сам штрика ла тако за мене.

4.1.3. За ме нич ка ен кли ти ка се ја вља из ме ђу не га ци је и гла го ла: ни ми је 
стиго. Ова кви при ме ри су за бе ле же ни и на срп ској и на ру мун ској стра ни 
Ба на та (Ивић, Бо шња ко вић, Дра гин 1997: 408). 

4.2. Ре ду пли ка ци ја ре че нич них кон сти ту е на та
4.2.1. Под ути ца јем ру мун ског је зи ка у срп ским го во ри ма до ла зи до 

удва ја ња ди рект ног и ин ди рект ног објек та (Бо шња ко вић, Ва ре ни ка 2008: 272). 
У го во ру Се ми клу ша за бе ле же но је не ко ли ко при ме ра удва ја ња ин ди рект ног 
објек та: дошо да ми јави и мени (ру мун ски: a ve nit să mă a nu nţe şi pe mi ne), 
и њи ма да њим спремим, он дак сам њим исе кла њи ма.

4.2.2. Та ко ђе се ја вља и по на вља ње су бјек та упо тре бом лич не за ме ни це 
на кон ре че нич не па у зе (Бо шња ко вић, 2000: 65–67): ку маЛе на, она је прави-
ла таке ко лаче; Ле на, она,она је прави ла; Ле на,она је прави ла „добош”; 
Брат Неда, он је био нај ста ри ји; се стра Гина, она се роди ла оде; Зора но ва 
уну ка Ле на, она има ма шину.

4.2.3. Уз по је ди не гла го ле раз ви ја се и пле о на стич ка упо тре ба адвер ба 
иако су они ин кор по ри ра ни у њи хо ва зна че ња. У срп ском Ба на ту ова кви при-
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ме ри ни су ма ло број ни (Ивић, Бо шња ко вић, Дра гин 1997: 400–401), а у овој 
гра ђи су про на ђе на са мо два: па су вра ћа ли на траг, вра ћај се на траг.

4.2.4. За бе ле же но је и го ми ла ње при ло га ко ји има ју исто зна че ње: нај
ви ше ве ћином била уки се ло; и она ома, и од јед ном. У бал кан ским је зи ци ма 
уоби ча је но је ре ду пли ци ра ње при ло га истог об ли ка, чи ме се ин тен зи фи-
ку је (’баш мно го’ ’из у зет но’) или ума њу је (’са мо ма ло’) зна че ње из ра-
же но њи ма: тата ни је имо мло го мло го земље, кад је било тако већ мло го 
мло го посла, спре мили мал ко, мал ко да се прили је ду, ја мал ко мал ко сам 
чуч ла, сас то ма ло ма ло робе, така така добра.

4.2.5. Реч ца као/ко се по не кад мо же упо тре би ти пле о на стич но на обе 
стра не Ба на та, али и у ру мун ском је зи ку (Ивић, Бо шња ко вић, Дра гин 1997: 
401). За бе ле же на су два та ква при ме ра у Се ми клу шу: па пад не ко ис пред мен 
тако; није више био тамо ко члан (уп. ру мун ски: nu a fost aco lo ca mem bru).

4.3. Упо тре ба гла гол ских об ли ка
4.3.1. Као до пу на по је ди ним ти по ви ма гла го ла углав ном се ко ри сти 

кон струк ци ја да + пре зент, док је ин фи ни тив за бе ле жен са мо у два при ме ра: 
морам да сед нем; не мо гу да идем; не мо гу више да стојим и да одам; мож 
да идеш; нико није дошо да пита; су тели прво да ми да ју инек ци је, да ме 
очи сту; ја сам он да поно во оти шла да радим у колек тив; сам поче ла да 
идем на пија це; сам поче ла јада идем у цркву; кад сам поче ла да шлин гам; 
могла сам ја да продужим; ту треба ло и прсте и да уда раш; по ред: мож би ти, 
а могу се раз бо ле ти стомак. 

4.3.2. Под ути ца јем не сло вен ске је зич ке сре ди не, у го во ру Се ми клу ша 
из гу бљен је осе ћај за гла гол ски вид:Жив ко увек га до во; увек сам воле ла све 
да је лепо, да је чисто, он да, плати ла сам, а више нисам изашла накрај ни с 
нов цом; на Бад њи дан ... свуд се баца ло по ед но сломље но оре и он да на астал 
опет се метла слама; увек је се закла ло, по три гу ске сам за кла ла; није било 
њима тешко да дола зу с тор том, и ку ма-Мил ка после се још и раз боле ла, и 
он да није по сла ла више ни децу; три месе ца сам лежа ла ... дола зио Дан и 
кући ми дао инек ци је и леко ве, сам се (!) ску пља ла јед но десет фели боле.

4.3.3. Пер фе кат че сто оста је без по моћ ног гла го ла, што је за бе ле же но и 
на срп ској стра ни Ба на та (Ивић, Бо шња ко вић, Дра гин 1997: 399–400): био 
Мило рад; био док тор Дан; она ка ко била фо то гени ка; нисам бира ла, би ла 
вред на; била вели ка на ту моју тац ну, била моја тор та;како пре било они 
шлин га ни чар ша ви; како било блато; сит но било више фели рецеп та; било 
раки је; дола зио сас нашим сас родо ви ма, до ла зи ли и он и Ћема; за бора ви ла 
бога ми; ишла ја по ред куће; тако за моли ли ову жену; он оти шо у дућан; дошо 
неко са мном кући; Жив ко увек га до во; како поп светио води цу; на пусти ла 
пија це; кума страда ла; горе има ла јед ну рољу; па се роди ла ја; после упо
зна ла Лалу;он да про мену ли ми; прими ли ко рин ђаше; али и: мала сам била, 
ја сам била зау зе та с послом; то лико сам била зау зе та сас спрема њем; кад 
сам ману ла, тамо у пев ни цу сам уде си ла; увек је се закла ло, по три гу ске сам 
за кла ла.

4.3.4. За бе ле жен је и при мер из о ста вља ња ко пу ле из ван пер фек та: оде 
(на овој сли ци је она) кад је била мала.



197

4.4. Кон гру ен ци ја
4.4.1. У ру мун ском де лу Ба на та, че шће не го у срп ском, ја вља се не ус кла-

ђе ност име ни це и пре ди ка та у бро ју (Ивић, Бо шња ко вић, Дра гин 1997: 409–
412). У Се ми клу шу су за бе ле же ни при ме ри у ко ји ма се (по моћ ни) гла го ли 
ја вља ју: 

а) у јед ни ни уме сто у мно жи ни: ту не тре ба више те визе;
б) у мно жи ни уме сто у јед ни ни: су по могла Вери на мама, то су треба ло 

да с чупа, било су пет-шест жене (у цр кви). 
4.4.2. Рад ни при дев че сто не кон гру и ра с име ни цом у ро ду и/или бро ју: 

је било са ра на; па се носи ла уцр кву ко ли во; како су били та вре мена; ја
(=Ми лан ка) и Ги на смо би ли; имам срећу што нисам раз бо ле ли стомак; били 
су свеће.

4.4.3. За бе ле же ни су и при ме ри у ко ји ма је по гре шно упо тре бље но ли це: 
а мо гу (мо же) се раз боле ти стомак (од ле ко ва).

4.5. Упо тре ба па де жа
4.5.1. У срп ским (и хр ват ским) го во ри ма у ру мун ском Ба на ту по сто ји 

ве ли ка не ста бил ност у упо тре би аку за ти ва и ло ка ти ва. С об зи ром на ту чи-
ње ни цу ти го во ри се мо гу по де ли ти у че ти ри гру пе. У пр вој гру пи су го во ри 
ка ра шев ских се ла у ко ји ма је са чу ва на ди стинк ци ја из ме ђу аку за ти ва и ло-
ка ти ва. У дру гој гру пи су го во ри кли сур ских се ла, Ба нат ске Цр не Го ре, Ре ка-
ша и Ке че у ко ји ма се аку за тив упо тре бља ва уме сто ло ка ти ва. Го во ри у ко ји ма 
је по ти сну та упо тре ба аку за ти ва чи не тре ћу гру пу и на ла зе се на се ве ро за па ду 
ру мун ског Ба на та. У че твр ту гру пу спа да ју го во ри се ла на гра ни ци из ме ђу 
се вер но ба нат ских и кли сур ских го во ра. У тим го во ри ма је сло бод на ди стри-
бу ци ја ових па де жа, тј. пра вил на, али и не пра вил на (Ми ле То мић 1968: 86–88; 
Бо шња ко вић 2008: 273–274). Се ми клуш по овој по де ли при па да тре ћој гру-
пи, али је у овој гра ђи за бе ле же но да се ви ше ко ри сти аку за тив од ло ка ти ва:

а) (сам има ла) и на сокак; и су купи ли кућу у дру ги со как; у Мокрин сви 
по надим ци ма се само позна ју; у Мокрин сам хекла ла; проле тос сам била у 
Те ми швар; што су били у Те ми швар; сам ради ла у ко лек тив; „здравле” је 
било у један плек по два кома да; у Ча над је била; смо били у Ча над; тамо у 
Вал кањ је била земља; њен ујак Ви леуб ради у Пар ла мент;землу су доби ли 
јед но време оде у Се миклуш; у сли ку само Лала се види; сад кад радим уба
шту; сам има ла и млого цвеће, и у башту, и у авли ју; имам и ја стучи ће тамо 
у тр пе зари ју;у неде љу је био у ко му; он је већ у ко му и ба дава; жена му је у 
Ита ли ју; студи ра у Аустри ју; и су били уцркву; ту ди смо у цркву; после сам 
ја ради ла у цркву; у пев ни цу сам уде си ла и влади кин, влади кин сто;он да после 
сам била и оде у бол ни цу; тамо била и верид ба, и вен чање, и је била у „Фи
ла туру”; брат Неда је био у вој ску; био је он млого у „Два јес тре ћу” ка фану; 
јео је он и у кафа ну; у румун ску цркву је било вен чање; како у ову ку ћу су 
били; била вели ка на ту моју тац ну; било је тако на гра ни цу ту опа сно; (служи 
јед ну оде) па ра лизи ра ну што је у ко лица; била је данас оде мало у ко лица; 

б) по ред: Кри стина за врши ла аво ка туру, је у Бу ку ре шту; вика ло се тако 
по целој со би.
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4.5.2.1. У раз ли чи та зна че ња ге ни ти ва мно жи не по че ли су да про ди ру:
а) об ли ци Гјд.: шест бе лан ца, дваде сет лан ца; више фели рецеп та. 

При ме ри овог ти па мо гу се сре сти и у срп ском де лу Ба на та (Ивић, Бо шња-
ко вић, Дра гин 1997: 310–311).

б) и об ли ци НАмн.: десет дека ора се,то лико фели по сло ве, то лико фели 
по сло ве што сам ради ла, јед но вала десет фели боле (бољ ки); тако пуно го сте 
увек сам има ла, до неке ка нале, то ли ко леко ве сам узи ма ла.

4.5.2.2. Уз ег зи стен ци јал не гла го ле ти па има и би ло уме сто ге ни ти ва 
ја вља ју се ана ли тич ки об ли ци:

а) у Ајд.: имам сре ћу што нисам раз боле ли стомак, они како су има ли 
више зе мљу; 

б) у Нјд.: садимам сре ћа; 
в) у НАјд.: било је и пе чење; сам има ла и млого цвеће;
г) у НАмн.: било је ко лаче, на Ус крс је било кoлаче, било је тамо ће вап

чи ће, било је и па при каш, било је и шли ве, шли ве што је било лане, и ја бу ке 
је било пуно, још и данас има мо кај си је; тако је било сум ње, један ред је било 
свеће.

4.5.2.3. Уме сто тем по рал ног ге ни ти ва обич ни ји је тем по рал ни аку за тив: 
се слави лои дру ги дан,он да тре ћи дан (Бо жи ћа) је Свети штеван. Уме сто 
за вре ме + ге ни тив за бе ле же на је па де жна кон струк ци ја ако је било у пост.

4.5.2.4. Са свим је обич на кон струк ци ја од X го ди на / ме се ци. За сту пље-
на је у ру мун ском је зи ку, али и дру где на Бал ка ну, па се ква ли фи ку је као бал-
ка ни зам (Ивић, Бо шња ко вић, Дра гин 1997: 318): од мло го го ди на сам боле-
сна (ру мун ски: de mu lţi ani sunt bol na vă), (мала сам била) од де сет ме сеци 
кад су дошли.

4.5.2.5. Уме сто ге ни тив ске кон струк ци је с пред ло гом код ја вља се при-
лог: Ђор ђеску није био тај дан ку ћи; још је имо ку ћи, још кола и коње; он да 
није био ку ћи.

4.5.3.1. За озна ча ва ње прав ца уме сто да ти ва упо тре бља ва се ге ни тив: 
нејде код Добри це; није више ишо ни код Добри це, нисмо ишли тамо код 
њега; само на Бǒжић се ишло код кума сас ко лачом; код Слав ка сам ја ишла 
(ру мун ски: eu am mers la Slav co). Ова по ја ва је у пот пу но сти за хва ти ла све 
ба нат ске го во ре (Ивић, Бо шња ко вић, Дра гин 1997: 308–309).

4.5.3.2. При лич но је чест ад но ми нал ни по се сив ни да тив за ме нич ких ен
кли ти ка, нај че шће уз име ни це ко је зна че срод ни ке (Ивић, Бо шња ко вић, Дра-
гин 1997: 392). Та кви при ме ри су за бе ле же ни и у овој гра ђи: жена му, шта 
ли је већ;отац му Пера; же на му, како се зваше. 

4.5.4. Ве за на уме сто у + аку за тив за бе ле же на је у два при ме ра: на под не; 
се дам десет и осме, јел како, сам поче ла јада идем на цркву. Уз гла гол др жа
ти (сла ву) ја вио се пред ло шки аку за тив: на све чар ство смо држа ли до скоро.

4.5.5.1. У зна че ње ин стру мен та ла про ди ру об ли ци за Н и Ајд.: калем је 
сас шебој, опет сас тесто. 

4.5.5.2. Со ци ја тив не кон струк ци је су се, под ути ца јем ру мун ског је зи ка, 
про ши ри ле и на ин стру мен тал ору ђа и у срп ском и у ру мун ском Ба на ту 
(Ивић, Бо шња ко вић, Дра гин 1997: 346–348): после се коси ло и с ма шином; 
није могло да се коси с ма шином; глав но су и доне ли, један сас вели ким ка
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ми оном; да ме носу са ко ли ма; а ка де копам с малом моти ком; ако треба да 
дођем с моти ком (по ред: ја се све приме шћем мо ти ком); иде с две па ли це; 
више није ишо ни с би циклом; нама за на сас маси ра ном машћом, сас ис то
пље ном машћом; ја сам била зау зе та с послом; то лико сам била зау зе та сас 
спрема њем. Псе у до со ци ја тив ни ин стру мен тал се ја вља у при ме ри ма: она је 
саде сас но га ма, пе десе те су ушли са зе мљом у колек тив.

5. За кљу чак

5.1. Ана ли за гра ђе сни мље не у Се ми клу шу по ка за ла је да се го вор овог 
се ла углав ном на фо но ло шком и мор фо ло шком ни воу сла же са це ли ном ба-
нат ских го во ра шу ма диј ско-вој во ђан ског ди ја лек та. Та ко су на фо но ло шком 
ни воу крат ки сред њи во ка ли отво ре ни, за ме на ја та је екав ска са по зна тим 
фо нет ским и мор фо ло шким ика ви зми ма (ста ри ји, ни је, ди је, ни ки Ру му ни; 
же ни, се дио). По ред број них гла сов них про ме на ти па (по де ро, до но, про ме но; 
пет најст; си гра ли; мож, ка зла, вал да, мло го, ше пре, за па ле ње, ваз не, пра и ла; 
ди, ми сим, пос), при су тан је твр ђи из го вор /ш/, умек ша на ар ти ку ла ци ја /ч/, /л/ 
и /н/, сма ње на фри ка ци ја афри ка та ћ и ђ, гу бље ње /х/ (ар ти ја, са ра на, њи). 

На мор фо ло шком пла ну уоче не су сле де ће за јед нич ке осо би не: с ко ла
чом; с ма шћом; с ора си; шест да ни, пу на ку ћа го сти ју; оре< орах; је ван ђе ли је, 
бде ни је; по па; ма ма/мај ка/ма ти /ма тер; ћер ка/пећ ке; пи јац/пи ја це; ме не/мен; 
с њи ме; њи на; оба два; сви ра ду; ни се; ме тем/ме ћа ло; се ди ли, бо ле; оде; мал ко; 
ка де; јал; вал да).

На син так сич ком ни воу го вор Се ми клу ша у мно го че му не сле ди оста-
ле ба нат ске го во ре на ср би јан ској стра ни. На и ме, овај го вор је под ле гао сна-
жном ути ца ју ру мун ског је зи ка, што се огле да у гу бље њу ди стинк ци је из ме-
ђу ви ја ти ва и ло ка ти ва (же на му је у Ита ли ју), у про ди ра њу ана ли тич ких 
об ли ка у па де жни си стем (пу но ку ти је; сас ше бој, сад имам сре ћа, до не ке 
ка на ле; да се ко си с ма ши ном), у удва ја њу објек та (до шо да ми ја ви ме ни), у 
про кли ти за ци ји ен кли ти ка (би ла је и Са ве та и су би ли у цр кву; кад је би ло 
пр стен, смо би ли у Ча над), у пост по зи тив ној упо тре би атри бу та (спа ку је мо 
ко су ла ку, до бру), у на ру ше ној кон гру ен ци ји (ту не тре ба више те визе; било 
су пет-шест жене; па се носи ла уцр кву ко ли во¸ ја(=М.Д.) и Ги на смо би ли), 
у не пра вил ној упо тре би гла гол ског ви да (увек се је за кла ло, по три гу ске сам 
за кла ла). 

На лек сич ком пла ну има ти пич но ба нат ских лек се ма (ма ну ти, уки се ло, 
услат ко, лу да ја), али и оних из ру мун ског је зи ка (ста џи ја ра, шпи тел, па
лар, ета ми на, ва на, штре ка).

У го во ру Се ми клу ша су за бе ле же не и цр те ко је га ве зу ју са ки кинд ским 
го во ри ма: ме ђу сло гов на аси ми ла ци ја (го7ди не; у Мо7крин; је7дну) ика ви зма ти па 
(си ја ње, при ли је ду, при ко), ен кли ти ка њим (он дак сам њим исе кла њи ма) при-
свој ни при де ви (јаг ње ћи ји), пред лог сас/са/с.
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6. Ди ја ле кат ски тек сто ви
О бо ле сти

Ja2, ja2 sam tre1}eg ju2na is pu1ni la se dam de1set i se1dam go1di na, a od, od mlo1go 
go1di na sam bo1le sna, a pri1ti sak i1mam, imam od sd... se dam de1set i ko3je go1di ne, 
pri1ti sak /...? I, i sr1ce mi je bo1le sno, i ~’ir ku la4ci ja, i, ne1 znam, i {e3}er sam 
do1bi la, i ru2ke me bo3lu; pr1sti su mi ta3ko u1tr nu ti, da ne mo1gu da u1va tim, sta2lno 
mi... ko1 da i1mam ne1ke i1gle, i, sa mo, ako tre1ba da se o1pe rem i ta3ko... ne, te4{ko; 
i ako je la4dno, mi ze4bu ru2ke, ako je vre81lo, pe81~e me, pe3~e i ako tre1ba ne1{to da 
o1pe rem, su2de i... ta3ko da se pa1tim. I bi4la sam, i, no2, ve} i1ma, te dve2 i3qa de 
dru1ge, va3lda, o1nda sam... ope3ri sa la sam... izme4ni li ku1k, tre1ba lo je o1vaj de3sni... 
E, ba1{ ni4je reu1ma, reu4mu i1mam od kad – od va3jka da, ne go je kom fro to4za i to2, 
ka ̀ e, ne1 mo{ to... i ifil tra4ci ja, i na apa ra4te, i u ba1wu, o4de u Se1mi klu{, ne, 
i o1tkad... i1ma tri2 go1di ne, bi4la i na ma sa4̀ e i sva1koj, i u va1nu, na ta3ko, na stru4ju. 
To li3ko, to li3ko le4ko ve i to li1ko le4ko ve sam u1zi ma la, i za sva1{ta, a ka22̀ em, sam 
se sku1pqa la je1dno, va3la, de18set fe4li bo4l’e, pa po1~e lo ta3ko, ne1ko dve-tri2 go1di-
ne i pa1nkre as o4de, i ne1 u1vek ta3ko ma1lo. E, sa1d, pro1le tos sam bi1la u Te mi1{var, 
ja2 i Gi1na smo bi1li, u vo1jni~ ki {pi1tal ta1mo, ta1mo je Ni4}t’a di1rek tor, o1ve, no1, 
eko no1mik, na1{ /...? I, no1, ta1mo smo se1di li tri2, tri2-~e1tir da2na, su nam pra1vi li 
to1li ke ana li4ze, sva ko ja4ke ana li4ze. To1li ke le4ko ve su mi da4li; kad sam do1{la, 
kad sam u1ze la, pa sam bi1la kod na1{e dok to1ri ce... Ni4sam u1zi ma la dva2 me18se ca, 
sam da1la mi1ni mum, dva2 i1 po mi lio4na sam da1la, i kom pe za1тe i ne kom pe za1te. E, 
sa1d, dva2 me18se ca, vi1{e ni4sam bi1la, ni4sam, ni4sam u1ze la, i ta1ko, ili, ili i1de... 
Sre1}a mo3ja {to me ne bo3le... i1mam sre1}t’u, i1mam sre1}t’u {to ni4sam raz bo1le li 
sto1mak, a mo1gu se raz bo1le ti sto1mak od to li3ki si2lni le4ko va.

О Бо жи ћу

Da2, da2, no1, ta3ko, no, smo, ka2`em, pr1vo se na Ba1dwi da2n... no, pa, pa sam 
u1ne lo... sla1me se u1ne lo i ta3ko su i... i3{li se iz... vi4ka lo ta3ko se pi1-pi1-pi1-pi1, 
ko1c-ko1c-ko1c-ko1c-ko1c-ko1c-ko1c po ce4loj so1bi, pa o1nda se po1sle u ~e3tir }o3{ka, 
svu1d se ba4ca lo po e3dno slo1mqe no o4re, i o1nda na a4stal o3pet se me3tla sla1ma, i 
~a3r{av, i, i ~a3r{av i o1nda se po3sta vi lo, o1nda u, u je3dno, u je3dno re {e83to, na 
re {e83to se me83tlo kli2p ku ku3ru za, je3~ma, zr2we, o3ra se, ja1bu ke i bi4lo ta1mo ne1{ta 
i, i sve4}e, zna1{, i sve4}e zna1{, i o1nda su sta1vi li ta1mo u zra2k, zna{, jo1{ se me4si-
lo... na Ba1dwi se me4si li ko la4~i, i o1nda se pra1vi lo po4seb no „zdra2vl’e”, i, i 
o1nda, ka2`em, je bi4lo, bi4lo, o1nda u1ve~ kad su do3{li ko rin|’a4{i i i3{li smo i 
mi2 kao de3ca, da... Ta3ko, da ko ri3n|a mo, da. O!nda Sla4vko ka2`e da su ko ri3n|a li 
i o3vi sta3ri ji, o3vi ve1li ki, no, do3bro, di su bi4li ta3ko qu2di, {a1 zna2m ja2, si1gur no 
su si1gra li i ka2rte, a ko1d nas, ni4je bi4lo, ne1, ni4je bi4lo to2, o1nda, su1tri dan je 
bi4lo... Pa, me4si lo se, me4si lo se gi3ba ni ca, da2, me4si la se i gi3ba ni ca, i... Da2, 
bi4lo u3ki se lo, gi3ba ni ca, pa o1nda, na2jvi {e ve }i3nom bi4la u3ki se lo, a ova3ko, u 
le1ti... je... ka2`em, je o1nda, na Uskrs bi4lo, va3lda u1slat ko, ne, ovaj, to2 je bi4lo 
u3ki se lo, i o1nda se, o1nda se spre1mi lo... pa do1bro, bi4lo je... u1vek je se za3kla lo, 
bi4lo je svi3we ti ne, i ta3ko, da, i o1nda, ku1va lo se su3pe, sa3rme, pe ~e4we i bi4lo je 
sa la3te, re3na, i ta3ko kad... za, za, za ru4~ak i... i o1nda se spre4mi lo i na3 su pu i 
ta3ko su me4si le `e3ne, i ma1lo bi4lo... pre2 tog bi4lo i spre4ma wa, spre5mi1li ma4lko, 
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ne1, za Bo3`i}, ali po1sle, ka ̀ em, se u1no, se u1no Bo3`i}, ne1, Ba1dwi da2n i... Da2, 
po1sno, po1sno, sa1d po1sno, i ako se je81lo... ne1{to se je81lo, ne1{to, ne1{to, po1sno, 
da2... Vi1te. A, sa3mo, va3lda, u1ve ~e, u1ve ~e ne1ka ko, mi1slim kad i3za |u zve4zde, ta3ko 
je bi4lo re4da, o1nda, m1or... da, da... i ko1 je po3stio ce1o da2n, o1nda u1ve ~e je mo1go, 
po1sle kad i1za |u zve4zde, o1nda da za ve3~e ru da je2 ne1{to da, da ni4je po1sno.Ye4sni-
ca se me4si la..., pa i1ma kad smo je spre1ma li na Ba1dwi da2n, da, na Ba1dwi da2n i 
smo je pe3kli, i smo je pe3kli, a kad je bi4la pe3~e na, jel ka1`em, o1nda se i3se klo. 
Ona mo3gla da sto3ji ta3ko i do su1tri dan, da se, da se pe38~e, zna{ ka1ko se spre1mi-
lo, na la4dno, zna{, je bi4lo te2sto ta3ko, ne, sa... Ne2, te1gli la, pa da2, te1gli la! 
O!nda se me3}’alo na kre1vet, ako se su4{i lo, se me3}’alo na kre1vet, na o1ba dva 
kre3ve ta i ta3ko na... A kad smo pra1vi li da ni4smo e/je? su4{i li, ka ̀ em, o1nda smo 
je te1gli li na a4stal, te1k o1nda smo ta4va li, smo ta4va li, ta3ko i smo1ta li i dve2 per-
so4ne tre1ba lo da je slo1`u u ple1k... u ple1k, je3dno dva2-tri2 li2sta, ta3ko. O!nda, 
je3da5n re2d fi1la se me3ta lo o3ra se, ne1, o3ra se i gro2`|e i... I no1vac, da2, i, a o3vo5, 
o1bga je bi1la na3ma za na sas ma3si5ra nom ma4{}om, zna{, zna{, i se ras... ra ste4za-
lo, ne1, ra ste4za lo le2po, i, i o1nda po1sle se... ako... da se pri1li je, je mo4glo sas 
i3sto pqe nom, i3sto pqe nom ma4{}om ma4lko da se pri1li je du li4sto vi, o1nda se 
me3tlo, ka ̀ em, od o zdo4le po koj, o1nda od o zgo2r na sre1di, o3vo5, fi1l i o1nda od o-
zgo4re i... Pre2 pe ~e4wa. O!nda po1sle si mo1go do3bro da, da {..., da se ne dro1bi du 
o3ni li1sto vi, i ta3ko da je bi4lo, ka ̀ em, gi3ba ni ca, u3ki se lo i ta3ko, i pe ~e4we i 
ko ba3si ce i su3pe i so2s, so2s od pa1ra daj za, kro3mpi5r, to2 je bi4lo... E, ko la4~i su se 
me4si li, dva2-tri2 ko la4~a... mi je... o1nda je1dan, no1, je1dan, no, ko3ji je, va3lda, bi1o 
le1p{i, ta3ko to2, i po dva2, po dva2 „zdra2vqa” nam o1nda pra1vi la ma1ma, i o1nda, 
na{, to2 se, to... i „zdra2vl’e” je bi4lo sa3mo ta3ko o3ki }e no, i kad se iz... iz vu4klo 
is pe1}ke, o1nda se na3ma za lo s me1dom – „zdra2vl’e”. Ko la4~i – ne1. Ko la4~i su bi4li 
ja3je tom, ta3ko i is ple3te ni i, i kao de4te sam ple38la i ja2 sam, kao po ma4ga la i 
bi4lo... ne1, {e4pre, ono okru4glo, le1bwe, le1bwe {e4pre, o4nde smo me3ti li, ne1, ja2. 
Al „zdra2vl’e” je bi4lo u je3dan ple1k po dva2 ko1ma da. I, no1, ka ̀ em, ~e4sni ca, i o3na 
kad je bi4la i... is pe ~e3na je o1nda, zna{, je bi4la, dok je bi4lo sve1`e, da se ne i3de 
i je bi4la se1~e na dok ni4je bi4la me1tu ta, da...

О цр кви и Ус кр су

I, kad je bi4lo... No1, L’e1na je i3{la, i3{la ta3ko u cr2kve na Ve1li ki pe4tak, 
po sla po4dne, i ka2`e o3na... a sam i3ma la i mlo1go cve2}’e, i u3 ba5{tu, i u a3vli ju, i 
na so3kak i svu3da, na{... i o3na, ka ̀ e, ka1ko ja2 i1mam, i1mam cve2}e, i1mam ta3ko... 
Kod na2s, kod na2s u cr2kvu je bi1lo si ro3ma {no, zna{, o3no bi4lo... vi1{ i ti2 ka1ko 
i1ma{, i ka1ko gle4di{ ti2 da no1si{ i da na... u1de si{ i ta3ko, pa re ko, ni4sam bi4la 
za u ze... sam bi4la za1uze ta, ni4sam bi4la slo1bod na. Kad sam ma4nu la, na pu3sti la pi3ja-
ce, vi1{e ni4sam i3{la na pi3ja ce, o1nda sam po1~e la da i1dem. O!nda, od Ve3li kog 
~e tvr4tka je tre1ba lo da spre1ma mo. Da, ja2 sam ure |i1va la i po2rtu i sve1, i unu4tra, 
i kad je bi4lo i spre1ma we... Bi1lo su pe2t-{e22st `e3ne, ta3ko... I o1nda, ja2 sam nau3~i-
la to2 spre1ma we od sta1ri ji ko je su bi4le, e, po1sle kad sam pre1uze la ja2, o1nda su 
mi... u po ~e4tku, bi4lo vi1{e su po ma4ga le, a po1sle, po1sle sko3ro sam o1sta la sa4ma, 
da sam tre1ba la da po1~nem od ko1lko da74na da spre1mam cr2kvu. I o1nda sam ja2 na1ba-
vi la cve2}’e. No, sa1d i1ma ko2, ko1 je do1no. O!nda, ja2 sam na3ba vi la i, i ku4pi la i 
o3da5vde i od me3ne i, i kad sre4di la, kad sam u, uvu4kla Hri3stov gro1b, ta3ko, ta3ko, 
le2po sam u3de si la i kad je bi4lo go3to vo, zna{, po4pa Be le3ncan je zo1vo sli1ka ra da 
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sli1ka, da sli1ka. Ja2 sam ta3ko le2po to2 na3me sti la, i, pre2 je bi4lo ko sam... sa {im-
{i4rom obu4kla o3ne stu3bo ve, i o1nda sam i3ma la i, i re ze3do, pa o1nda {7e3boj. Se4ja, 
wi1na ma1ma, o3ni su u1vek i3ma li, po1sle sam ja2 u1ze la od wi2 ra4sad, pa sam ja2, pa sam 
i3ma la vi1{e {7e3bo ja, ne1. O!nda, to2 je sve1 bi... ka4le ̀ i le2po obu4~e ni, u ha3rti ju, pa 
u be4lo, pa ra1scve ta no, pa da, na Hri3stov gro1b... i o1nda o3nu sum, sam pro me4nu la 
~a11r{av, onu s cr ni3nu, a do4le, do4le sam na ~i3ni la sta3zu, sta3zu smo me3ti li, te3pih, 
o1nda, tra4vu sam na... na ko3si li tra4vu, pa o1nda sam i3ma la ne1ko cve2}e be4lo, ko, 
kao {e3boj, i sam i3ma la bo1ko re, o1nda pri ko to2g, ka ko je {i3m{ir, pa obu4~e ni 
stu1bo vi ta1mo, o1nda sve1 sam me3tla be4lo, me3tla be4lo, to... te cve1to ve, pa o4de 
do4le, ka1ko sam ja2 pre2 pra1vi la, ta2j ve2z ka1ko sam {li1nga la, pa sam i3ma la o3no 
si3tne ta1~ki ce, pa o1nda, o1nda i tu2, po red, po red i1vi ce ta3ko smo sve po re4|a li 
cve1to ve, pa o1nda, ~a1{i ce sa vu1nom, sas ze4jti nom, o3ve `i1{ke. E, `i1{ke, u po-
~e4tku je bi4lo, ta3ko je bi4lo pre2ko, pa, va1t, zna{, pa su ka3ni li u, u u2qe, ta3ko, 
zna{, i to2 su kao `i1{ke. O!nda sve4}e, je3dan re2d je bi4lo sve4}e, o1nda tu4va we 
sta1vqa le i va4zne sas cve2}’om, o1nda na1trag su bi4li, ka1ko bi4lo la4la, jel za4vi si, 
on da... le2po ro ze4tle, ne1. Al o4de... i o1nda ka3lem je sas {e3boj, zna{, i to je 
bi4lo... To2 su ta3ko bi4li le4po, i Hri3stov, Hri3stov gro1b, to2 je bi4lo ta3ko le4po 
u3de {e no, po1sle je do3{lo, o3na plo1~a, je va3n|el’ije, i Hri3stov... zna{, di je 
bi4la, di je o2n bi1o... Gro1b, gro1b, da, da, gro1b. I, o1nda, tu bi4lo ta1s..., i bi4lo je, 
bi4li su sve4}e. O!nda sam ku4pi la ta3ko ko... bi4lo i ta1mo, sve4}e sas tri2... ~ik... 
~i1rak, ta3ko sas tri2... i po1sle sam ja2 ku4pi la, o1pet sam... ko3ji su bi4li ma1lo ma1we 
i me3tla ih i to2... A a1rti ju ka1ko sam i1zre za la! To2 je ta3ko le4po bi4lo i3zre za no, 
pa to2 u3de {e no! Da2. Da. I... na... a o1nda je bi4lo ve1}... na Ve1li ki pe4tak bi4li su... 
bi4lo je do de1set je va3n|e li ja i, i je bi4lo sa1ra na, sa1ra na, i o1nda je tre1ba lo... a 
Vas kr se4n’e je bi4lo u, u, u... Su3bo ta, u1ve ~e, da2, al je po1~e lo u dva4najs, u dva4najs, 
u dva4najs je po1~e lo. I kad su, tre1ba lo to2 da se po3kva ri... E!, e1, a zna2{ ka1d smo 
po kva4ri li? U su3ba tu... u su3ba tu za1ji tre sam ja2 o3ti {la, pa smo ski1nu li svu 
cr ni3nu, sve1 je bi4lo... zna{, u cr2kvu sve1 je bi4lo... me1tu se ~a3r{a vi, za4sto ri, sve1 
je bi4lo cr4no, zna{, i, je bi4la, je bi4la sa1ra na, je bi4la sa1ra na i, o1nda, za... da, u...
pe2t, u su3bo tu za1ji tre sam o3ti {la, pa sam tre1ba la sve1 da pro3me nem, jel o3sto 
sa3mo, sa3mo gro1b i o3vo sve1 se to2 kva4ri lo, i kad je bi4lo Vas kr se4n’e, ja2 sam pro-
me4nu la... E!, kad je bi4lo Vas kr se4n’e, o1nda smo o1sta li unu4tra na2s ne1kol ko, pa 
sve1 smo po kva4ri li... Da sklo1ni mo sta1zu i sve1 smo sklo1ni li, da2, sve1 smo sklo1ni-
li, dok su, dok su o3ni se vra4ti li, da, da, da, da, dok su se o3ni vra4ti li, o1nda smo 
sklo1ni li i o1nda je bi4lo... so1ba bi4lo... i kao ju1tre we, ju1tre we, za1ji tre. Ja4ja, 
mi1sim ja4ja, zna{ {to, {o se i3{lo... ni4 se i3{lo... na Uskrs ko je i3{o, ta3ko, na 
gro2bqe, ne1, kod mr3tvi, ali ni4je bi1o da2n. Bi1}e na „ru ̀ i3~a lu”, ko... u po ne3del nik, 
na „Ma2li u3skrs”, al po1sle su po1~e li da do3la zu i ne3de qom, zna{, i u po ~e4tku 
Be le3ncan ni1je te1o ne1de qom ne go... E!, pa, ja1gwe, ja1gwe. O!nda, i1ma kad se ku1va la, 
ku1va la se ki3se la ~o4rba jag we3}a, pa se... pe ~e4we, pa, i1ma, i1ma kad su... no, ma1ma 
jo1{ je... i1ma kad je pra1vi la i, i pa1pri ka{, ta3ko, jag we3}’iji. Bi1lo je, bi1lo je ko-
la4~e, o3pet, i na Uskrs je bi1lo ko la4~e. O!nda je bi1lo, ova3ko, od te2sta i se ku1va-
lo, o1nda ni4je bi4lo sas sla4nom i ta3ko, ne. No1, fa2rba na, fa2rba na ja4ja i, i... Da2, 
al su po1~e li da do3la zu i o3vi sa stra4ne, {to su bi4li u Te mi3{var i ta3ko, no1, i, 
i na se1la, o3ni su do3la zi li ne1de qom. I o1nda je, je po1~o da do1la zi po4pa i ne3de-
qom da slu2`i kod gro3ba, i o1nda, ako ni4je mo1go sa2m, kad je do3{o ~a3nad ski, je li 
ko3ji je bi1o... i ko1 ni4je bi1o u, u ne3de qu, je o3sto u po ne3del nik, ba1{ kad je ta2j, ta2j 
da2n. O!nda su ma1lo ma1we bi1li, ali su do3{li na, na ta2j da2n kad je bi4lo, na, na 
„ro ̀ i3~a lu”. I su bi4li tu2... pro1me ne sa svi1m, ka1ko su se i sve2t... na4rod se ra-
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zi3{o... O!ni su mo1gli ne1de qom da do2|u, ni4su mo3gli... ne, ko3ji su u slu3`bi, i i1ma 
i u Bu1ku re {tu bi4li, i Te mi3{var, i ku3da ni4su bi4li i, i mi1sim sa, sa se1la, i ta3ko, 
no1. I o1nda, u ma2li... na ma2li... ka1̀ em, to2 bi4lo u ne1de qu, na „Ma2li u3skrs”.

О ра ду и ра ки ји

Sam i1ma la ~e tr1najst go1di na... bra1t Ne4da je bi1o u vo2jsku, bra1t Mi1le ta je 
bi1o o4de {e3grt, Pa1vla~ ko... u ne1ma~ ku va4ro{, ta1mo je bi1o ko1lar. I o1nda smo 
o1sta li ta1ta i ma1ma, ja2 i Gi1na, i ta1ko da spa1ku je mo ko1su, la1ku, do34bru; ja2 i ta1ta 
smo dva4de set la4nca sas o4vsom ko3si li, je1dan da2n je bi1o de4da iz Sa ra3vo le i je1dan 
da2n je bi1o Mi1le ta da nam po3mog ne – na2s dvo1je, i ma1ma i Gi4na, o3ni su mra3vi5n~i-
li i sku1pi li, po1sle se ko3si lo i s ma {i3nom, {to je ra4dio ze1mqu na1po le i 
smo... ve1} sam bi4la i u1da ta o1nda, pa smo i3{li da sku1pi mo o3ne... Pa, vi1{e se 
ru1~no, da2, po1sle je bi4lo i s ma {i3nom. O!nda, i1{la sam ja2 i na o1ra we i na si1ja-
we sas ta1tom i kad se pa4ro ku ku3ruz i kad se o1ra lo vo3di li, kad se gra1bi lo, ne2, 
gra4bqa ma sam ja i1{la, ta ko da od ma1le na sam ra4di la pa vo3rluk. I, po1sle sam 
ra4di la i vi3no grad, i {pri1ca la, i o4de kad se ku1}a ra1di la i na1me {}a li mlo1go, 
mlo1go sam ra4di la i mlo1go i sva1{ta, ma3lter i sva1{ta sam pra1vi la i to li3ko 
fe4li po1slo ve {to sam ra4di la. E sa1de, ka2`e L’e1na, Le1na, no1, i o1na ni1je... a da 
vi1di{ ka1ko je... o3na je sa1de sas no1ga ma, i1de s dve2 pa1li ce i o1na i1ma di ja be2t i 
ni3je i /joj? do1bro, i, no1, o3na ni1je ba1rem, ja2 sam od ma1le na ra4di la. Jo{ ma1le na, 
od, od o72sme go71di ne na ku ku3ruz smo i1{li da ko1pa mo, ne1, ku1pi li se ~’a1pur ji i 
ta3ko, ta3ko da sam, ne1 {to sa mo {to sam bi4la... al ja2 sam i vo1l/e?la, i vo1l/e?la 
sam da ra2dim... Ni4sam bi4ra la, bi1la vre4dna... sa1d kad ra2dim u! ba{t’u i ka ko sam 
bo1le sna i kad vi1dim ne1{to kad ni4je u re4du... Vi1dio si A!lek sa ka1ki ku ku3ruz 
o3ve go1di ne! Au, ko li1ko sam se je4di la, ne1 zna{ ka1ko ta2j pri1ti sak ni4 mi je sti1go 
pri ko te1ren te ta, da2. Zna{, u1vek sam vo1l/e?la sve1 da je le4po, da je ~i1sto, o1nda, 
pla4ti la sam, a vi1{e ni4sam iza3{la na1 kraj ni sas, ni s no4vcom. Sre1}a o1vaj pe1~e 
ra1ki ju i to2, i o1nda mlo1go ra3ki je, zna{... da sam sve1 no4vca da4la, ne, ne, ne, ne1 bi 
i1ma la; la4ne sto2 pe de1set li1ta ra ra3ki je i1zda lo, bi4lo je {l’i1ve, sa1d o1ve go1di ne 
smo spra1vqa li i {l’i1ve. Da. E sa1de, o1ve go1di ne, no1, o1sta lo je od ka4jsi je vi1{e, 
jo1{ i da1nas i1ma mo ka4jsi je, i jo1{ tri2, ~e3tir ka1za na, da, ~e1tir je do sa1da i1spe ko 
od ka4jsi je, no1, ta1mo je me1tla ma1lo, ma1lo {e1}e ra a u {l’i1ve ne1, a {l’i1ve {to je 
bi1lo la2ne, i od ja1bu ke, i ja1bu ke je bi1lo pu1no, i sa1de i1ma. 

О уда ји

I, o2n je bi1o i ko4le ga sas mo1jim bra1tom, ne1, i tu2 smo se3di li bli4zu, i ta3ko 
sam a u1po zna la i, no1, bi1o je... i ovaj Sve3ti slav, i/z? Si ge3ta, ne1, Bu3di {in, no1, 
ma1lo, ovaj... po1sle u1po zna la La64lu, i, jal, i i1pak o2n je bi1o sta3ri ji, de1set go1di na 
sta3ri ji, no1, o2n je bi1o za, `e3nid bu, a ja2 sam bi4la mla4da, no1, po1sle sam ne1ka ko 
otka4za la, re ko, o2n je... ne1 mo` da ~e1ka me3ne, sam mla4da, mo1ji ne2}e jo1{ da me 
u3da ju, ne1,... Da2, o1nda je bi1o ra1t, i o1nda ta3ko i po sle ra1ta, i da se `e1ni... no1 
do1bro, i1pak je sve1 in si sti4ro i \’u1ka je in si sti4ro, ne1, o1ni su bi4li dru1go vi, wi2 
dvo1ji, i ta3ko su bi4li kao ne1ke ve3li ke de3vo5jke, zna{... mla4di, onaj ni4je bi1o do, 
do sta1ro sti... kad je jo1{ sta1r, bo1le stan, o3sto je sa2m, i, o1nda... Da, sa1mo ka1ko je 
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bi4lo o1nda po1sle, po sle ra1ta, ~e tr de1s o2sme, na{, o3ni ka1ko su i1ma li vi1{e ze1mqu... 
to2 je bi4lo to2... te2, to2 je bi4lo ne1ka ko vi1{e si ro1ma {ko ne go... na{, tre1ba sve1, sa1d 
i1ma, kad se sve1 u1ze lo, ne... mla4do... ne1, i tvo1ji ka1ko su bi4li, ne... Po1sle, ka ̀ e, 
bi4lo tu2 re2~i, \’u1ka sve1 in si sti4ro, pa ka ̀ e, ka1ko da je u1dam ni1ko ni4je do1{o da 
pi2ta i da ka2̀ e, zna{, da2, no1, o1nda... Pa da, do2|’u u pro4{wu i po1sle su do3{li 
ro3di te qi we1go vi, do1{li su u pro4{wu, jal, ni4smo, ni1smo se pr1ste no va li i, i 
bi1la je sva3dba, po red mli1ne, sa4la je bi4la na }o1{ak. Da. I o1nda, bi4la je na1{a 
ne1ka ro1|’aka iz Sem pe4tra, da, o1na je bi1la ku1var ka, o1ni su i1ma li, ta ko mla4de, 
ta3ko, svi2we, mi2 smo i1ma li... od o4vna... to2 je ta3ko fi2nu ~o4rbu sku1va la na1{a 
te81tka iz Sem pe4tra, i pe ~e4we, i o1nda oko dva4na5js bi lo, ta3ko da ni4smo... a ni u 
o1p{ti nu ni4smo bi4li ve1n~a ni, te1k, tek u se1ptem bar smo mi2 smo se ve1n~a li u 
o1p{ti nu, a u cr2kvu ni4smo, ta1ko je bi4lo o1nda...

О руч ним ра до ви ма

Pa, ma kra me2 sam ra1di la, po {to i1mam to2, i mo de4le... Da vi1di{ ka1ko sam 
ja2 pra1ila mo de4le! Vi1di{ ka1ko je i o3va plo1~a ta3kva... svr4{i la ma1lo. O!nda, iz 
no1vi ne, iz no1vi ne sam na ~i3ni la mi3l’e5. Kad bi i3{la da... A? [ti1ka la, ni4sam 
{ti1ka la, ne1, sa3mo sam he1kla la i sam ma kra me2 i sam... E!, pa, i1ma la sam ja2 ru1~ne 
ra4dwe, {to sam... pe {ki4re, ka1ko su pre2 bi4li pe {ki4ri, ne1, i o1nda ta1mo i ja-
stu4~i }e, o3no du1blo va no ve4zla i pa1una na pe3{ki5r, i o3ne ru4`e, i ve2z, bi4le i na 
{tra3fti }e ta3ko na... za re4rnu i za ste la2`, i to2, to2 bi4lo i ve2z, i he1kla no, i 
ma kra me2 i, na po3slet ku, o3vo {to i1mam eta mi1nu, to2 mi je Ti2nka ura4di la, sve1 te2 
~a1r{a ve i eta mi1nu. I!mam i ja stu1~i }e, ta1mo u tr pe za3ri ju, o3no su... Sam ne1{to 
za no2vce su tra4`i li, sam u... a u Mo37kri5n, u Mo37kri5n sam he1kla la, sam he1kla la, 
i1mam ko tu3ri }e, ve1li ki, ve1li ki ~a3r{av. No1, o2n je u1mro... I Sla4vku, do4bro, kod 
Sla4vka sam ja2 i3{la {i... i1ma mil’e2 i ma2le... i o1nda sam ja2 iz no1vi ne, iz no1vi ne, 
sa4ma sam pra1vi la... Mu1stru, ma2log, ma2log, pa sam na ~i3ni la ve1li ko mi qe2, o1nda 
~a1r{a vi, ta1ko sam ~a3r{av n a4stal, pa o1ko lo... o1ko lo, da2, sam u1ze la, pa sam, to2 
je kre2m, kre2m ~a3r{av, od o zgo4re bi4lo od ~’i1pke, o1nda sam ski1da la fo2rmu, mu1stru 
sas ro4qe, ta1ko s du1va ra, pa sas fi1ran ge, ko sas za2ve se, ta3ko, ka1ko sam vi1dla 
so ka4kom, pa o1nda {li1ngam, ka1ko pre2 bi4lo o3ni {li1nga ni ~a1r{a vi, oda4vde sam 
ski1nu la i... a od o3ni sam pra1ila de1... za, za mr3tve {ta sam {ti1ka la, ono sam 
lu4pa la i se... se1kla s ma1ka zi ca ma i, i, ja1o bo1`e, ko1lko, ko1lko fe4li sam ra4di la 
da... Da2, mlo... mlo1go sam pra1vi la. I o3no, i o3no sam u3zi ma la, mo de2l sam pra1ila 
sa4ma. No, vi1di{, gle1, o3vo o4de, sam ski1nu la, sam na ~i3ni la fo2rmu, ko sam pra1ti-
la ka3rto5n i sam pra1ti la, o1nda sam pod, pod u1dar..., sam o4de sa3mo dva4put, sam 
o3far ba la s be4lim fi1rnaj som, zna{, i o3vo ni4je ta3ko be4lo, kao o3vo ~e ra3mi ka, 
ne1, to2 je ~e ra3mi ka, i o1nda sam sa4ma to2 pra1ila. Da2, kao plo1~u, i sam je... to2 je 
treb... pr1vo... kad sam pr1vu na ~i3ni la o3nu, o3nu, o3nu bra1on, e1, sa1d, po1sle tre1ba-
lo... u to2 pla4vo bi3lo sa3mo te2 dve2 {tra4fte. Go ble4ne ni4sam ra4di la, ni4sam. Ovo 
{to i1mam go3ble5n, to2 sa2m... je Ti2nka ra4di la, da. Sam he1kla la i o3vo ma kra me2. I 
o1nda, jo1{ je3dno ma kra me2 ~a3r{av, {to i1mam, pu1no, pu1no, o1ko lo ru4`e, o3no o3pet 
sam o4de za no1vac, ne1ko je tra4`io, pa sam wim da4la, ne1... Da2. I, u po ~e4tku ni4sam 
i1ma la... sam sas in di go4om, zna{, pra1ila. E, sam pra1ila ma2li... ma1lo koc... ma2li 
cve2t, i po1sle sam na ~i3ni la... to2 u... uve li3~a la, zna{, uve li3~a la. Da2, pa mo1glo, 
sa3mo ni4sam ja2 mo3gla, ja2 sam pu1no me3ni na ~i3ni la, i, o1nda, po1sle, ka ̀ em, kad sam 
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po1~e la da {li1ngam te2, te2 po3kro ve, i o1nda sam mlo1go... to2 je tre1ba lo... to, to2 sam, 
u po1sled we vre4me vi1{e ni4sam mo3gla... tu2 tre1ba lo i pr1ste i da u3da ra{ i...
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DE SPRE GRA IUL DIN ORAŞUL SÂNNICOLAU MA RE DIN ROMÂNIA

Žarko Bošnjaković, Ta tja na Prvulović

Rezumat

Autorii acestei lucrări analizează graiul de similitudine dintre vorbirea în limba 
sârbâ din Sânnicolau Mare din Banatul românesc de nord şi cel din regiunea Kikinda, 
din Provincia Voivodina, Serbia. Concluzia cercetării privind analiza materialului dia-
lectal din Sânnicolau Mare demonstrează că vorbirea de aici are, din punct de vedere 
fonetic şi morfologic, caracteristici ale vorbirii din aria lingvistică Kikinda, dar din 
punct de vedere sintactic este foarte puternică influenţa limbii române / nu există dis-
tincţie între viativul locativ (direcţia) şi locativ; în analiza comparativă a cazurilor, apar 
cazurile analitice, complementul reluat (dublat), proclitizarea devine enclitizare, atribu-
tul se pune după substantiv.

ON ThE SPOKEN LANGUAGE IN ThE CITY OF SÂNNICOLAU 
MARE IN ROMANIA

Žarko Bošnjaković, Tatjana Prvulović

Summary

The authors are studying the Serbian language spoken in the city of Sânnicolau 
Mare in Romania. They analyse the differences and similarities between the spoken 
language in this city in the Northern part of Banat in Romania and the one in the area of 
Kikinda, both belonging to the Northern Šumadija-Vojvodina dialectal region. The analysis 
of the dialectical forms recorded in Sânnicolau Mare has shown that the language spoken 
among the Serbs in this city, has, at phonological and morphological level, has all the 
important characteristics of the language spoken in Kikinda, while at syntax level it has 
been strongly influenced by the Romanian language – the distinction between viative 
and locative has been lost, analytism of case, the doubling of objects, proclitisation of 
shortened forms and the positioning fo the atribute be hind the noun ha ve oc cur red.
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М и љ а  Н .  Р а д а н

О ИМЕНИЦАМА PLURALIA TANTUM У 
КАРАшЕВСКИМ ГОВОРИМА

СА ЖЕ ТАК: У ра ду су раз мо тре не име ни це plu ra lia tan tum у ка ра шев ским 
го во ри ма (КГ). На кон са же тог при ка за ста во ва сла ви ста о про бле ма ти ци де фект-
но сти у гра ма тич кој ка те го ри ји бро ја код име ни ца уоп ште, име ни це plu ra lia tan tum 
раз вр ста не су у се ман тич ке суп кла се. У ра ду се по ку ша ва уста но ви ти у ко јој 
је ме ри ра зо рен на сле ђе ни си стем и сте пен гра ма тич ке ре ин те гра ци је име ни ца 
plu ra lia tan tum у син гу лар ну мно жи ну, те у ко јој је ме ри ути ца ла мик со гло ти ја с 
банат ског про сто ра на по ја ча ње или сла бље ње де фект но сти па ра диг ме ових име-
ни ца у КГ. Исто вре ме но, упо ре ђи ва њем ста ња у КГ са си ту а ци јом у дру гим срп-
ским екав ским го во ри ма, по ку ша ва се уста но ви ти ко јем ди ја ле кат ском аре а лу 
при па да ју изо лек се овог ти па из КГ. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: plu ra lia tan tum, гра ма тич ка ка те го ри ја бро ја, де фект ност, 
кон цеп ту а ли за ци ја, се ман тич ке суп кла се.

1. У ју го за пад ном де лу ру мун ског Ба на та, не да ле ко од гра да Ре ши це, 
по ко тли на ма огра на ка нај ве ће ба нат ске пла ни не Се ме ни ка и до ли на ма из-
во ри шних то ко ва ре ке Ка ра ша раз ме ште на су се дам ка ра шев ска на се ља: 
Карá ше во (К)1 (Caráşova), Јáбалч’е (Ј)(Iabálcea), Нéрмић’ (Н)(Nérmed), Кло кó
тич’ (Кл)(Clócotici), Лýпак (Л)(Lúpac), Рáвник (Р)(Ráfnic) и Вóд ник (В)(Vódnic). 
По вр ши на две ју ка ра шев ских оп шти на, Карá шевa и Лýпа ка,2 из но си 20.794 
хек та ра. Ова ма ле на оаза ста нов ни штва срп ског по ре кла са број ним спе ци-
фич ним ет но ли нгви стич ким цр та ма, ко јој тре ба при до да ти и на се ље Ти лó
ри (Т)(Tiról),3 по зна та под име ном Кра шовá ни или, ка ко са ми се бе на зи ва ју, 
Ка ра шев ци, ве ко ви ма жи ви на са мој се ве ро и сточ ној иви ци срп ског је зич ког 

1 У пр вој за гра ди да та је скра ће ни ца за на се ље /го вор/, а у дру гој за гра ди за зва нич ни 
ру мун ски на зив на се ља. 

2 Оп шти ну Ка ра ше во са чи ња ва ју на се ља Ка ра ше во (2.437 ста нов ни ка), Нер миђ (598 ста-
новн.) и Ја балч’е (225 ста новн.), уку пан број ста нов ни ка: 3.260 (од ко јих ви ше од 90% су Ка ра-
шев ци), укуп на по вр ши на: 14.145 ha (од ко јих 7.000 ha су шу ме), а оп шти ни Лу паку при па да ју 
на се ља Лу пак, Кло ко тич’, Рав ник и Вод ник, уку пан број ста нов ни ка: 3.023 (од ко јих 93,38% су 
Ка ра шев ци), укуп на по вр ши на: 6.649 ha.

3 На се ље су осно ва ли Нем ци 1811. го ди не, на три де се так ки ло ме та ра се вер ни је од ка ра-
шев ских на се ља. Део ста нов ни шта из по ме ну тих се дам ка ра шев ских на се ља на се лиo се ов де око 
1828. го ди не, и чиниo та да 1/3 ста нов ни штва; 1988. го ди не би ло је све га 120 Ка ра ше ва ка, од ко јих 
је по ру му ње но ви ше од по ло ви не и не зна ви ше „ка ра шев ски”, али су се сма тра ли Ка ра шев ци ма. 
[О Ка ра шев ци ма у дру гим ба нат ским на се љи ма, в.: Ra dan, 2000: 17–22].
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про сто ра у не сло вен ском, пре те жно ру мун ском окру же њу. На ба нат ском 
про сто ру се ви ше од јед ног ми ле ни ју ма од ви ја ју ин тен зив ни ру мун ско-сло-
вен ски (срп ски, бу гар ски) кон так ти (лин гви стич ки, кул ту ро ло шки), а по чев 
од X ве ка па све до да нас, они се ди вер си фи ку ју услед кон так та аутох то ног 
срп ског и ру мун ског жи вља пр вен стве но с Нем ци ма и Ма ђа ри ма, али и с 
дру гим до се ље ним ет нич ким гру па ма (Бу га ри ма, Сло ва ци ма, Че си ма, Фран-
цу зи ма). До ста јак ути цај на срп ске и ру мун ске го во ре, на ро чи то за вре ме 
ото ман ске оку па ци је Ба на та, ис по љио је тур ски је зик. Прем да ма ње уоч љив 
да нас, ду ги низ ве ко ва ути цао је и оста вио зна чај не тра го ве у го во ри ма ба-
нат ских Ср ба и Ру му на грч ки је зик.

1.1. До дир сло вен ских, срп ских го во ра с не сло вен ским је зи ци ма и го-
во ри ма, по себ но с румунским и не мач ким, имао је за по сле ди цу ре ци проч не 
ути ца је раз ли чи тог ин тен зи те та. Срп ски го во ри у Ба на ту, укљу чу ју ћи ту и 
КГ, ко ји при па да ју ра зним ди ја ле кат ским ти по ви ма (шу ма диј ско-вој во ђан-
ском, ко сов ско-ре сав ском, ти моч ко-при зрен ском),4 тр пе ли су и да ље тр пе 
ве о ма сна жан ути цај ру мун ског је зи ка, ко ји за ди ре у њи хо ву струк ту ру 
[Ra dan, 2009/1; Ра дан, 2009/2]. Сма тра мо да је за те му ко ју ће мо раз мо три ти 
ва жно пре ци зи ра ти кон текст у ко јем се срп ски го во ри Ба на та ве ко ви ма на-
ла зе и раз ви ја ју.

2. Про блем де фект не па ра диг ме име ни ца у ве зи с гра ма тич ком ка те го-
ри јом бро ја (у овом ра ду ин те ре су ју нас име ни це plu ra lia tan tum) ни је, по на-
шем ми шље њу, до вољ но ис тра жен ни у срп ској ни у сло вен ској ли те ра ту ри. 
Исти на, послед њих је го ди на у сло вен ским струч ним ча со пи си ма об ја вље но 
не ко ли ко сту ди ја по све ће них на ро чи то те о рет ским пи та њи ма ове про бле ма-
ти ке [Дег тя рев, 1982; Су бо тић, 1999; Са а ве дра, 1999; Lu baś, 1999; Со бо љев, 
2005; Мла де но вић, 2007 и др.],5 али је то ипак још увек не до вољ но ка ко за 
ра све тља ва ње овог про бле ма та ко и за сти ца ње оп штег пре гле да ста ња де-
фект но сти ово га ти па у срп ским ди ја лек ти ма.6

2.1. Је зич ке де фект но сти раз ли чи те су у по је ди ним је зи ци ма, а за њи-
хо ву по ја ву (по сто ја ње) тра же се у са вре ме ној лин гви стич кој ти по ло ги ји 
об ја шње ња и да ју се раз ли чи та ту ма че ња. 

што се ти че ка те го ри је бро ја код име ни ца у срп ском је зи ку, лин гви-
сти се сла жу да по сто је две гра ма тич ке ка те го ри је (син гу лар и плу рал) и 
две се ман тич ке ка те го ри је (син гу лар и плу рал), ме ђу тим, те две ка те го ри је 
ни су увек ускла ђе не, та ко да се де ша ва „да гра ма тич ки син гу лар не од го ва ра 
увек се ман тич ком син гу ла ру, а гра ма тич ки плу рал не од го ва ра увек се ман-
тич ком плу ра лу” [Су бо тић, 1999: 87]. Се ман ти ка зби ра, ина че, ре а ли зу је се 
у две ма на сле ђе ним гра ма тич ким ка те го ри ја ма – у збир ним име ни ца ма и у 
име ни ца ма plu ra lia tan tum. Исто вре ме но, по зна то је да се па ра диг мат ска 
де фект ност уоп ште, па и мор фо ло шка де фект ност име ни ца plu ra lia tan tum 

4 Пре ма ми шље њу не ких лин гви ста КГ при па да ју ко сов ско-ре сав ском, а дру ги сма тра ју 
да при па да ју при зрен ско-ти моч ком ди ја лек ту [о то ме в.: Ra dan, 2000: 43–63]. 

5 О овој про бле ма ти ци в. ци ти ра ну ли те ра ту ру код Со бо ље ва 2005. и још не ке ра до ве у 
НССВД, 28/2.

6 Си ту а ци ју оте жа ва и чи ње ни ца да лек си ка на ших ди ја ле ка та још увек ни је у до вољ ној 
ме ри ис тра же на.
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(и име ни ца sin gu la ria tan tum), раз ли чи то ма ни фе сту је у по је ди ним је зи ци-
ма, чак и у ге нет ски срод ним је зи ци ма, као што су, на при мер, сло вен ски је зи-
ци [Со бо љев, 2005: 96; Саа ве дра, 1999: 27; Бе лић, 2000: 300–404]. Та кво ста-
ње об ја шња ва се чи ње ни цом да су име ни це plu ra lia tan tum од раз на род не 
кон вен ци о нал не пер цеп ци је (ко ја ни је увек иста у ра зних на ро да, па чак ни 
уну тар истог на ро да) о би пар тит но сти по је ди них пред ме та или о мно штву 
не че га ко је зна чењ ски не мо же би ти син гу лар [Су бо тић, 1999: 87; Сте ва но-
вић, I: 186–187]. Де фект ност име ни ца plu ra lia tan tum зах те ва од го вор на нај-
ма ње два зна чај на пи та ња: а) да ли је та кво ста ње на сле ђе но и кон зер ви са но 
из пра сло вен ске је зич ке за јед ни це и б) ако ни је, ко ји су то чи ни о ци до при-
не ли раз во ју те па ра диг мат ске де фект но сти. Ар гу мен то ва ни од го вор на ова 
два пи та ња зах те ва упор на и те мељ на ис тра жи ва ња, а то ни је циљ ово га на-
пи са. Ов де же ли мо са мо на ве сти нај ва жни је ре зул та те до са да шњих ис тра-
жи ва ња овог пи та ња, ко ји са мо по твр ђу ју да оно и да ље че ка пра ви од го-
вор. Из не та ми шље ња у сла ви стич кој ли те ра ту ри су кон тра дик тор на: не ки 
лин гви сти сма тра ју, са до ста со лид ним ар гу мен ти ма, да су име ни це plu ra lia 
tan tum де ри ва ти од пра вил них об ли ка јед ни не пра сло вен ских име ни ца [Со-
бо љев, 2005: 106; Дег тя рев, 1982: 68–71], док дру ги сма тра ју да је ова гру па 
име ни ца на сле ђе на из ин до е вроп ске и пра сло вен ске је зич ке ба шти не [в., нпр.: 
Бе лић, 2000: 273–410]. До до но ше ња ко нач ног за кључ ка, у овом ра ду сма-
тра ће мо, у скла ду са ши ро ко рас про стра ње ном лин гви стич ком тра ди ци јом, 
да су име ни це овог ти па при мар но име ни це с де фект ном па ра диг мом, то јест 
да од ре ђе но лек сич ко зна че ње мо же би ти ис ка за но је ди но у об ли ку плу ра ла 
(да кле без об ли ка јед ни не) [Со бо љев, 2005: 106–107]. 

3. Циљ ово га ра да је сте дво јак: да се ин вен та ри шу и ана ли зи ра ју име-
ни це plu ra lia tan tum у КГ ко ји спа да ју у ред нај ар ха ич ни јих срп ских го во ра, 
и, исто вре ме но, да се на осно ву ком па ра тив не ана ли зе уста но ви ко јем ди ја-
ле кат ском аре а лу при па да ју изо лек се овог ти па из КГ.

3.1. Де фект ност у па ра диг ми бро ја код по је ди них име ни ца, нас ов де 
ин те ре су ју име ни це plu ra lia tan tum,7 рас про стра ње на је у мно гим је зи ци ма 
све та. Пре ма тре нут но ве ћин ском мишље њу струч ња ка, она се по ја ви ла још 
у ста ри јим епо ха ма ин до е вроп ских је зи ка, на и ме он да ка да је ду ал по чео 
гу би ти пр во бит но зна че ње (је дин ство пред ме та у двој ству ње го вих са став-
них де ло ва) и по при мати но во, из ме ње но зна че ње (је дин ство пред ме та без 
ика кве при ме се обе ле жа ва ња би пар тит но сти) – та да је име ни ца пре ста ја ла 
зна чи ти дво ји ну и, за ви сно од ње ног об ли ка и но ве кон цеп ту а ли за ци је, по-
при ма ла би ло об лик мно жи не, би ло об лик јед ни не [Бе лић, 2000: 285–287]. 
Да кле, глав ни узрок за ме не ду а ла плу ра лом у да том мо мен ту ево лу ци је је зи-
ка је сте се ман тич ке при ро де, у ве зи је с но вом кон цеп ту а ли за ци јом пред ме та 
и на ру ша ва пра ви ла гра ма тич ких кри те ри ју ма. Та но ва кон цеп ту а ли за ци ја 
иза зва на је не ком осо би ном са мог тог пред ме та (де но та та), да кле од раз је не-
ких по ја ва из ван је зич ке ре ал но сти. Тре ба ре ћи, та ко ђе, да па ра диг мат ску 
де фект ност име ни ца plu ra lia tan tum узро ку ју и фор мал ни је зич ки фак то ри 
(мор фо ло шки, син так сич ки, лек сич ки).

7 Се ман ти ка зби ра оства ру је се још и у збир ним име ни ца ма [Бе лић, 2000: 281–282].
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3.2. Упр кос чи ње ни ци да у мно гим је зи ци ма по сто ји ка те го ри ја име ни
ца plu ra lia tan tum, бу ду ћи да се се ман тич ка (па и гра ма тич ка) пра ви ла раз-
ли ку ју од је зи ка до је зи ка, ин вен тар име ни ца из ове се ман тич ке ка те го ри је 
раз ли чит је не са мо у ге нет ски срод ним је зи ци ма већ и уну тар исто га је зи-
ка. Та кво ста ње је, изме ђу оста лог, иза зва но чи ње ни цом да је кон цеп ту а ли-
за ци ја ра зних пред ме та раз ли чи та у ра зним је зи ци ма, тј. да је она у сва ком 
је зи ку ре ла тив на и слу чај на, а тре ба на по ме ну ти да ова ка те го ри ја име ни ца 
уоп ште не по сто ји у не ким је зи ци ма [Со бо љев, 2005: 101]. Ста ре сло вен ске 
име ни це plu ra lia tan tum, као и дру ге на сле ђе не је зич ке струк ту ре из пра сло-
вен ског је зи ка, ни су, ме ђу тим, оста ле не так ну те, те су се ма ње-ви ше ме ња ле 
у мо дер ним сло вен ским је зи ци ма за ви сно, у пр вом ре ду, од исто ри је ево лу-
ци је по гле да на пред ме те. Ме ђу дру ге чи ни о це ко ји су узро ко ва ли те про ме не 
тре ба увр сти ти и мик со гло ти ју, ко ја мо же до при не ти сла бље њу и про ме ни 
на сле ђе них гра ма тич ких пра ви ла у прав цу упро шћа ва ња гра ма тич ког си-
сте ма, на ро чи то у слу ча ју оних је зи ка ко ји су би ли или је су у ин тен зив ном 
кон так ту с је зи ци ма ко ји има ју дру га чи ју струк ту ру (в., на при мер, си ту а ци-
ју у бу гар ском је зи ку [Са а ве дра, 1999: 28–30]), или учвр шћи ва њу на сле ђе ног 
си сте ма. 

3.3. На про ме не у овој ка те го ри ји име ни ца (али и у дру гим гра ма тич ким 
ка те го ри ја ма) ути че и уну тра шња тен ден ци ја је зи ка укла ња ња де фект но-
сти ус по ста вља њем рав но те же из ме ђу се ман ти ке и гра ма ти ке. То се нај пре 
оства ру је код оних име ни ца plu ra lia tan tum у ко ји ма се ман ти ка зби ра ни је 
нај ја сни је пре по зна тљи ва (осла бље на се ман тич ка мо ти ви са ност), не за ви сно 
од то га да ли је име ни ца по ре клом из не ка да шњег ду а ла или из син гу лар не 
мно жи не, та ко што не ке од тих име ни ца раз ви ја ју се кун дар не син гу ла ти ве 
ин те гри шу ћи се на тај на чин у си стем јед нин ско-мно жин ске па ра диг ме 
[Мла де но вић, 2007: 99].

4. Ак ту ал но ста ње име ни ца plu ra lia tan tum у КГ је сте, углав ном, слич-
но ста њу у оста лим срп ским го во ри ма. Прак тич но, пре ма на шој про це ни, у 
КГ да нас су при мет не две су прот не тен ден ци је. Пр ва, ја ча тен ден ци ја, усме-
ре на је ка не у тра ли за ци ји се ман тич ке ком по нен те, што има за по сле ди цу 
ин те гри са ње ових име ни ца у си стем син гу лар но-плу рал не па ра диг ме. Кон-
крет ни је, укла ња ње мор фо ло шке де фект но сти па ра диг ме оства ру је се раз ви-
ја њем се кун дар них син гу ла ти ва код име ни ца plu ra lia tan tum чи ја се се ман-
ти ка не те ме љи на ја сно ви дљи вој би по лар но сти и по го то во код име ни ца 
чи ја ви ше дел ност ни је из ра зи та. Дру га је тен ден ци ја кон зер ва ци је ове ка-
те го ри је име ни ца, ко ја има сво је упо ри ште код име ни ца с ја сно уоч љи вом 
би пар тит ном струк ту ром. Пр ва је тен ден ци ја у те сној ве зи с но вом кон цеп-
ту а ли за ци јом пред ме та и с кон так том са дру гим је зи ци ма (ко ји че сто под-
ра зу ме ва ју дру га чи ју кон цеп ту а ли за ци ју), у на шем слу ча ју, пр вен стве но са 
ру мун ским је зи ком, а дру га тен ден ци ја има сво је ис хо ди ште у кон зер ва ти ви-
зму КГ (што је, ина че, ка рак те ри сти ка пе ри фер них и изо ло ва них го во ра).

4.1. За раз ли ку од по је ди них срп ских пе ри фер них го во ра, у КГ ни смо 
за бе ле жи ли при ме ре об ли ка мно жи не тран сфор ми са них у об ли ке јед ни не 
(тзв. об ли ке се кун дар не мно жи не ти па уста – ус те [Мла де но вић, 2007: 100]).
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4.2. Про цес син гу ла ри за ци је име ни ца plu ra lia tan tum, ина че при су тан 
и ка рак те ри сти чан за сло вен ске је зи ке, до ста је од ма као у КГ, као што ће се 
ви де ти из гра ђе из ло же не у на став ку. Све ве ћи је број овaквих име ни ца у 
ко јих се раз вио се кун дар ни об лик јед ни не ти па: вúла јд. < вúле мн., грéбло јд. 
< грéблa мн. „гра бу ље”, обљáло /ре ђе објáло/ јд. < обљáла /објáла/ мн., дисá га 
јд. < дисá зи мн. и др. Тре ба ре ћи и то да Ка ра шев ци ис по ља ва ју из ве сну не си-
гур ност и ко ле бљи вост ка да се од њих из ри чи ти је зах те ва да од по је ди них 
име ни ца plu ra lia tan tum го ре на ве де ног ти па на ве ду се кун дар ни син гу ла тив, 
што је до каз да је про цес за по чет али ни је за вр шен, тј. да ре кон стру и са ни 
си стем јед нин ско-мно жин ске па ра диг ме ни је у пот пу но сти ста би ли зо ван. 

4.3. При ку пље ну гра ђу са име ни ца ма plu ra lia tan tum ко је ни у овим 
го во ри ма не чи не хо мо ге ну се ман тич ку кла су, свр ста ли смо у од ре ђе не се-
ман тич ке суп кла се, при че му смо за осно ву узе ли по де лу Љи ља не Су бо тић 
[Су бо тић, 1999], ко ју смо ве ћим де лом при хва ти ли. 

Ра ди оства ре ња за цр та ног ци ља ово га ра да, на и ме, уста но вља ва ња ко-
јем ди ја ле кат ском аре а лу при па да ју изо лек се овог ти па из КГ, на сто ја ли 
смо да уз сва ку ка ра шев ску име ни цу plu ra lia tan tum да мо од го ва ра ју ћу или 
слич ну лек се му по об ли ку и зна че њу (уко ли ко та ква ко ре спон ден ци ја по-
сто ји) из при зрен ско-ти моч ких и ко сов ско-ре сав ских го во ра или из је зи ка 
из ко јих су та кве име ни це пре у зе те, по зајм ље не (пре те жно ру мун ског, али 
и не мач ког, грч ког и др.). Та ко ђе, на сто ја ва ли смо на ве де не име ни це да ти и 
у ре че ни ца ма или син таг ма ма.

4.3.1. Супкла са оде ћа:
Ову суп кла су чи не име ни це ко је озна ча ва ју две вр сте одев них пред ме-

та, та ко да смо их свр ста ли у две под гру пе: 
а) пред ме ти са очи глед ном дво дел ном струк ту ром са ста вље ни од два 

иден тич на спо је на де ла ко ја се на ла зе у функ ци о нал ном је дин ству вр ше ћи 
та ко је дин стве ну за јед нич ку функ ци ју (одев ни пред мет, оде ћа): 

бéре (КГ) „пан та ло не” (не ја сна ети мо ло ги ја, нај ве ро ват ни је је ова лек-
се ма ре ликт из бал кан ског ла ти ни зма; уп.: бе нè вре ке „уске ву не не чак ши ре; 
чак ши ре уоп ште”, из ве де на ве ро ват но из алб. be ne/brekë < лат. bra cae „ду ге 
га ће ко је су но си ли не рим ски вар вар ски ста нов ни ци”; П. Скок ову лек се му 
сма тра но во грч ком по зајм ље ни цом [Ста ни шић, 1995: 104], a РСхКНЈ [I, 
1959: 464] да је пред ност ал бан ском по ре клу (уп.: бре венéци [ТДР: 42]); на-
гла ша ва мо да је ово је ди на лек се ма ко ја се у КГ ко ри сти са зна че њем „пан-
та ло не”: Дај ми те бéре из долá па, То су нó ве бéре; блуџ’ (КГ) „фар мер ке” 
је сте по зајм ље ни ца но ви јег да ту ма (дру га по ло ви на про шлог ве ка) из ру-
мун ског је зи ка: blúgi (< енгл. blu e je ans): Ти блуџ’ су лáсни; гáће (КГ): Ме 
нáшал у гаћ’!; Извáди рýку из гаћ’!; Се по моч’áл у гáћ’е; Пó шал с гáћ’ами не
упéгло ва ни ми!; се кун дар ни об лик јед ни не раз ви јен је са мо у јед ном слу ча ју, 
и то у на дим ку Гáћа (Н); ова лек се ма за др жа ла је у КГ са мо ини ци јал но 
зна че ње „га ће са ду гач ким но га ви ца ма”, док је за тер мин га ћи це (с крат ким 
но га ви ца ма) по зајм ље на лек се ма из ру мун ског је зи ка; ки лó ци (КГ) (< рум. 
chilóţi pl. tant. „исто” < фр. cu lot te): Лé.ти се иде у ки лó ци; Кýпи ти ки лó ци, 
лáсни су!); ножúце (К, Ј, мо жда и у оКГ) „два на бо ра на зад њем де лу опан-
ка”: (К) На опúнку су ýшка, ремéње, а одо стрá га су ножúце; Опúнци им áју 
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одт̮острá га ножúце); обљáла8 (К) / објáла (Кл)9 (рет ко у јд.: обљáло, објáло) 
„обој ци”: Свáки ч’лó вик је имáл напрé. т обљáла (в.: обљáло [ТДР: 491], уп.: 
рум obiálă, obiéle, буг. оби ја ло); тур јáци м. /рет ко у јд.: турјáк/ (КГ) „ко жни 
ко мад ко јим се уви ја сто па ло, ста вља се пре ко ву не них ча ра па ра ди бо ље 
за шти те од хлад но ће, ко жни обо јак”: Нé. ки пут су но си ли обљáла, а онú по 
бог áти су им áли тур јáци; штропáнтли, штропáндле (К), штру пáтле 
(Н), штрýфле (Кл) „ела стич не под ве зни це за ча ра пе, штрум па дла” (< нем. 
Strumpfhal ter): Жéне су прúко свáке штрúнфе мет áле штропáнтли; Штро
пáнтли др

˚
жú штрúнфу); пúнћ’ени м. „ма му зе; зад њи прст (код пти ца)” (< 

рум. pínteni pl.) [в. Pe tro vi ci, 1935: 152].
Као што се из да тих при ме ра мо же ви де ти, због из ра зи те очи глед но-

сти би пар тит не струк ту ре пред ме та ова суп кла са plu ra lia tan tum је сте јед на 
од нај ста бил ни јих и нај от пор ни јих на раз ви ја ње се кун дар них об ли ка јед ни-
не. Чак су и по зајм ље ни це из ру мун ског и не мач ког је зи ка при ла го ђе не пре-
ма мо де лу гáћ’е. Са мо у слу ча ју лек се ме обљáла за чет је про цес раз ви ја ња 
се кун дар ног син гу ла ти ва и то под ути ца јем исто знач не ру мун ске лек се ме 
ко ја не ма ста тус име ни це plu ra lia tan tum, а ве ро ват но је из истог раз ло га, на 
осно ву си но ним но сти одев ног пред ме та, и лек се ма тур јáци раз ви ла се кун-
дар ни син гу ла тив.

б) одев ни пред ме ти са мул ти пар тит ном струк ту ром, са ста вље ни из 
ви ше де ло ва али њи хо ва се ман ти ка зби ра ни је ја сно пре по зна тљи ва; због 
то га у овој гру пи, у од но су на прет ход ну, има ви ше лек се ма ко је су раз ви ле 
или је у то ку раз вој об ли ка се кун дар ног син гу ла ти ва: 

бр áѕи (К, Ј) pl. tant. / брац јд. (Кл, Л) „(на род на но шња) вез на ру ка ви ма 
жен ске ко шу ље”: За три дáна сам навéзла бр áѕи на рук áву, Јел ч’е су лé. пи 
ови бр áѕи?; лек се ма је ста ријa ру мунскa по зајм ље ни ца ко јом се но ми ну је 
(сти ли зо ва ни) са др жај ве за /в. рум. brad, brázi „је ла”, ди јал. brád͡zi (мн.) „је-
ле”/; у го во ри ма Л и Кл, из гле да, раз вио се се кун дар ни об лик јед ни не ко ји 
је у пот пу но сти по ти снуо и ели ми ни сао пр во бит ни об лик plu ra lia tan tum 
(фо но ло шка тран сфор ма ци ја дру гог об ли ка – брац има пан дан у па ра диг ми 
про ме не лек се ме ку куýруц: Н јд.: ку куýруц → Г јд.: ку курýѕа..., Н мн.: ку
курýѕи итд.); бр

˚
ч’кó ти не (К, Ј, Н, Кл) „(на род на но шња) на бо ри, пли се ји на 

до њем зад њем де лу ду гач ке му шке и (на ро чи то) жен ске ко шу ље (рет ко 
упо тре бље на у јд.); (и у јд.) бо ра или бо ре на ли цу”: Сат úду жéне у Кло кó
тич’ да им ч’úне (пéглу ју) бр

˚
ч’кó ти не на жéнски ко ушýља, Глẹдé. ј кáке лé. пе 

бр
˚

ч’кó ти не има онá дé. вфка на ко ушýљи (уп.: брч кó ти на < бṕчка „бо ра на 
ли цу; пра ви на бо ре” [ТДР: 47–48]; набṕчка „на бо ра, пли си ра сук њу” [РЦР, 
II: 256]; канúце (КГ) „му шки или жен ски по јас иза ткан у ра зним бо ја ма, 
тка ни ца”: Ко ушýља се оп áше канúца ми; Дај ми те канúце! (ви ше де та ља о 
ка ра шев ској на род ној но шњи ви ди код: Ма луц ков, 2000: 137–159); клáшње 
(КГ) „де бе ла тка ни на од ву не до ма ће из ра де” (јд., ве о ма рет ко: клáшња): 
Блýзе су се ч’инúле напрé. т от клáшња; Блýза је от клáшња [в. и: ТДР: 331; 

8 По сто је две вр сте обљáла: бе́
˚

ла ~ „обој ци бе ле бо је” и ср́
˚

пска ~ „обој ци цр ве не бо је”.
9 На по ми ње мо да ако је у за гра да ма озна че но са мо јед но или ви ше на се ља, то зна чи да за 

на се ља ко ја ни су на ве де на не зна мо ка кав је об лик на ве де не име ни це.
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Мла де но вић, 2007: 101]; кó се (К, Ј) „исе че не, ле по уре ђе не ко вр че (чу пер ци) 
од ко се ко је се ста вља ју мла ди пре ко ње не ко се ис под кр́

˚
пе (че тво ро у га о на 

тка ни на из ве зе на злат ним кон цем, по диг ну та из над че ла, ко ја јој на по се бан 
на чин пре кри ва упле те ну ко су и кó се, а ко ја је знак да је ствар но и зва нич но 
ушла у ред уда тих же на) ко ју мла да но си тре ћег да на свад бе (у уто рак)10” [в. 
Bir ta, 1993: 382]: Најпр́

˚
во жéне лé. по оч’éшу млáду, пó си јој мéт(н)у кó се и 

прúко њи јој мéт(н)у кр́
˚

пу; пó ле „до њи крај ду гач ке му шке или жен ске но-
шње, ску те”: Пó ле им áју брч кó ти не, Нẹкú пут су úшли у пó ла „Не ка да су се 
обла чи ли у ко шу ље (до ма ће ра ди но сти)” (уп.: рум. poálă, poále „исто” / < 
прасл. по лу, црквсл. По лъ [DER: 613; ЦРКВСЛ: 452]/, полá „скут, пред њи део 
сук ње” [ТДР: 605], пó ла „до њи део ко шу ље” [РЦР, I: 406; РКН: 548]; уп. 
пȍла, -е „ши ри на јед не ма те ри је, нпр. плат на, сук на...” [РКМД, II: 96–97]); 
трéге ри (К, Ј) /хозẹнтрé. гер Н/ (ре ђе у јд. трéгер; < нем. Träger, der „но сач”; 
hosenträger, der): Котд нас у сéлу рé. тко кој носúл трéге ри, Ја би купúл ти 
трéге ри.

КГ су не по зна те име ни це: чак чи ре, пан та ло не, ди ми је, шал ва ре, бок се
ри це. 

4.3.2. Супкла са на пра ва, алат ка; пре во зно сред ство; му зич ки ин
стру мен ти:

Ову суп кла су чи не број не лек се ме ко је озна ча ва ју пред ме те са ста вље-
не од ви ше де ло ва ко ји има ју је дин стве ну струк ту ру и је дин стве ну функ ци-
ју (на пра ве, алат ке; пре во зно сред ство, му зич ки ин стру мент). Раз вр ста ли 
смо их у не ко ли ко под гру па:

а) Име ни це са ја сно уоч љи вом би пар тит ном (дво дел ном) струк ту ром 
– ста бил не су као plu ra lia tan tum: зр́

˚
ца ла (К, Ј) /вар.: зър́

˚
ца ла, зър

˚
ца ла (КГ) 

„на о ча ре”: Он úма но ва зр́
˚

ца ла, Не вúдим дó бро б(р)ез зр́
˚

ца ли, Разбúли су 
ми зр́

˚
ца ла (уп. буг. зър цáла [в. Pe tro vi ci, 1935: 139], в. зрца ло /Кња же вац/ 

[РСхКНЈ, VII: 170]); катýше „ли си це” (< рум. cătúşe „исто”): Су му вр́
˚

гли 
катýше на рýке, Да нẹ дá Бок да стúгнеш да ти мéћ’у катýше!; клé. шти 
„кље ште”: Дај ми ти клé. шти с полúце! (уп.: кљештú [РКН: 443], кл’еште 
[СПГ: 107; Мла де но вић, 2007: 102], кљêшта и клêште [РКМД, I: 295], кље
шта, кље ште [ГЗ: 285]); нó жни це (КГ) „ма ка зе”: Дај ми те нó жни це с 
долá па (в.: ножȕце [РКМД, I: 465; РГЈК: 232; Мла де но вић, 2007: 102], 
нôжни це [ГСМ: 178], нó жи ци [ТДР: 483; ГЗ: 212; РЦР, I: 380; РКН: 488]); 
ч’ерé. њо ве на нó жу (К) „др шка, ко ри ца” [в. и: Pe tro vi ci, 1935: 116; стсл. чрѣ-
нь] – син.: руч’úца ж. (Кл, В), рýка вац м. (Кл, Р) (уп. чèр јан, чèр јен – лек си ка 
Пи ве [ЛП: 298]); дисá зи (КГ) „би са ге”: Штéм си напл́. нил ти дисá зи /вар. 
(ре ђе) дисá га, -е (осим го во ра К)/, у пр вом об ли ку на ла зи мо је у ти моч ким 
го во ри ма (дисá зи – ТДР: 136) – лек се ма je из бал кан ског ро ман ског лек сич-
ког фон да (в. гр. disákki(on), лат. bis sa cus), ко ја је у КГ по ре клом из грч ког 
је зи ка, сва ка ко ве о ма ста ра по зајм ље ни ца из бал кан ског лек сич ког фон да, 
али не ис кљу чу је мо мо гућ ност да је по зајм ље на из ру мун ског је зи ка (уп. 
буг. ди са ги, рум. deság/ deságă јд., desági мн.)[в. и код: Skok, I: 156];

10 Ка ра шев ци за ко су упо тре бља ва ју лек се му кúка, та ко да је је ди но у овом свад бе ном тер-
ми ну кон зер ви са на ова лек се ма, и то у об ли ку plu ra lia tan tum.
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б) Све име ни це ко је зна че це ли не раз бо ја ко је има ју два функ ци о нал но 
по ве за на де ла и алат ке ко ри шће не за при пре ма ње ма те ри ја ла за раз бој, иако 
се че шће упо т ре бља ва ју у об ли ку мно жи не, раз ви ле су се кун дарнe син гу-
ла ти ве: бр́

˚
ди ла (ре ђе: бр́

˚
ди ло) (КГ) (уп.: бṕди ла [ТДР: 42], бърдúла [Мла де-

но вић, 2007: 102]), брди ло и брди ла [РКМД, I: 108]); грéбен ци (ре ђе у јд.: 
грéбе нак) (КГ) „грȅбēн, грȅбе на”: Свáки дóм је напрé. т имáл прéсли цу, рá
збој, грéбен ци, нúти, сук áло, бр́

˚
ди ла... (уп.: грéбе нац [ГЗ: 212], гребéне [Мла-

де но вић, 2007: 102]); нúти (КГ) „нит, нит”: с овú нúти, нúти се мећ’у на 
рá збој, зајмúми твó ји нúти (в. нúти [Мла де но вић, 2007: 102]); талпúце (јд. 
талпúца) (КГ) „под но шке на раз бо ју; кли заљ ке”: Рá збој има талпúце [в. 
Petro vi ci, 1935: 132]);

в) И не ке име ни це са зна че њем алат ке има ју обич но но ви је син гу ла ти ве:
вúла, -е (КГ): У́зми нẹколúко вúле на три рó га и јéну вúлу на ч’етúри 

рó га (уп. рум. fúrcă, fúrci) [и сто у ГЗ: 137; РГЈК: 63; Мла де но вић, 2007: 102]; 
фýркоњ, -и (К, Ј) (< рум. ди јал. furcóń „исто”) „ви ле са два ро гља и ду гач ком 
др шком ко је се ко ри сте при за вр ша ва њу вр ха пла ста”: Да понéсеш ту вúлу 
и теј фýркоњ; грéбло, -а (КГ) „гра бље, гра бу ље, гре бло”: Овó грéбло сам си 
ја на прá вил, Јéно грéбло нẹ дó ста да по гребéмо фрúшко ту велúку ливá ду, 
ýзми бáрем два грéбла (уп.: гребýља, гра бу ље [ГЗ: 137], грабуља [РКМД, I: 
59], рум. gréblă, -e / < буг. гре бло [DER: 376]/); верúга, -е (КГ): На огњúшту 
су бúле верúге на кó је се зáкýч’и котáл, Се сломúла јéна верúга на лáнцу от 
кó ли (в.: верúга [Мла де но вић, 2007: 103]), рум. verígă, -gi). 

г) По су ђе, алат ке, гра див ни ма те ри ја ли:
јáсле (КГ): Јáсле су ши рó ке; Јáсле су пáч’е ви сó ко; Пл́.не јáсле сé. нам (в.: 

јáсле [Мла де но вић, 2007: 104], јȁсле [Ми ло ра до вић, 1993: 111], рум. iésle < 
сл.); нáћ’ве (К, Ј) / нę́ћ’ве (Р) / нь́ћ’ве (Н) / óч’ве (Кл) / мóл де (Н) [купáтник м. 
(В, Л, Т); у К купáтник има зна че ње „ко ри то за пра ње” /син.: трó ка ж. јд. 
(са мо у Л) < рум. troácă „ко ри то, кар ли ца, наћ ве”/] „наћ ве”: Смо вр́

˚
гли брá

шно у нáћ’ве, У́зми те нáћ’ве óдов да! (уп.: нáчве ж. [ТДР: 473], нȁћва (мн.) 
[РКМД, I: 450], нáћве/нь́ћве [Мла де но вић, 2007: 103]; ме до ул áри (Р) „др ве ни 
клин ци” (ве ро ват но по сто ји и об лик јед ни не – ме до ул áр, али се ре ђе ко ри-
сти, но ја га ни сам чуо); пóд ни це (КГ) „па тос, под”: Уч’éра сам мúла (пра ла) 
пóд ни це, Се прољ áла фáр ба по пóд ни ца (в. пȍдни ца, е [РКМД, I I: 91]); ко
нó пља [в. Pe tro vi ci, 1935: 41], да нас је раз ви јен син гу ла тив ко нó пље: Напрé. т 
су се ч’инúле цó ле (ха љи не) от ко нó пља (в.: конȍпља, е ж. [РКМД, I: 309]); 
палúрке (Л, В), шúпке (Кл, В) (фитúљ, -и /К, Ј, Н, Р/, рајпéлц, -и /Р, Н/) „ши би-
це”: Сам купúла сидь́на у дућ’áну шúпке (Кл), али мо гу се ја ви ти јед нин ски 
об ли ци палúрка, од но сно шúпка11, исти на, ре ђе, и то он да ка да се же ли озна-
чи ти јед на ши би ца; кáпр(иц)е (Л; < рум. cápră „1. ко за; 2. но га ри”) /син.: 
трáјфусз, -фýзи (К), цáгра, -е (Н, Кл)/ „тро но жац, са џак”.

У об ли ку се кун дар ног син гу ла ти ва ја вља ју се име ни це: стл́. ба, стьл́. ба 
(К, Ј), сть́лба (оКГ) „мер де ви не, ле стве”, врá кни ца /вар.: врá књи ца/ (КГ) „ка-
пи ја на ула ску у ба шту, у плац или на не ком дру гом ме сту (ли ва ди, са ла шу)”.

11 У К, Ј лек се ма шúпка зна чи „(јед на) ши би ца”.
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У ову суп кла су увр сти ли смо и име ни цу врá та ко ја је ста бил на као 
plu ra lia tan tum: Трéба да наýч’иш да поч’óкћ’еш на врá ти кат нé. што трéба, 
Удúра у врá та, Тр́

˚
гни се с врá ти, Бẹш с (из, од) врá ти.

д) Име ни це са зна че њем пре во зног сред ства и де ло ва њи хо вих:
кó ла12 (КГ): Тадт сам бил бесз кó ли (К) /Ген/; Мó ја кó ла су ши рó ка; /

астро но ми ја/ Мáла кó ла, Вéли ка кó ла); сáна [Pe tro vi ci, 1935: 149] „сан ке, са-
о ни це” – у КГ по сто ји са мо ста ри ја осно ва *sanь, исто као и у го во ри ма при-
зрен ско-ју жно мо рав ског ти па (уп.: сáјна, сáјне [Мла де но вић, 2007: 106], рум. 
sánie, sắnii < буг. са ни): То нé. су мó ја сáна, И́спритд врá ти су бúла сáна, Цел 
дан се возúл на сáни (К)/Лок/); патúне /ре ђе у јд.: патúна; < рум. patínă, -nе/ 
„кли заљ ке”: И́мам нó ве патúне, Дај ми те патúне (в. и за ста ре ли, аутох то-
ни об лик талпúце „кли заљ ке; под но шке на раз бо ју” [Pe tro vi ci, 1935: 132]); 
скúјо ри (ре ђе у јд.: скúјор) (КГ) „ски је” (< рум. schi јд., schíuri мн. „исто”): 
Он ýме да се вó зи на скúјо ри, Ми се сломúл јéдан скúјор; таљúге /али, ре ђе, 
и таљúга јд./ (К) – син. кóл ца (Кл, Р, В) „не у глед не че зе, ко чи ја са два точ ка 
ко ју ву че са мо је дан коњ, слу жи за пре воз ра зних ства ри, ма те ри ја ла и сл.”: 
Мé. ни би (ми) бúло сра мó та да излé. знем нá пут с тé. ми таљúга ми, Скри ту 
таљúгу нé. гди да нẹ слýти свẹт (уп.: таљúђе [ТДР: 805], рум. teleágă, telégi 
< стсл. те лѣ  га); носúла (КГ) „мр твач ка но си ла”: Трéба д ̮úду два ч’ловé. ка да 
донẹсý носúла изс цр́

˚
кве (у зад ње вре ме, из гле да, ја ви ла се тен ден ци ја укла-

ња ња де фект но сти ове лек се ме: носúло јд. /К, Ј/, исто као и у слу ча ју лек се-
ме бр́

˚
ди ло и дру гих; уп. рум. năsălíe, мн. năsălíi < сл.); салúнци (КГ) „са о-

ник, са ли нац”, али се ре ђе мо же чу ти и се кун дар ни син гу ла тив – салúнак 
[Pe tro vi ci, 1935: 128]). 

Ста бил не су као plu ra lia tan tum име ни це кó ла и сáна, док су оста ле 
раз ви ле и се кун дар ни син гу ла тив.

е) Све име ни це ко ји ма се име ну ју му зич ки ин стру мен ти ста бил не су 
као plu ra lia tan tum: карá бе (К, Ј, Р): Он свúри у карá ба у цр́

˚
кви (уп.: ка рабé 

„ме ши на на гај да ма” [ТДР: 325]), óр гу ље (Н, Л), ор гáне (Кл) „ор гу ље” (< 
нем. pl. Or gel); свирé. ла (КГ) „усна хар мо ни ка”: Турúла во да у свирé. ла, Што 
се фáлиш с тé. ми свирé. ли, Нúгди не úде б(р)есз свирé. ли. 

4.3.3. Супкла са де ло ви те ла:
а) Де ло ви те ла би пар тит не струк ту ре:
вé. нци (КГ) „де сни” (дем. винч’úћ’и – пре ма Бир ти ном ма те ри ја лу [в. 

Bir ta, 1993: 434]): Болé ме вé. нци óткатд сам извáдил та два зýба; ýста (КГ) 
„усна ду пља”: За твó ри та пог áна ýста је данпýт, Из мојú устú то нẹ 
излéзло, И́ма лéпа на, мáла ýста, То су мó ја ýста; грýди (КГ): Болé га грýди, 
Извáди ли су му гној из грудú, С голéми грудúма ми су úшли у бој; кр

˚
стúне 

/дем. кр
˚
стúнке/ (КГ) „ле ђа, кр сти”: От твојú крстúна óни живé, Посúња

ле су му крстúне одт бó ја, Нó си кó ̮зна колúку врé. ћ’у на крстúна (уп.: крсти 
м. мн., крста ср. мн. [РКМД, I: 332], крстúшта [Мла де но вић, 2007: 111]); 
кр

˚
кáч’е (КГ) „кр ка ча, кр ка че”: Узмú га на кр

˚
кáч’е; Носúл га на кр

˚
кáч’а (в. 

кṕка че [ТДР: 362], (на) кркȁче [РКМД, I: 329], уп. кṕке [РЦР, II: 238]); име ни ца 

12 Код име ни ца ко је су за јед нич ке, исте у свим срп ским го во ри ма, као што су и кó ла, ни-
смо на во ди ли об ли ке из при зрен ско-ти моч ких или ко сов ско-ре сав ских го во ра. 
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„пле ћа” са чу ва на је са мо у не ким пред ло шко-па де жним кон струк ци ја ма (лẹжú 
на плéћ’и /Ин стр. мн. ср./13 „ле жи на пле ћи ма”, при мер из ко јег се ви ди да 
је не ка да ова име ни ца би ла и оста ла у ре ликт ним об ли ци ма plu ra lia tan tum) 
или од ње из ве де них име ни ца (плећ’áш „сто ли ца са на сло ном (за ле ђа)”, 
оплéћ’ак /вар. оплéћ’е/) (уп.: плéчи м. [ТДР: 576], плéћи, плéјћи [Мла де но вић, 
2007: 109], плећȁт, -а, -о [РКМД, II: 81]); ýсо ве, ýсо у ве14 (К, Ј) / ýсо ве (оКГ) 
„бр ко ви”: Што не оубрúтвиш ти ýсо ве, Теј Цúга нин úма дл́. ги ýсо ве (уп. рус. 
ус, усы, усá, буг. въс, въ си); слé. пе óч’и „сле по оч ни це” – на шли смо са мо у 
јед ном за бе ле же ном тек сту ба ја ња [Bir ta, 1993: 276], ина че, да нас је у оп ти-
ца ју са мо слé. по óко (лек се ма слẹп у КГ са чу ва на је је ди но у овој син таг ми и 
у име ни ци слé. пац); жигéри це /дем. жигéрич’ке/ „плу ћа; је тра” /ре ђе у јд.: 
жигéри ца/: бé. ле ~, ч’р́

˚
не ~ (уп.: џигȅри ца, -е [РКМД, I I: 465], џигéри ца [ГЗ: 

213; РЦР, II: 388; Мла де но вић, 2007: 111], џигéр [РГЈК: 446; РКН: 679]).
б) Де ло ви те ла плу ри пар тит не струк ту ре:
У овој под гру пи за бе ле жи ли смо са мо лек се му ку чећ’áци „оч ња ци 

(зу би)”. Ову име ни цу на во ди у свом ра ду Емил Пе тро вич са мо у об ли ку мно-
жи не [в. Pe tro vi ci, 1935: 129], али она нај ве ро ват ни је има и об лик јед ни не 
(* куч’ећ’áк). Без сум ње је да се она да нас рет ко ко ри сти, је ди но су ми ста-
ри је осо бе, на кон по ду жег раз ми шља ња, по твр ди ли ње но по сто ја ње, али 
ни су са си гур но шћу по твр ди ли син гу лар ски об лик. 

У КГ не ма сле де ћих име ни ца plu ra lia tan tum: не дра15, мо шни це, ми шке, 
ле ђа. Из у зев име ни ца жигéри ца, е, слé. по óко и, нај ве ро ват ни је, куч’ећ’áци, 
све оста ле из ове суп кла се спа да ју у ред нај ста бил ни јих име ни ца plu ra lia 
tan tum. 

4.3.4. Суп кла са мно штво ма лих, сит них жи вих би ћа:
У ову суп кла су свр ста ли смо три раз ли чи те лек се ме са истим зна че-

њем „пу но гла вац, жа бић”, од ко јих пр ве две смо чу ли и за бе ле жи ли са мо у 
об ли ку plu ra lia tan tum – гýш(иц)е (К), жьбéнци (Н), а у го во ру Кл – 
курéбар ци, об лик ко ји има и син гу ла тив ко урéбарк (У јáр ку су садт млó го 
гýши це – К).

4.3.5. Суп кла са ге о граф ски на зи ви:
У ка ра шев ској то по ни ми ји са чу ва но је не ко ли ко то по ни ма ко ји су оп-

ста ли у мно жи ни: Ти лó ри /на се ље, в. на по ме ну 3/: Ти лó ри су пó редт Бóк ше; 
Бу разéви орé. си (К): Бу разéви орé. си нé. су да ле ко от Пролá за; Мéђ’у рé. ке 
(К), Три ч’ерé. шње (К): Мéђ’у рé. ке су на пýту за Áњи не, а Три ч’ерé. шње су 
прúма Рич’úци; Три во денúце (К): Три во денúце су на крај сéла; Три слúве 
(Кл), Јесúке (Кл). Тре ба на по ме ну ти да по не кад и код ових то по ни ма има 
ко ле ба ња, на ро чи то ка да се уз њих или у не гла гол ском пре ди ка ту упо тре-
бља ва не ка лек се ма са зна че њем „ме сто” (Сéло Ти лó ри је велúко и лé. по; Три 
ч’е рé. шње је ливá да је нóк ч’ловé. ка). 

4.3.6. Па ра лел но с тен ден ци јом уки да ња или огра ни че ња име ни ца 
plu ra lia tan tum, при ме ти ли смо и су про тан про цес раз ви ја ња но вих ти по ва 

13 Уп.: Иду по сéли.
14 Лек се ма брк (мн.: бр ко ви) ушла је у но ви је до ба у КГ из књи жев ног је зи ка (пу тем шко ле, 

ме ди ја, па и ди рект ног кон так та), али се рет ко упо тре бља ва.
15 Са овим зна че њем ко ри сти се име ни ца пáзу ка.
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та квих име ни ца, баш као и у бу гар ском је зи ку [Са а ве дра, 1999: 30]. Реч је, 
на и ме, о ино ва ци ји ко ри шће ња по и ме ни че них при де ва са зна че њем „по ро-
ди ца бли жих ро ђа ка” ти па: мáми ни „мај чи на (ма ми на) по ро ди ца”, нéни ни 
„оче ви”, дé. ди ни, бáби ни16, ýјки ни, стрúч’ини, тéтки ни, прúје те ло ви, 
Ми кó ли ни (Ми кó ла = Ни ко ла) „Ни ко ли на по ро ди ца, уку ћа ни (с ко јом је го-
вор ник у не ком, обич но бли жем, срод ству)”, Ђ’ýрђ’еви и сл.: Мáми ни нẹ 
лá( ју) да мó гу [не ће мо ћи] да ним по мóг ну да бéре мо слúве, Мартúно ви су 
рéкли ч’е нé.  мó гу да дóђ’у на слáвẹње17 /слáви ње/ итд. Нај ве ро ват ни је, ова 
ино ва ци ја ни је ја ко ста ра и ско ро си гур но не ма ве зе са истом по ја вом у бу-
гар ском је зи ку, пре бисмо је мо гли до ве сти у ве зу са слич ним при ме ри ма у 
ру мун ском је зи ку, ко ји су мо гли вр ши ти из ве стан ути цај на КГ, а мо жда је 
то по ја ва ко ја је за хва ти ла ши ри, ако не и це ли бал кан ски аре ал (уп. рум.: 
Ai lui Ni co lae au ple cat de mult! /срп.: Ни ко ли ни [= чла но ви по ро ди це] су 
одав но оти шли!”). 

4.3.7. Суп кла су име ни ца са зна че њем мно штва у ви дљи вој фор ми; 
оста ци не че га што је хра на, от па ци од хра не; от па ци уоп ште, свр ста ли 
смо у не ко ли ко под гру па:

а) Пр ва под гру па од но си се на от пат ке на ста ле на кон мле ве ња жи
та, те сте ри са ња др ве та, остат ке не по је де ног се на и сл.: трúце (КГ) „ме-
ки ње; де ли ћи на ста ли као от па ци на кон те сте ри са ња др ве та, стру го ти на, 
опиљ ци” (не по зна те су КГ име ни це ме ки ње и стру го ти не): Мéтни свињáм 
и мáлко трúце у бр́

˚
ч’еани цу (в.: трúце [Mи ло ра до вић, 1993: 134; РЦР, I: 457; 

Мла де но вић, 2007: 113;], трȕце [РКМД, II: 338], трúчке ср. мн. [РГЈК: 394], 
уп. рум. tărấţă, -ţe „исто” < буг. три ци или срп. трȕце); шушћ’е р áјке /рет ко 
у јд. – шушћ’ер áјка; < шýштер „рен де” < тур. si sti re, sìstra „исто”/ (уп.: шýшка 
[РЦР, II: 393]); ивéрје (К, Ј) / ивéрље (К, Ј, Кл, Л, Н) / трé. ске (В, Р) „др ве не 
стру го ти не, ивер је”: Помéти те шушћ’ер áјке – К, Сакýпи те трé. ске да ји 
фýч’имо (ба ци мо, ста ви мо) у прó сит (ва тру) – Р (в. и: трéска [РКН: 644], 
трê ска [РКМД, II: 336], трескá [ТДР: 830] (у К и Ј трé. ска, е има зна че ње 
„тре ска, ве ћи ко ма ди ћи раз би је ног др ве та ко ји се ста вља ју у штед њак, 
шпор хет”); шпáнгле ж. (К) (рет ко у јд.: шпáнгла < нем. Der Span) / трẹч’úце 
(Л) / трич’úце (Л, Кл) „сит ни ко ма ди ћи раз би је ног др ве та ко ји се ко ри сте 
за пот па љи ва ње ва тре”; трúне (КГ) „от па ци се на”: Трéба ло би да порúне мо 
штáлу, пл́. на је трúна ми (в. трȕње, трȕња ж. мн. [РКМД, I I: 337], трúна 
[РЦР, II: 363], уп. трúни [ТДР: 821]; дром бенђ’úје (К) „сит на ри ја, сит ни чар ска 
ро ба; ни шта ри ја, ма ле и без вред не ства ри” (син.: дрóм беш (Р) sing. tan tum; 
у К дрóм беш зна чи „сит ни ко ма ди ћи не че га”): Што не оупýдиш (ба циш) те 
дром бенђ’úје (уп.: дро бењцú [РЦР, I: 298]); тó ри не (К, Ј) „круп ни ји оста ци 
не по је де ног се на ко ри шће ни као про стир ка за сто ку, а по том као ђу бри во”: 
Тó ри не су дó бре да фýч’иш по ливá ди мé. сто боклýка (в.: тȍри на, е [РКМД, 
II: 330]); кл́. ци (К) / кьл́. ци (К, Р) / кь́лци (оКГ) „ку чи не”: Дај ми ти кл́. ци (в.: 
кл
˚

чúна [ТДР: 336]; уп. рум. pl. tant. cấlţi < сл. клъ ци). 
16 Бáба у КГ је сте „же на (или де вој ка) из по ро ди це не ког бли жег ро ђа ка ко ја је по ма га ла 

при по ро ђа ју (у про шло сти) и ко ја но си но во ро ђен че у цр кву где, уз ку ма и ку му, при су ству је 
ње го вом кр ште њу”.

17 слáвẹње „кућ на сла ва”.
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б) Дру га под гру па об у хва та име ни це ко је озна ча ва ју остат ке не че га 
што је хра на, од но сно от па ци од хра не: помúје (К, Ј) „пȍми је”: Прољ áла вéдро 
пл́. но помúја ми (в.: помȕје [РКМД, II: 101]; пó ми је [Мла де но вић, 2007: 114]); 
бор боћ’úне (К) „ра зни от па ци хра не, не је сти ви”; љу штó ти не (К, Ј, Кл) / 
љуштúке (Кл) „оно што оста не по сле љу ште ња ја бу ке, кром пи ра и сл.”: Дај 
те љу штó ти не от јáбал ка јáган цам (уп.: љушт áви на „ко му ши на од ку ку-
ру за”, љуштéње [РЦР, I: 360]). 

в) У тре ћу под гру пу увр сти ли смо на зи ве је ла, во ћа, биљ ки:
(г)аљýшке (К, Ј) (рет ко у јд.: (г)аљýшка) „кне дла, ва љу шак”: Нẹсý ми 

дрá ге (г)аљýшке кадт су велúке (< рум. gălúşcă, мн. gălúşti < рус. ֱа лу ֵ ка < 
укр. ֱ а лу ֵ ка); грóжђ’ице (арх.; К, Л) с. мн. [в. Pe tro vi ci, 1935: 132] / стафúде 
ж. мн. (КГ) (< рум. stafídă, stafíde) „су во гро жђе”: Колáч’и су по дó бри кадт 
ý ̮њи мéт(н)еш грóжђ’ице /стафúде/; дь́лги (Кл) – по и ме ни че ни при дев са 
зна че њем „ста рин ски ко ла чи ду гу ља стог и ваљ ка стог об ли ка (са ора си ма, 
ја бу ка ма, ма ком, пек ме зом или си ром)” / трýпци (К, Ј) „исто”, прем да се 
пре те жно упо тре бља ва овај мно жин ски об лик, раз ви јен је и се кун дар ни 
син гу ла тив:. трýпац18 (~ отд орé. си, ~ отд мáка...), а за јед нич ка лек се ма са 
истим зна че њем у свим КГ (осим Кл) има об ли ке и за јд. – колáч’ (~ отд 

јáбал ка), и за мн. – колáч’и (~ отд кúсе љи це...); мр
˚
вáнке (К, Ј) „сит не мр ви це 

на пра вље не од бра шна по ме ша ног са ја је том ко је се ста вља ју у су пу ме сто 
ре за на ца”; ризáнци (КГ) (ве о ма рет ко у јд.: ризá нак) / аљýшке (Л) „ре зан-
ци”: Јесý ли го тó ви бр́

˚
шко ти ризáнци?!; пактúје /вар. пиктúје/ (КГ) „пих-

ти је”: Пактúје се ч’ине обúч’но зúми (в.: пûти је ж. мн. [РКМД, II: 78], питúје 
[РКН: 536; ТДР: 572; РЦР, II: 293], пиф ти је, пих ти је [СПГ: 127, 128]); спа
гéте „шпа ге ти” – по зајм ље ни ца но ви јег да ту ма из ру мун ског је зи ка (< рум. 
spaghéte): Мéни нẹ фаг áде те спагéте „Ме ни се не до па да ју ти шпа ге ти”; 
úкре (ве о ма рет ко у јд.: úкра) (КГ): И́кре су јáко фáјне „Икре су ве о ма до бре”; 
клúнч’ић’и (КГ) „ка ран фи лић, ка ран фил чић (Caryop hil lus aro ma ti cus)”: (об лик 
кал ки ран пре ма рум. cuişoáre /pl. tant./ „исто”, уп.: cúi, cuişór „клин, клин-
чић”): Зúми се загрé. је и заслáди ракúја и се мéзну ý ̮њу клúнч’ић’и; рó шке (K) 
„(бот.) ро гач, Ce ra to nia si li qua (плод)” (< рум. róşcovă, -e „исто”); здринúне 
(рет ко у јд. – здринúна) (КГ) „(бот.) дре њи на (плод)”; жмúрци „чвар ци” 
(упо тре бља ва се и у јед ни ни жмúрак /мн. жмúрци/, али са зна че њем „ко ма-
дић ис пе че не сла ни не”).

4.3.8. Суп кла са име на ве за них за цр кве ни и/или на род ни ка лен дар, 
оби ча је и пра зно вер ја:

Све име ни це из ове суп кла се су у мно жи ни и по де ли ли смо их у три 
гру пе:

а) На зи ви цр кве них пра зни ка: Блáговẹсти (КГ), Поклáде /син.: Фа
шáнке (КГ) (в.: поклáде [Мла де но вић, 2007: 114]), Пó сти (КГ) (уп.: пó сте 
[Мла де но вић, 2007: 114]), Ру салúје (КГ), Дýове (КГ, рет ко) „Ду хо ви”, Фúли
пи (Кл, КГ) „ма ла /дру га/ се о ска сла ва у Кло ко тич’у (1. ма ја – Мáли кúр вај) 
/ве ли ку, глав ну се о ску сла ву сла ве дру ге не де ље у сеп тем бру – Вéли ки кúр
вај/”; од мно жин ског об ли ка Задýшни це раз ви јен је син гу ла тив ни об лик 

18 Ова лек се ма има и зна че ње „кла да, ко мад др ве та”.
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Задýшни ца, ко ји је фре квент ни ји у КГ (исто у го во ри ма при зрен ско-ју жно-
мо  рав ског ти па [Мла де но вић, 2007: 114]).

б) На род ни оби ча ји (ри ту а ли): Дó до ле (КГ), То дорéши (КГ) „Те о до ро-
ва не де ља, То до ро ви ко њи”, Куцлúћ’и (К, Ј) /син.: Упр́

˚
вич’е, Oпр

˚
вáч’ење (Кл)/ 

„ру чак ко ји мла ди ни ро ди те љи при ре ђу ју пр ве не де ље по сле свад бе у част 
мла де на ца” [Bir ta, 1993: 384] (са основ ним зна че њем „све пр ве ства ри”; уп.: 
први не [Бе лић, II, 1: 97], Пр ви че [Мла де но вић, 2007: 115]), Ћ’óра ви куцлúћ’и 
(Кл) „ру чак ко ји се при кра ју свад бе да је у част ку ва ра” [Bir ta, 1993: 384]”; 
Мó шу ље /вар.: Мó шу ли < рум. móş(ul) „ста рац, дед”/ (син.: Ч’éрбул < рум. 
cerb „је лен”) (К, Ј, Н), Мо шóр ке (Кл) „ма ски ра на ли ца ко ја оп хо де се ло на 
По кла де / Фа шан ке” [в. Ра дан, 2004: 99–122].

в) Пра зно вер је, ба ја ња19 (на зи ви су исти у свим КГ): Онé Бó же, син.: 
Бó же по моћ’нúце, Ви тровúце (< вé. тар), Невé. сте вúлске, Дé. вфке вúлске, 
Свéте светúце, Вéли ке гó спођ’е, Са мосýдни це „сна жна нат при род на жен-
ска би ћа ко ја се ука зу ју кроз гу сту пра ши ну, ко ви тлац ко ји ди жу увис, ви ле; 
ве ру је се да осо ба ко ја сту пи у њи хов вр тлог смрт но обо ли”; зр́

˚
ње „вр ста 

ба  ја ња про тив не са ни це”; Нов áци „мит ска би ћа ди вов ског ста са”; мин ге ле, 
штéнке „не про ту ма че не ма гич не ре чи”; свéти коч’иј áши, свéти лавфтá
ши „нат при род на би ћа, пр ва ве за на за То до ро ве ко ње, дру га за ве ро ва ња у 
сви ра че”; суђ’енúце, судúли це „су ђа је” (уп.: сýђе ни це [РЦР, I: 210], су ђенȕце 
[РКМД, I I: 283]); шýмске бýбе „шум ски зли ду си, зла би ћа”.

4.3.9. Ма ло број не име ни це у суп кла си са зна че њем бо ле сти са ви дљи
вим ма ни фе ста ци ја ма од ви ше де ло ва спо ља оп ста ле су као plu ra lia tan tum: 
богúње (КГ), кожýшње (КГ) „оспи це, ма ле бо ги ње” (в.: богúње [ГЗ: 137; Мла-
де но вић, 2007: 115]); за нóк ти це (К) „бол у нок ти ма услед зи ме, хлад но  ће” 
– ви ше се упо тре бља ва у плу рал ској фор ми, али је раз ви јен и се кун дар ни 
син гу ла тив (за нóк ти ца).

4.3.10. По сто ји по себ на суп кла са име ни ца и у КГ чи ја је за јед нич ка ка-
рак те ри сти ка та што се мо гу ја ви ти у фор ми plu ra lia tan tum је ди но у по себ
ној функ ци ји но ми на ци је, а исто вре ме но мо гу има ти и пот пу ну па ра диг му 
у јед ни ни „јер пред ста вља ју из бро ји во мно штво са раш чла ње ном струк ту-
ром, са ста вље но од сит ни јих де ло ва, еле ме на та ко ји су уоч љи ви, оде љи ви и 
по је ди нач ни те са ми по се би чи не це ли ну и по себ не ен ти те те, што њи хов 
син гу лар и озна ча ва” [Су бо тић, 1999: 93]. Зна тан број ова квих име ни ца свр-
стан је у на ве де не суп кла се за то што се пре те жно упо тре бља ва ју у плу рал-
ском об ли ку (као што су, на при мер, обљáла /објáла, тур јáци, трéге ри, 
салúнци, (г)аљýшке, мр

˚
вáнке и др.), а ко је има ју и син гу лар ску па ра диг му, 

прем да ре ђе или ве о ма рет ко ко ри шће ну, ни смо ви ше на ве ли и у ову по себ ну 
суп кла су са мо због еко но мич но сти про сто ра. Ина че, ов де нај број ни ју гру пу 
чи не име ни це на зи ви је ла, али и дру ге: крóф не (КГ); ко кó ни це (К, Ј) / ку  кó
ни це (Кл, В, Л) „ко ки це (ку ку ру за)”; мешпáјци (КГ) „(не тра ди ци о нал ни) 
ко ла чи” (< нем. Mehlspe i se); мúч’ /јд. мúк/ (КГ) „ће вап чи ћи” (< рум. mic, мн. 
míci „ма ли, ма лен; ће вап чи ћи”); пе ри шó ре (К, Ј; < рум. perişoáre /јд. perişoáră/) 
„ћуф те, лоп ти це са мле ве ног ме са за ки се лу чор бу”) / сáр ме (оКГ) „сар ме” 

19 О овој тер ми но ло ги ји де таљ ни је в. код: Bir ta, 1993: 401–485; Ра дан, 2004: 140–158.
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(уп. буг. сармá, рум. sarmá, -le / sarmálă, -le < тур. sar ma); рогáч’(к)и (К, Ј) 
„вр ста сит них ко ла ча у об ли ку по лу ме се ца”; пић’ýрке (КГ) „пе чур ке”; ско
в áр де (КГ) „па ла чин ке” (< рум. јд. scovárdă „исто” [Pe tro vi ci, 1935: 42]); ти
гáњци (КГ) „тра ди ци о нал ни, окру гли ко ла чи са шу пљи ном у сре ди ни, пу-
ње ни си ром, пек ме зом и др.”. Сви наведени примери у овој посебној супкласи 
именица имају развијен и облик сингулатива.

5. На осно ву ана ли зе из ло же не гра ђе мо же се из ве сти не ко ли ко син те-
тич них за кљу ча ка.

5.1. КГ пред ста вља ју и по бро ју го вор ни ка и по те ри то ри ји ко ју по кри-
ва ју ма ли лин гви стич ки аре ал. У том лин гви стич ком острв цу, чак и на ни воу 
та ко уског по ља уну тар гра ма тич ке ка те го ри је бро ја ко ју чи ни са мо је дан 
њен део – име ни це plu ra lia tan tum, при мет не су раз ли ке ме ђу овим го во ри-
ма, ко је ни су за не мар љи ве ни ти по бро ју ни ти по су шти ни ре зул та та по не-
кад ди вер гент не ево лу ци је. То је још јед на по твр да из у зет не вред но сти ових 
го во ра за срп ску ди ја лек то ло ги ју и исто ри ју је зи ка и до каз о бо гат ству овог 
не пре су шног лин гви стич ког вре ла.

5.2. При сва ком ис тра жи ва њу (лин гви стич ком, ет но ло шком, исто риј ском 
итд.), ра ди бо љег раз у ме ва ња спе ци фич но сти ка ра шев ске про бле ма ти ке, 
про стор на ко јем Ка ра шев ци жи ве тре ба са гле да ва ти из ши ре, ба нат ске 
пер спек ти ве, бу ду ћи да је Ба нат област у ко јој ве ко ви ма жи ви ет нич ки ша-
ро ли ко ста нов ни штво и ко ја чи ни лин гви стич ку пе ри фе ри ју три ју је зи ка – 
срп ског, ру мун ског и ма ђар ског, што има за по сле ди цу ре ци проч не ути ца је 
и про жи ма ња у сфе ри ма те ри јал не и ду хов не кул ту ре. С лин гви стич ког ста-
но ви шта, из у зет но на гла ше ни мик со глот ски про це си чи не овај аре ал ди на-
мич ним и ве о ма ин те ре сант ним, на ро чи то за ис тра жи ва ње про бле ма ти ке 
је зи ка у кон так ту. 

За ево лу ци ју име ни ца plu ra lia tan tum у КГ, ко је су, као што се из из ло-
же не гра ђе мо же ви де ти, под ло жне мор фо син так сич ким про ме на ма, од го-
вор у до број ме ри пру жа баш на ве де ни ет но лин гви стич ки кон текст, али и 
дру ги фак то ри.

5.2.1. Глав ни узрок за тран сфор ма ци је ко је су име ни це plu ra lia tan tum 
у КГ пре тр пе ле је сте про ме на у кон цеп ту а ли за ци ји пред ме та, не за ви сно од 
то га да ли су име ни це ко је но ми ну ју до тич не пред ме те по по ре клу плу ра-
ли зо ва ни ду ал ски об ли ци или из ве де ни це од ре гу лар них син гу лар ских 
пра сло вен ских об ли ка. Као и у дру гим, на ро чи то пе ри фер ним срп ским го-
во ри ма [в., нпр. Мла де но вић, 2007: 115], ме ња ње кон цеп ту а ли за ци је че сто 
је иза званo мик со гло ти јом.

Нај ста бил ни је су име ни це чи ја је кон цеп ту а ли за ци ја за сно ва на на би-
пар тит ној / уоч љи ва двој ност у је дин ству/ (в. го ре 4.3.1.а, 4.3.2.а, 4.3.3.а), али 
има до ста и оних за сно ва них на плу ри пар тит ној струк ту ри но ми но ва них 
пред ме та (4.3.2.е, 4.3.5., 4.3.7.б, 4.3.8.). Пре ма то ме, си стем име ни ца plu ra lia 
tan tum у КГ пре тр пео је и још увек тр пи зна чај не про ме не, ко је, за са да, не 
пре те не стан ком на сле ђе ног си сте ма, а сте пен ра за ра ња ње го вог (ре ин те-
гра ци јом ових име ни ца у ре гу лар ну па ра диг му) от при ли ке је исти као у 
дру гим го во ри ма са пе ри фе ри је срп ског лин гви стич ког про сто ра [в. Мла-
де но вић, 2007].
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Ре ин те гра ци ја у ре гу лар ну па ра диг му бро ја за хва ти ла је пре те жно 
име ни це чи ја је кон цеп ту а ли за ци ја за сно ва на на плу ри пар тит ној струк ту-
ри пред ме та, про цес ко ји се са сто ји у раз ви ја њу нај пре се кун дар ног син гу-
ла ти ва (вúла / < вúле/, стъл́. ба, грéбло, бр́

˚
ди ло, верúга, салúнак и др.) а по том 

и син гу лар не мно жи не (вúла > вúле, стъл́. ба/ сть́лба > стъл́. бe/ сть́лбe...).
5.2.2. Је зи ци с ко ји ма су КГ у кон так ту, пр вен стве но ру мун ски, ути ца-

ли су и ути чу на ево лу ци ју си сте ма име ни ца plu ra lia tan tum. Бу ду ћи да у 
раз ли чи тим је зи ци ма кон цеп ту а ли за ци ја јед ног пред ме та мо же би ти иста 
или пак раз ли чи та, стра ни ути цај на си стем име ни ца plu ra lia tan tum мо же 
де ло ва ти у прав цу ње го ве кон со ли да ци је или ње го ве дез ин те гра ци је. У ко-
јем ће прав цу ути цај из ве сног је зи ка де ло ва ти на дру ги је зик за ви си од то га 
у ко јем је сте пе ну кон цеп ту а ли за ци ја у до тич ним је зи ци ма слич на или раз-
ли чи та. У слу ча ју КГ, ру мун ски је зик, ко ји има знат но ма њи си стем име ни ца 
plu ra lia tan tum,20 ви ше је ути цао у прав цу дез ин те гра ци је си сте ма (~70% – в. 
на при мер: обљáло/објáло, дисá га, грéбло, таљúга, пе ри шó ра, сáр ма, сков áр
де и др.) не го у прав цу ње го вог кон зер ви са ња (~30% – в., на при мер: ки лó ци, 
стафúде, кьл́. ци и др.). Ру мун ски ути цај де лу је на си стем име ни ца plu ra lia 
tan tum у КГ по сред ством си но ним них ре чи ру мун ског (ла тин ског), од но сно 
сло вен ског или дру гог по ре кла (гер ман ског, ма ђар ског), а кон крет но се ис по-
ља ва по зајм љи ва њем /(г)аљýшке, скúјо ри/ или кал ки ра њем /клúнч’ић’и/ ру-
мун ских лек се ма или угле да њем на њих (ана ло ги јом). Тре ба на по ме ну ти да 
об ли ци ру мун ских ре чи, нај че шће сло вен ског по ре кла али с дру га чи јом кон-
цеп ту а ли за ци јом, не ути чу увек (ре дов но) на про ме ну об ли ка ка ра шев ских 
име ни ца plu ra lia tan tum, по себ но не оних чи ја је би пар тит на струк ту ра уоч љи-
ва (в., нпр.: клé. шти, сáна, трúце и др.).

Ути цај не мач ког је зи ка у овом сег мен ту не зна тан је, па је те шко уста-
но ви ти да ли је де ло вао у прав цу очу ва ња или ра за ра ња на сле ђе ног пра сло-
вен ског си сте ма. 

5.2.3. Ана ли зи ра ју ћи и упо ре ђу ју ћи си стем име ни ца plu ra lia tan tum у 
КГ са истим си сте мом у го во ри ма при зрен ско-ти моч ког и ко сов ско-ре сав ског 
ди ја лек та, на ме ће се нео спор ни за кљу чак да КГ при па да ју срп ском ди ја ле-
кат ском аре а лу ко ји за хва та та два ди ја лек та. По ду дар но сти су мно го број не 
и очи глед не, сва ка ко, у ве ћој ме ри с го во ри ма при зрен ско-ти моч ког ди ја-
лек та, као што про из  ла зи из из ло же не гра ђе. Још је дан до каз у при лог овом 
за кључ ку пред ста вља не ко ли ко име ни ца plu ra lia tan tum ко је не на ла зи мо 
(или их вр ло рет ко на ла зи мо) ни у го во ри ма два ју на ве де них ди ја ле ка та, ни 
у КГ: плу ћа, пр са, не дра, ле ђа и, до не кле, пле ћа.21 При пад ност КГ ис точ ном 
руб ном срп ском лин гви стич ком аре а лу по твр ђу ју и име ни це као зр́

˚
ца ла, 

обљáла/објáла и ýсо ве, о че му све до че слич ни бу гар ски лек се ми или/и срп-
ски лексеми из наведених двају дијалеката.

5.2.4. Чак и уну тар ове неве ли ке кла се име ни ца, КГ сна жно ис по ља ва ју 
сво ју спе ци фич ност пре ко број них, са мо њи ма свој стве них лек се мама, као 

20 У ве ли кој ме ри сло вен ског су по ре кла.
21 По не ка од ових име ни ца мо же се чу ти у тим ди ја лек ти ма, али су то изоло ва ни слу ча је ви, 

нај че шће на но си из дру гих го во ра [в., нпр, плéћи – Мла де но вић, 2007: 109] или су пак ре ми ни сцен-
ци је из дав не упо тре бе (в. 4.3.3.а: на плéћи – КГ).
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што су: тур јáци, ч’ерé. њо ве, ме до ул áри, талпúце „кли заљ ке”, вé. нци, куч’ећ’á ци, 
курéбар ци, шушћ’ер áјке, мр

˚
ван ке, тигáњци и др.
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DESPRE SUBTANTIVELE PLURALIA TANTUM ÎN 
DIALECTELE CARAŞOVENE

Milja N. Radan

Rezumat

În aceasta luçrare se analizează substantivele pluralia tantum în dialectele caraşo-
vene. După o prezentare sumară a problemelor teoretice legate de cauzele defectivităţii 
în categoria gramaticală a numărului substantivelor în general, substantivele care au doar 
formă de plural sunt grupate în subclase semantice. Pe lângă inventarierea acestei grupe 
de substantive, autorul îşi propune să realizeze următoarele obiective: evaluarea gradului 
de deteriorare a sistemului moştenit, respectiv gradul de restaurare a formelor pentru 
singular în cazul substantivelor pluralia tantum, cât şi măsura în care contactul şi amestecul 
limbilor vorbite în Banat au influenţat defectivitatea paradigmei acestor substantive în 
dialectele caraşovene.

În acelaşi timp, comparând categoria substantivelor pluralia tantum din dialectele 
caraşovene cu cele care există în dialectele sârbe ekaviene, autorul încearcă să stabilească 
aria dialectală în care această categorie de isolexe a dialectelor caraşovene se poate încadra.

ON ThE PLURALIA TANTUM NOUNS IN ThE CARAŞOVA PATOIS

Milja N. Radan

Summary

In this paper we analyse the pluralia tantum nouns from the Caraşova patois. After 
briefly setting out the theoretical issues in the Caraşova patois referring to the causes of 
defective nouns in the grammar category of number in general, the pluralia tantum de-
fective nouns fall into semantic classes. Beside making an inventory of this noun group, 
the author has set out to achieve the following goals: to assess the declining extent of the 
inheritied system and the extent to which the singular nouns get restored into the plu
ralia tantum category as well as the extent to which the contact and the mixture of the 
spoken languages in the Banat have had a bearing on the defective paradigm of these 
nouns in the Caraşova patois.

At the same time, when comparing the pluralia tantum nouns from the Caraşova to 
those of the Serbian Ekavian patois, the author attempts to pinpoint the specific patois 
area which falls within this category of isolexes from the Caraşova patois.



UDC 81’23

В и ш е с л а в а  Ћ и р и ћ

ОД РАЗУМЕВАЊА СУшТИНЕ ГОВОРЕЊА ДО 
ОПРЕДЕЉЕЊА ЗА ИНДУКТИВНИ МЕТОД 

УСВАЈАЊА ЈЕЗИКА

СА ЖЕ ТАК: Као ме ђу људ ско оп ште ње, чи ја је основ на је ди ни ца ре че ни ца, 
го во ре ње је мо гу ће за хва љу ју ћи је зи ку, у сми слу је зич ке гра ђе /звуч ног си ро вин-
ског ма те ри ја ла/, чи ја је основ на је ди ни ца гла гол ско-имен ски пре плет.

То зна чи да љу ди, као го вор на би ћа, ма да пре сли ка ва ју пу тем ре че ни ца из-
вор не ин фор ма ци је, ли ше не је зич ког омо та ча, то ипак не чи не не по сред но, већ 
по сред ством де ли ћа је зич ке гра ђе, то јест гла голско-имен ских пре пле та.

При об ја шње њу тог про це са, ис ти че се ва жност је зич ких ко до ва /сто ти нак у 
слу ча ју ин до е вроп ских је зи ка/ јер на осно ву сва ког од њих мо гу на ста ти сто ти не 
гла гол ско-имен ских пре пле та ко је го вор на ли ца за трен пре и на чу ју у ре че ни це.

На то ме се те ме љи ин дук тив ни ме тод усва ја ња је зи ка. Уче ни ци ма се ну де 
ре дом је зич ки ко до ви / је дан по је дан то ком по лу го ди шње на ста ве / уз гла гол ске 
и имен ске ре чи, у об ли ци ма ко је на ла жу до тич ни ко до ви. Уче ни ци „ис пле ту” 
при ли чан број гла гол ско-имен ских пре пле та пре ма пр вом усво је ном је зич ком 
ко ду, уво де их у ранг ре че ни ца и уно се у соп стве ни текст. (Сва ки уче ник оства-
ру је соп стве ни текст.) На исти на чин за тим уче ни ци при сту па ју ко ри шће њу сле-
де ћег је зич ког ко да и све та ко до по след њег.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: из вор ни код, из вор на ин фор ма ци ја, је зич ки код, гла гол-
ско-имен ски пре плет, ин ду ко ва ње ре че ни ца у текст, ин дук тив ни ме тод усва ја ња 
је зи ка.

У увод ном де лу из ла га ња, по за ба ви ће мо се чи ње ни ца ма ко је су не за-
ви сне од по ја ве људ ског го во ра, па ипак су у те сној ве зи с тим.

Вас ко ли ку ствар ност – по ја ве, до га ђа је, зби ва ња, пред ме те, би ћа, ми сли, 
осе ћа ња – је зич ки нео бли ко ва ну, раз ма тра мо као скуп чи ње ни ца нај ра зли-
чи ти је вр сте. Чи ње ни це у ве о ма раз у ђе ном сми слу, још не из ра же не ре чи ма 
из ве сног је зи ка, на зва ће мо услов но ИЗ ВОР НИМ ИН ФОР МА ЦИ ЈА МА.1

Из вор не ин фор ма ци је на ста ју од енер гет ске гра ђе, на те ме љу искон-
ских тво рач ких на че ла ко ја ће мо, опет услов но, на зва ти ИЗ ВОР НИМ КО-
ДО ВИ МА.

Из вор ни ко до ви од ре ђу ју са став из вор них ин фор ма ци ја. То мо же би ти:

1 Carl Fi e drich von W e i z s ä c k e r, Die Ein he it der Na tur, 1971, apud Ernst Mec kel burg, Age-
nţ ii Psi, Ti mi ş o a ra 1996, 188.
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– енер гет ски са др жај кре та ња
или

– енер гет ски са др жај кре та ња + енер гет ски са др жај ми ро ва ња.
Исто вре ме но, из вор ни ко до ви од ре ђу ју тип са од но са енер гет ских са-

др жа ја. Сва ки из вор ни код од ре ђу је дру ги тип са од но са енер гет ских са др-
жа ја у окви ру из вор них ин фор ма ци ја. Пре ма то ме, ти по ло шки, сва ки је из-
вор ни код је дин ствен, не по но вљив.

Пре ма сва ком из вор ном ко ду на ста ју из вор не ин фор ма ци је истог ти па, 
али раз ли чи тог са др жа ја, и то у нео гра ни че ном бро ју. Зна чи, по сто ји то ли-
ко ти по ва из вор них ин фор ма ци ја (из вор них оба ве штај них је ди ни ца) ко ли ко 
је из вор них ко до ва (из вор них тво рач ких кљу че ва).

При сту пи мо при ме ри ма.
Ово је из вор ни код за по ве сти и мол бе:

ПО КРЕ ТИ ТЕ ЛА И ИЗ РАЗ ЛИ ЦА КАО ЗНА ЦИ КО ЈИ ПО БУ ЂУ ЈУ БЛИ ЖЊЕ НА 
ОД РЕ ЂЕ НО ДЕЈ СТВО ВА ЊЕ

– енер гет ско кре та ње –

А ево и не ких из вор них ин фор ма ци ја ко је на ста ју на те ме љу из вор ног 
ко да за по ве сти и мол бе:

ЧУЈ  – ЧУЈ ТЕ
СЛУ шАЈ – СЛУ шАЈ ТЕ
ГЛЕ ДАЈ  – ГЛЕ ДАЈ ТЕ
ВИ ДИ  – ВИ ДИ ТЕ
ИДИ  – ИДИ ТЕ
БЕ ЖИ  – БЕ ЖИ ТЕ
ЛО ВИ  – ЛО ВИ ТЕ

//Услов но, обе ле жи ли смо из вор не ко до ве и из вор не ин фор ма ци је ве-
ли ким сло ви ма.//

Ово је код те ку ће рад ње:

ВР шИ ЛАЦ РАД ЊЕ + РАД ЊА У СА ДА шЊО СТИ

– енер гет ско ми ро ва ње + енер гет ско кре та ње –

А ево и не ких из вор них ин фор ма ци ја ко је на ста ју на те ме љу из вор ног 
ко да те ку ће рад ње:

СУН ЦЕ СИ ЈА
СЕ МЕ КЛИ ЈА
ЖДРЕ БЕ СКА КУ ЋЕ
ДЕ ТЕ БЕ ЖИ
УхО СЛУ шА И ЧУ ЈЕ
ОКО ГЛЕ ДА И ВИ ДИ
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Ово је код тран зи тив но сти:

ВР шИ ЛАЦ РАД ЊЕ + РАД ЊА ПРА ВО УСМЕ РЕ НА 
 НА ПРЕД МЕТ

+ ПРЕД МЕТ НА КО ЈИ ЈЕ 
 ПРА ВО УСМЕ РЕ НА РАД ЊА

– енер гет ско ми ро ва ње + енер гет ско кре та ње + енер гет ско ми ро ва ње –
 
Ево и не ких из вор них ин фор ма ци ја ко је на ста ју на те ме љу из вор ног 

ко да тран зи тив но сти:

КИ шА НА ТА ПА ЗЕ МЉУ
ВА ТРА УНИ шТА ВА шУ МУ
КУ НА ПРО ЖДИ РЕ ВЕ ВЕ РИ ЦУ
ЗМИ ЈА ГУ ТА ЖА БУ
ЧО ВЕК ЛО ВИ ЈЕ ЛЕ НА
ЖЕ НА КУ ПА ДЕ ТЕ
СЕ ЈАЧ СЕ ЈЕ СЕ МЕ

Сва ка ко вам ни је про ма кла раз ли ка из ме ђу оно га што чи ни код за по ве-
сти и мол бе (по кре ти не ко га ко ји по бу ђу је дру го га да вр ши рад њу) и еле ме-
на та у са ста ву оста ла два на ве де на ко да (вр ши лац рад ње и рад ња као та ква).

При ме ти ли сте сва ка ко и то да је свим ин фор ма ци ја ма исто га ти па за-
јед нич ки из ве сни оп шти сми сао. Ин фор ма ци је ИДИ, БЕ ЖИ из ра жа ва ју за-
по вест, ин фор ма ци је ДЕ ТЕ БЕ ЖИ, ЖДРЕ БЕ СКА КУ ЋЕ из ра жа ва ју те ку ћу 
рад њу, ин фор ма ци је ЧО ВЕК ЛО ВИ ЈЕ ЛЕ НА, ЖЕ НА КУ ПА ДЕ ТЕ из ра жа-
ва ју тран зи тив ност. Исто вре ме но, сва ка ин фор ма ци ја по је ди нач но озна ча ва 
не што са мо њој свој стве но.

Ка ко су на ста ли из вор ни ко до ви и пр ве из вор не ин фор ма ци је пре ма 
ко ји ма ће, као пре ма пра у зо ри ма, на ста ти но ве ин фор ма ци је? Из вор ни ко-
до ви и пр ве из вор не ин фор ма ци је на ста ли су исто вре ме но. Тво рац је са здао 
пр ве из вор не ин фор ма ци је пре ма сво јим тво рач ким фор му ла ма или тво рач-
ким кљу че ви ма или из вор ним ко до ви ма и сто га све из вор не ин фор ма ци је 
из ве сног ти па је су но си о ци тво рач ке фор му ле, пре ма ко јој су са зда не.

Тво рач ка фор му ла или из вор ни код учвр шћу је еле мен те тво рач ке 
енер ги је у за јед ни штву и та ко на ста је из вор на ин фор ма ци ја, при че му, деј-
ству ју ћи као учвр шћу ју ћа си ла, код обез бе ђу је је дин ство и не рас ки ди вост 
учвр шће них еле ме на та.

Тек сто ле ћи ма ка сни је, ум ни љу ди су, упо ре ђу ју ћи раз не ти по ве из вор-
них ин фор ма ци ја, де дук ци јом из дво ји ли те о рет ски из вор не ко до ве у об ли-
ку фор му ла.

Са да мо же мо пот пу ни је да од ре ди мо шта је то из вор на ин фор ма ци ја 
или из вор на оба ве штај на је ди ни ца а шта из вор ни код или из вор ни тво рач ки 
кључ.

Из вор на ин фор ма ци ја је де лић ствар но сти као је дин ство енер гет ског 
са др жа ја кре та ња (СЕ ЈЕ) и енер гет ских са др жа ја ми ро ва ња (СЕ МЕ, СЕ ЈАЧ) 



228

у уза јам ном од но су од ре ђе ног ти па (на при мер, у од но су тран зи тив но сти: 
СЕ ЈАЧ СЕ ЈЕ СЕ МЕ).

(На мер но смо ода бра ли енер гет ске са др жа је за јед нич ког зна че ња – 
СЕ ЈЕ, СЕ МЕ, СЕ ЈАЧ – да би се ја сни је схва ти ло ка ко иста енер ги ја мо же и 
да се кре ће – СЕ ЈЕ – а мо же и да ми ру је – СЕ МЕ, СЕ ЈАЧ.)

Из вор ни код је „тво рач ки кључ” де ли ћа ствар но сти или из вор не ин фор-
ма ци је ко ји дик ти ра, на ме ће од ре ђе ни тип од но са (на при мер, од нос тран зи тив-
но сти) енер гет ском са др жа ју кре та ња (РАД ЊИ) и енер гет ским са др жа ји ма 
ми ро ва ња (ВР шИ О ЦУ РАД ЊЕ и ПРЕД МЕ ТУ), чи не ћи одр жи вим њи хо во 
је дин ство.

* * *
хи ља да ма го ди на, из вор не ин фор ма ци је ни су би ле пред мет звуч ног 

пре сли ка ва ња, јер го во ре ње, као исто риј ско-ци ви ли за циј ска по ја ва, још ни је 
по сто ја ло.

Го во ре ње је на ста ја ло по сте пе но.
То зна чи да су го вор на би ћа све но ве и но ве ин фор ма ци је по сте пе но 

укљу чи ва ла у го во ре ње, по сред ством ре че ни ца.
По што љу ди са оп шта ва ју ин фор ма ци је у го вор ном чи ну по сред ством 

ре че ни ца, пред ла же мо да ре че ни це раз ма тра мо као го вор не про из во де, као 
про из во де го во ре ња. Ако је за на ста нак про из во да нео п хо дан си ро вин ски 
ма те ри јал, ко ји је то си ро вин ски ма те ри јал од ко јег на ста ју ре че ни це? То је 
по се бан звуч ни ма те ри јал ко ји зо ве мо је зик или је зич ка гра ђа.

Ка ко је на ста ла је зич ка гра ђа? Ко ји су ње ни са став ни де ло ви?
Је зи ко знан ци прет по ста вља ју да су је зи ци на ста ли у те сној ве зи са по-

на ша њем при ми тив них љу ди у слу ча ју опа сно сти.2
Пред ла жу нам да пред ста ви мо се би раз не при зо ре, као на при мер, овај. 

Док се при ми тив на хор да од ма ра у за кло ну др ве ћа, је дан ње зин члан у свој-
ству стра жа ра, ус пев ши се на др во, осма тра око ли ну. Угле дав ши ка ко се при-
бли жу је гру па не при ја тељ ски на стро је них љу ди, стра жар скре ће сво ји ма 
па жњу на из вор ну ин фор ма ци ју БЕ ЖИ ТЕ, у при сној спре зи са из вор ним 
ко дом за по ве сти и мол бе. То зна чи да стра жар под сти че сво је на бег по кре-
ти ма те ла, из ра зом ли ца, уз не ар ти ку ли са не зву ке и ур ла ње, а ни ка ко ре че-
ни цом „Бе жи те!”.

Та кав се при зор сва ка ко по на вљао сто ле ћи ма. Па ипак у да том тре нут ку 
стра жар је из го во рио ар ти ку ли са ну реч, не што на лик на гла гол у за по вед-
ном на чи ну бе жи те, ко ју су ње го ва са бра ћа и чу ла и на гон ски раз у ме ла, а 
ко ју ми да нас сма тра мо ре че ни цом „Бе жи те!”.

Ка ко об ја сни ти то чу до?
Из вор на ин фор ма ци ја БЕ ЖИ ТЕ на сту пи ла је нај ве ро ват ни је под ути-

ца јем стра жа ре вих сна жних емо ци ја, као под сти цај ни им пулс. Од зив на 
под сти цај ни им пулс је обич но из ве стан на дра жај.

2 Ari ton V r a  c i u, Lin gvi sti ca ge ne ra lă şi com pa ra tă (Ca pi to lul 4 – Ori gi nea lim ba ju lui), Bu-
cu re ş ti 1980.
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Сва ка ко се на из вор ну ин фор ма ци ју БЕ ЖИ ТЕ, у свој ству под сти цај ног 
им пул са, ода звао де лић је зич ке гра ђе, ко ји ми услов но зо ве мо гла гол ско- 
-имен ски пре плет (у скра ће ном об ли ку), а на и ме реч бе жи те.

Њу је стра жар чуо у свом фон ском ком пју те ру и на мах је из го во рио. 
Тач ни је, она му се про сто оте ла са уса на.

Ди на ми ка це лог по ду хва та сво ди се на ово.
Из вор ни код за по ве сти и мол бе /од ре ђе ни ПО КРЕ ТИ ТЕ ЛА и ИЗ РАЗ 

ЛИ ЦА/ укљу чен у из вор ну ин фор ма ци ју БЕ ЖИ ТЕ по кре нуо је ње му од го-
ва ра ју ћи је зич ки код за по ве сти и мол бе.

Од ка ко по сто је гра ма ти ча ри, зна се је зич ки код за по ве сти и мол бе 
– пот пу ни

имен ска реч у во ка ти ву + гла гол ска реч у за по вед ном на чи ну

– кр њи, не пот пу ни:

гла гол ска реч у за по вед ном на чи ну

Но та да, у осви ту људ ске го вор не прак се, је зич ки код за по ве сти и мол-
бе, и то онај кр њи, ис по љио се у об ли ку пр ве из го во ре не ре чи.

Ве ро ват но је то био ко рен бегбеж ко ји ће, на кнад ном упо тре бом а и 
из ве сним до те ри ва њем, ка сни је до би ти зна чај за по вед ног на чи на. 

Са мим тим што се у звуч ном ком пју те ру људ ског би ћа по ја вио де лић 
је зич ке гра ђе, то јест кр њи гла гол ско-имен ски пре плет као основ на је ди ни-
ца си ро вин ског је зич ког ма те ри ја ла, бе жи те, би ло је мо гу ће да на ста не и 
од го ва ра ју ћи про из вод го во ре ња – ре че ни ца „Бе жи те!”.

Да би се мо гућ ност оства ри ла, то јест да би гла гол ско-имен ски пре плет 
по стао ре че ни ца, би ло је нео п ход но да га људ ско би ће из у сти и ујед но да то 
ње го ва са бра ћа чу ју и (на гон ски) раз у ме ју. Па ни то ни је све. Нео п ход но је 
би ло да чи та ва за јед ни ца усво ји оно што се чу ло. Не на мах, али по сте пе но, 
по ме ри упо тре бе и по на вља ња пр ве ре че ни це.

Као што ка пљи ца во де по ста је па ху ља сне га, та ко и гла гол ско-имен ски 
пре плет по ста је ре че ни ца, у тре нут ку из го ва ра ња.

Гла гол ско-имен ски пре плет као та кав (ма да на по чет ку све ден на јед ну 
је ди ну реч) има ста тус си ро вин ског ма те ри ја ла и пред ста вља од ре ђе ни ен-
ти тет. Из го ва ра њем ме ња ста тус, то јест по ста је про из вод го во ре ња или 
ре че ни ца, по ста је нов ен ти тет.

Да би оба ве штај на је ди ни ца (из вор на ин фор ма ци ја) БЕ ЖИ ТЕ по ста ла 
ре че ни ца или је ди ни ца ко му ни ка ци је („Бе жи те!”), би ло је нео п ход но да се 
по ја ви од го ва ра ју ћа гра див на је ди ни ца, то јест гла гол ско-имен ски пре плет. 
Јер се ин фор ма ци ја не мо же не по сред но уоб ли чи ти у ре че ни цу. За то јој је 
по треб на ма те ри јал на под ло га. На црт згра де ни ка да не ће мо ћи сам по се би 
да по ста не згра да. За то је по тре бан гра ђе вин ски ма те ри јал.

То се ше мат ски мо же ова ко при ка за ти:
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Б ЕЖ ИТЕ б еж ите „Бе жи те!”

И ЗВО РНА 
И НФО РМ АЦ ИЈА
/ОБАВЕшТАЈНА 
ЈЕДИНИЦА/

Гл аго лскоиме нски 
пр еплет
/Јединица језичке грађе/ 

Ре че ни ца

/Јединица општења/

– при мет на али 
не из го во ре на –

– чу је се у фон ском 
ком пју те ру –

– са оп шта ва се усме но или 
пи сме но –

(де лић ствар но сти ко ји је 
пред ста вљен енер гет ским 
са др жа јем кре та ња)

(пред ста вљен гла го лом) (пред ста вље на пре ди ка том)

//ти пич ни слу чај 
пред ста вљен је и 
енер гет ским са др жа јем 
ми ро ва ња//

//ти пич ни слу чај 
пред ста вљен је и 
имен ским ре чи ма//

//ти пич ни слу чај 
пред ста вљен је и 
су бјек том//

Иза на ве де не ше ме сто ји „по кре тач ка ше ма”:
И ЗВО РНИ КОД Ј ези чки код

По ла зе ћи од пр ве је ди ни це је зич ке гра ђе или гла гол ско-имен ског пре-
пле та у кр њем об ли ку, да кле од ре чи бе жи те ко ја им је по слу жи ла као 
пра у зор, љу ди су, опо на ша њем до тич не, сро чи ли но ве гла гол ске ре чи у за-
по вед ном на чи ну: слу шај, слу шај те, гле дај, гле дај те.

//Услов но, је зич ке ко до ве и гла гол ско-имен ске пре пле те обе ле жа ва мо 
кур зи вом.//

Је зи ко знан ци не мо гу да зна ју је ли пр ва ар ти ку ли са на реч би ла упра во 
бе жи те или реч дру гог зна че ња, али су уве ре ни да је то би ла реч у об ли ку 
ко ји ће би ти сма тран об ли ком за за по вед ни на чин.

Тек ка сни је су се по ја ви ли гла гол ско-имен ски пре пле ти у пот пу ном 
об ли ку, на осно ву је зич ког ко да у пот пу ном об ли ку: мла ди ћу бе жи, мла ди
ћи бе жи те, де вој ко слу шај, де вој ке слу шај те.

То „ка сни је” озна ча ва вре ме ка да су се по ја ви ле име нич ке ре чи, то јест 
име ни це, а као од раз је зич ког ко да иден ти те та ко ји од го ва ра из вор ном ко ду 
иден ти те та.

Из вор ни код иден ти те та је овај:
– пот пу ни:

НО СИ ЛАЦ ИДЕН ТИ ТЕ ТА + УДРУ ЖУ ЈУ ЋА СПО НА (ко ја се на слу ћу је) 
+ ИДЕН ТИ ТЕТ КАО ТА КАВ

– не пот пу ни:

ИДЕН ТИ ТЕТ КАО ТА КАВ

Је зич ки код иден ти те та је овај:
– пот пу ни:

Имен ска реч у но ми на ти ву + Гла гол је сам – би ти у лич ном об ли ку 
+ Име ни ца у но ми на ти ву
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– не пот пу ни:

Име ни ца у но ми на ти ву

Име ни це су се та ко ђе по ја ви ле, као и гла го ли, у те сној ве зи са по на ша-
њем при ми тив них љу ди у слу ча ју опа сно сти.

Ако по но ви мо пр ви при мер, то јест опи са ни при зор, ни је те шко за ми-
сли ти да је стра жар у слич ној при ли ци, по ка зу ју ћи ру ком на ту ђин це, из ре-
као реч љу ди, или ду шма ни.

Је зи ко знан ци ипак нај че шће пред ла жу да се за др жи мо на дру гом при-
зо ру, а на и ме овом.

На и шав ши из не над но на ву ка, не ко из хор де је, ука зу ју ћи ру ком на 
ње га, скре нуо па жњу сво ји ма на из вор ну ин фор ма ци ју ВУК, у при сној спре-
зи са из вор ним ко дом иден ти те та. Али се ни је на то ме за др жао. Из го во рио 
је и ар ти ку ли са ну реч, не што на лик на име ни цу у но ми на ти ву вук ко ју су 
ње го ва са бра ћа и чу ла и на гон ски раз у ме ла, а ко ју ми да нас сма тра мо ре че-
ни цом „Вук.”.

Као и у слу ча ју по ја ве пр вог гла го ла, до го ди ло се ово.
На из вор ну ин фор ма ци ју ВУК, као на под сти цај ни им пулс, ода звао се у 

чо ве ко вом фон ском ком пју те ру де лић је зич ке гра ђе, то јест гла гол ско-имен-
ски пре плет у скра ће ном об ли ку, а на и ме реч вук, у свој ству на дра жа ја. На-
рав но да је из вор ни код иден ти те та у не пот пу ном об ли ку (ИДЕН ТИ ТЕТ 
КАО ТА КАВ), чи ји је но си лац из вор на ин фор ма ци ја ВУК, по кре нуо ње му 
од го ва ра ју ћи је зич ки код иден ти те та у не пот пу ном об ли ку (име ни ца у но
ми на ти ву). Из ра зи ли смо се ипак пре тен ци о зно. Уства ри, реч вук се ис по-
љи ла као мо гу ћи но си лац је зич ког ко да иден ти те та, то јест као име ни ца у 
но ми на ти ву. Но, вре ме ном, та квом „спе ци ја ли зо ва ном упо тре бом” до би ће 
зна чај име ни це у но ми на ти ву.

Да кле, из вор на ин фор ма ци ја ВУК иза зва ла је по ја ву је зич ке гра ђе вук 
у фон ском ком пју те ру људ ског би ћа, а ка да ју је до тич но би ће из го во ри ло, 
је зич ка гра ђа или си ро вин ски ма те ри јал по ста ла је го тов го вор ни про из вод, 
а на и ме ре че ни ца „Вук.”.

Пре ма узо ру не пот пу ног гла гол ско-имен ског пре пле та вук љу ди су 
вре ме ном сро чи ли но ве име ни це у но ми на ти ву: ме двед – ме две ди, зец – зе
че ви, ли си ца – ли си це, ве ве ри ца – ве ве ри це.

У ве зи са по ја вом име ни ца, је зи ко знан ци твр де још и ово.
У мно гим за јед ни ца ма оне су се по ја ви ле нај пре у об ли ку за но ми на тив, 

али не у свим за јед ни ца ма.
Би ло је за јед ни ца у ко ји ма су се име ни це по ја ви ле нај пре у об ли ку за 

во ка тив, у том слу ча ју оне су упот пу ни ле је зич ки код за по ве сти и мол бе. 
Не ко је осло вио сво ју бра ћу у об ли ку ко ји ће ва жи ти као об лик за во ка тив 
и од мах за тим гла го лом у им пе ра ти ву под ста као на из ве сно деј ство. Мо жда 
им је ре као „Бра ћо, бе жи те!”.

У та квим за јед ни ца ма, об лик за но ми на тив по ја вио се ка сни је, у ве зи 
са је зич ким ко дом иден ти те та. У је зи ци ма до тич них за јед ни ца, об лик име-
ни ца у но ми на ти ву раз ли чит је од об ли ка у во ка ти ву.
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Та мо где се име ни ца по ја ви ла нај пре у но ми на ти ву, као од раз не пот пу-
ног ко да иден ти те та, она је ка сни је до тич ни об лик „по зај ми ла” и во ка ти ву 
и сто га су у мно гим је зи ци ма об ли ци за но ми на тив и во ка тив исто вет ни.

А ка да су љу ди при сту пи ли при ме ни пот пу ног је зич ког ко да иден ти-
те та? Ка да су би ли у ста њу да ка жу „Он је чо век.”, „Ово је вук.”?

На кон мно го вре ме на. Он да ка да се до го ди ла мен тал на ре во лу ци ја, у 
сми слу да су љу ди ус пе ли да из не дре за ме ни це, а по го то ву ап стракт ни гла-
гол је сам – би ти.

По ја ва за ме ни ца сва ка ко је у ве зи са по ја вом гла гол ско-имен ских пре-
пле та на осно ву је зич ког ко да те ку ће рад ње, ко ји од го ва ра из вор ном ко ду 
те ку ће рад ње.

Да се под се ти мо из вор ног ко да те ку ће рад ње:

ВР шИ ЛАЦ РАД ЊЕ + РАД ЊА У СА ДА шЊО СТИ

Из вор ном ко ду те ку ће рад ње од го ва ра је зич ки код те ку ће рад ње 
– ва же ћи за ве ћи ну ин доевроп ских је зи ка

Имен ска реч у но ми на ти ву + Би ло ко ји гла гол у са да шњем вре мену

– ва же ћи за сло вен ске је зи ке

Имен ска реч у но ми на ти ву + Гла гол не свр ше ног ви да у са да шњем вре мену

Има и дру гих при ме ра ка да је дин стве ном из вор ном ко ду у ра зним је-
зи ци ма од го ва ра ју раз ли чи ти је зич ки ко до ви. Зна чи, у слу ча ју два је зи ка, 
по сто је и по ду дар ни и не по ду дар ни је зич ки ко до ви.

(Ма ло ће мо се ис тр ча ти и ре ћи још не што. Је зич ки ко до ви се ис по ља-
ва ју и као но си о ци јед ног од два ју је зич ких ма кро си сте ма – би ло си сте ма ко ји 
се за сни ва на гра ма тич кој ка те го ри ји „члан”, а то је слу чај ро ман ских и гер-
ман ских је зи ка, би ло си сте ма ко ји се за сни ва на гра ма тич кој ка те го ри ји 
„гла гол ски вид”, што је слу чај сло вен ских је зи ка.)

Ево и нај јед но став ни јег при ме ра гла гол ско-имен ског пре пле та ко ји из-
ра жа ва те ку ћу рад њу: мла дић бе жи.

Пр ва лич на за ме ни ца би ла је у III ли цу јед ни не – он.
Она је у на ве де ном пре пле ту за ме ни ла име ни цу: он бе жи.
На ма је не мо гу ће да прет по ста ви мо на пор на ших пра пре да ка у раз ли-

ко ва њу ли ца. Ако је тре ће ли це осми шље но пр во, то је сто га што је оно 
нај у пе ча тљи ви је, нај при мет ни је. На кон то га је осми шље но II ли це и тек на 
кра ју I ли це.3

Али ре зул тат је био им пре си ван.
Љу ди су ус пе ли да ис пле ту је зич ку тра ку, то јест гла гол ско-имен ске 

пре пле те, и пре ма зах те ви ма је зич ког ко да и пре ма зах те ви ма кон гру ен ци је 
(сла га ња ре чи у ро ду, бро ју, ли цу):

3 Emi le B e n  v e  n i  s t e, Problèmes de lin gu i sti que générаle, apud Emil Ione scu, Ma nual de 
lin gvi sti că ge ne ra lă, Bu cu re ş ti 1992.
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ја бе жим
ти бе жиш
он бе жи
ми  бе жи мо
ви бе жи те
они бе же

Та ква је зич ка гра ђа да је мо гућ ност тач ног пре сли ка ва ња ствар но сти 
пу тем ре че ни ца, ма да го вор на ли ца пој ма не ма ју о то ме шта је то име ни ца 
или за ме ни ца, гла гол, јед ни на, мно жи на, итд.

До тич на ли ца не ће ре ћи „Ја бе жиш” или „Ти бе жим” већ са мо „Ја бе-
жим” и „Ти бе жиш”. О об ли ци ма за ли це ва ља до да ти и ово. Љу ди су сми-
сли ли нај ви ше гла гол ских ре чи пре но што су от кри ли II и I ли це. Сми сли-
ли су их по ла зе ћи од пр вих зна них гла го ла у III ли цу јед ни не. Ка сни је су 
ра ди из ра жа ва ња рад ње у II и I ли цу са мо „до те ри ва ли” за њих по чет ни 
об лик у III ли цу јед ни не.

Из у зет ни по мак у раз во ју је зи ка, у сва ком слу ча ју ин до е вроп ских, 
пред ста вља ју гла гол ско-имен ски пре пле ти на ста ли на осно ву је зич ког ко да 
тран зи тив но сти, ко ји од го ва ра из вор ном ко ду тран зи тив но сти. Да се под се-
ти мо из вор ног ко да тран зи тив но сти:

ВР шИ ЛАЦ РАД ЊЕ + РАД ЊА ПРА ВО УСМЕ РЕ НА 
 НА ПРЕД МЕТ

+ ПРЕД МЕТ НА КО ЈИ ЈЕ 
 ПРА ВО УСМЕ РЕ НА РАД ЊА

Из вор ном ко ду тран зи тив но сти од го ва ра је зич ки код тран зи тив но сти:

Имен ска реч у но ми на ти ву + Пре ла зни гла гол у лич ном об ли ку 
+ Имен ска реч у аку за ти ву

Ево и нај јед но став ни јег при ме ра гла гол ско-имен ских пре пле та ко ји 
из ра жа ва ју тран зи тив ност:

ја го ним ву ка
ти го ниш ву ка
мла дић го ни ву ка
он  го ни  ву ка

За што је то по мак у од но су на пре пле те ко ји су на ста ли на осно ву је-
зич ких ко до ва за по ве сти и мол бе, иден ти те та, те ку ће рад ње? Јер гла гол ско-
-имен ски пре плет ко ји из ра жа ва тран зи тив ност са др жи три еле мен та под ло-
жна за ме ни, а не са мо два као ра ни је по ме ну ти, а осим то га, од ин фор ма ци ја 
ра зних ти по ва ко је чи не све у куп ну ствар ност и ко је го вор на ли ца укљу чу ју 
у го во ре ње, оне ко је од ра жа ва ју тран зи тив ност за сту пље не су про цен ту ал но 
у нај ве ћој ме ри.

Обра ти те па жњу на бо га ће ње је зи ка за ме ном еле ме на та пре пле та на-
ста лих пре ма је зич ком ко ду тран зи тив но сти.
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– за ме на гла гол ске ре чи:
ја ло вим  ву ка
ти ло виш  ву ка
мла дић ло ви ву ка
он  ло ви  ву ка

– за ме на јед не или обе ју имен ских ре чи:
ја  го ним  ме две да
ти  го ниш ме две да
брат го ни ме две да
он  го ни  ме две да

– за ме на и гла гол ске и имен ских ре чи:
ја ло вим ме две да
ти ло виш  ме две да
брат ло ви ме две да
он  ло ви  ме две да

И та ко, вре ме ном, на ста ја ли су но ви и но ви пре пле ти пре ма дру гим 
је зич ким ко до ви ма, пре пле ти у ве зи са из вор ним ин фор ма ци ја ма, ко ји ма се 
до та да још ни је би ло при сту пи ло.

О то ме све до че пре пле ти на ста ли од истих ре чи, али пре ма зах те ви ма 
раз ли чи тих ко до ва.

Обра ти те па жњу на сле де ће пре пле те:
син го во ри ма те ри син го во ри о ма те ри

Пр ви пре плет је на стао пре ма је зич ком ко ду рад ње у не чи ју ко рист 
(или на не чи ју ште ту) а дру ги пре плет је на стао пре ма је зич ком ко ду ко јим 
се из ра жа ва раз ми шља ње о не че му.

Сва ки је зич ки код, са мим тим што од го ва ра од ре ђе ном из вор ном ко ду, 
чи ном укљу чи ва ња у ме ђу људ ско оп ште ње, на рав но пу тем гла гол ско-имен-
ских пре пле та, омо гу ћу је љу ди ма при ступ но вом под руч ју спо зна је (оном 
ко ји но си пе чат до тич ног из вор ног ко да). Исто вре ме но омо гу ћу је бо га ће ње 
је зич ке гра ђе.

А оно се до га ђа ова ко.
Но ви је зич ки код при ме њу је се нај пре на ра ни је усво је не ре чи. По што 

су до тич не ре чи усво је не у об ли ци ма ко је дик ти ра ју сво је вре ме но усво је ни 
ко до ви, го вор на ли ца им по де ша ва ју об ли ке пре ма зах те ви ма но во га ко да.

Ка сни је се но ви је зич ки код при ме њу је на но ве ре чи, ко је го вор на ли ца 
мо ра ју да сми сле. Но ве ре чи се ко ри сте нај пре у об ли ци ма ко је зах те ва нов 
је зич ки код. Ка сни је и пре ма већ ра ни је усво је ним ко до ви ма, ра ди че га го-
вор на ли ца мо ра ју да се по за ба ве по де ша ва њем но вих ре чи пре ма об ли ци ма 
ко је на ла жу ра ни је усво је ни ко до ви.

О стал ном раз во ју је зи ка све до че ре чи „ускла ди ште не” у звуч ном ком-
пју те ру го вор них ли ца или мо жда ном ком пју те ру.
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Ре чи у ње му ускла ди ште не чи не ве о ма ори ги на лан реч ник, ко ји се раз-
ли ку је по мно го че му од кла сич них реч ни ка.

У кла сич ном реч ни ку ре чи су рас по ре ђе не у азбуч ном ре ду, у свом 
основ ном об ли ку (ин фи ни ти ву ако су гла го ли и но ми на ти ву ако су имен ске 
ре чи) и уз сва ку је на ве де но лек сич ко зна че ње, јер са ста вља чи реч ни ка по ла-
зе од то га да су сва ком ко ри сни ку реч ни ка дру ге ре чи не по зна те. У мо жда-
ном реч ни ку го вор них ли ца ре чи ни су рас по ре ђе не у азбуч ном ре ду ни ти 
у свом основ ном об ли ку, ни ти уз њих сто ји лек сич ко зна че ње. У мо жда ни 
реч ник ре чи ула зе у об ли ци ма ко је до пу шта ју усво је ни је зич ки ко до ви, и то 
ре до сле дом усва ја ња гла гол ско-имен ских пре пле та на ста лих на осно ву је-
зич ких ко до ва. По што сва ки усво је ни пре плет прет по ста вља и раз у ме ва ње 
лек сич ког зна че ња ње го вих са став ни ца, сме штај у ком пју тер лек сич ког зна-
че ња био би из ли шан.

При ула зу у мо жда ни реч ник, ре чи обра зу ју број не ни зо ве гла го ла и 
број не ни зо ве имен ских ре чи.

Сва ки низ ре чи је па ра диг ма ти чан, то јест об у хва та са мо ре чи ко је од-
ре ђе ни об лик обра зу ју бла го да ре ћи јед ном те истом мор фо ло шком еле мен-
ту, нај че шће од ре ђе ном на став ку.

При ме ра ра ди на во ди мо де ли мич но са мо не ке (не све) па ра диг ма тич не 
ни зо ве у мо жда ном ком пју те ру го вор ни ка срп ског је зи ка ко ји са др же ре чи 
у об ли ци ма за ви сним од је зич ког ко да тран зи тив но сти:

ку пу јем ку пу јеш ку пу је ал бум огле да ло ви о ли ну ствар
оче ку јем оче ку јеш оче ку је ави он чу до ки шу је сен
по ка зу јем по ка зу јеш по ка зу је хо тел бр до ба шту љу бав
пре по зна јем пре по зна јеш пре по зна је му зеј је зе ро шко лу ва рош
при ме ћу јем при ме ћу јеш при ме ћу је вр тић ве сло бре зу све тлост
пи јем пи јеш пи је си руп мле ко ка фу теч ност
ши јем ши јеш ши је ка пут оде ло ха љи ну ко стрет
гре јем гре јеш гре је апарт ман је ло со бу оби тељ
се јем се јеш се је ку ку руз жи то шар га ре пу раж
про да јем про да јеш про да је те рен плат но ку ћу маст

Та кав на чин ускла ди ште ња ре чи у фон ском ком пју те ру го вор них ли ца 
омо гу ћу је им да, пре ма по тре би, јед но став но пре у зму ре чи у да том об ли ку, 
из ра де од њих ну жне пре пле те а ове пре и на че у ре че ни це.

На при мер: 
п ро дајем,  кућу → п ро дајем  кућу → „П ро дајем  кућу.”

Је сте ли се до се ти ли да се сва ка лек сич ка је ди ни ца, то јест сва ка реч 
од ре ђе ног лек сич ког зна че ња, по ја вљу је не са мо у јед ном ни зу већ у то ли ко 
ни зо ва ко ли ким бро јем об ли ка рас по ла же?

Ка да би у мо жда ном ком пју те ру го вор них ли ца ре чи би ле рас по ре ђе не 
као у кла сич ним реч ни ци ма, он да ра ди ре че ни це „Про да јем ку ћу.” чо век би 
мо рао да ме ња гла гол „про да ва ти” у пре зен ту а та ко ђе име ни цу „ку ћа” по 
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па де жи ма. А та ко ђе да на осно ву пра ви ла из уџ бе ни ка гра ма ти ке од ре ди да 
му је упра во је зич ки код тран зи тив но сти по тре бан ка ко би сро чио ре че ни-
цу ко ју смо на ве ли. А сви зна мо да се та ко не што у прак си не до га ђа.

Ако би смо пре ве ли на дру ги је зик на ве де не ре чи у ни зо ви ма на осно ву 
је зич ког ко да тран зи тив но сти, би ло би нео п ход но да их пре ра спо де ли мо у 
дру ге ни зо ве, већ пре ма мор фо ло шким од ли ка ма до тич них ре чи то га је зи-
ка, јер при ме на истог прин ци па у слу ча ју раз ли чи тих гра див них еле ме на та 
да је раз ли чи те ре зул та те (у два је зи ка, на при мер, име ни це истог зна че ња 
ни су увек истог ро да). 

Је зич ка гра ђа два ју је зи ка рас по ре ђе на је раз ли чи то и у слу ча ју 
по ду дар них и у слу ча ју не по ду дар них је зич ких ко до ва ко ји од го ва ра ју од-
ре ђе ном из вор ном ко ду.

А сва ка је зич ка гра ђа слу жи истом ци љу: ства ра њу ре че ни ца.
О гла гол ско-имен ским пре пле ти ма, као о је зич кој гра ђи, ва ља ис та ћи 

још не ке по је ди но сти.
Док су из вор не ин фор ма ци је као пра у зо ри – но си о ци из вор них ко до ва, 

ко је ни је сми слио људ ски ум, њи ма од го ва ра ју ћи гла гол ско-имен ски пре-
пле ти је су но си о ци је зич ких ко до ва, а је зич ки ко до ви су де ло људ ског ума.

Тво рац је пот пу но осми шље но ути снуо из вор не ко до ве у из вор не ин-
фор ма ци је-пра у зо ре.

Чо век је до је зич ких ко до ва до шао за о би ла зним пу тем. Љу ди су, на и ме, 
опо на ша њем струк ту ре из вор них ин фор ма ци ја, до тич не из вор не ин фор ма-
ци је звуч но пре сли ка ли у гла гол ско-имен ске пре пле те и ти ме у њих не хо-
ти це ути сну ли је зич ке ко до ве.

По ја сни ће мо то на осно ву при ме ра.
Из вор ни код на ме ће од ре ђе ни тип од но са (тран зи тив но сти, на при мер) 

енер гет ском са др жа ју кре та ња или РАД ЊИ и енер гет ским са др жа ји ма ми-
ро ва ња, да кле ВР шИ О ЦУ РАД ЊЕ и ПРЕД МЕ ТУ РАД ЊЕ, чи не ћи одр жи-
вим њи хо во је дин ство у окви ру из вор не ин фор ма ци је.

Бу ду ћи до се тљив, чо век раз ли ку је енер гет ски са др жај кре та ња од енер-
гет ских са др жа ја ми ро ва ња и осе ћа да их ва ља звуч но пре сли ка ти ти по ло-
шки раз ли чи тим ре чи ма, то јест ре чи ма ко је из ра жа ва ју рад њу (гла го ли ма) 
и ре чи ма ко је из ра жа ва ју вр ши о ца рад ње и пред мет рад ње (име ни ца ма). 
Та ко и по сту па: ра ди звуч ног пре сли ка ва ња из ве сне из вор не ин фор ма ци је 
ко ја од ра жа ва тран зи тив ност (СЕ ЈАЧ СЕ ЈЕ СЕ МЕ), чо век ко ри сти из ве сну 
гла гол ску реч у од ре ђе ном об ли ку (се је) и из ве сне име ни це у од ре ђе ном об ли-
ку (се јач, се ме) и са мим тим, и не по до зре ва ју ћи то, он при ме њу је је зич ки код 
тран зи тив но сти:

Име ни ца у но ми на ти ву + Пре ла зни гла гол у лич ном об ли ку 
+ Именица у акузативу

Јер, са од нос гла гол ска реч – имен ске ре чи у окви ру гла гол ско-имен ског 
пре пле та, на ме ће је зич ки код у ви ду од ре ђе них об ли ка до тич них ре чи.

Сма тра се да су пр ве ре чи би ле ре чи-ко рен – бег/беж, сеј/се ме. Оне су 
вре ме ном, услед „спе ци ја ли зо ва не упо тре бе”, об ли ко ва не у гла го ле – бе жи, 



237

сеј – и име ни це – бег, бе гу нац, се ме, се јач. Тек сто ле ћи ма ка сни је, гра ма ти-
ча ри су, упо ре ђу ју ћи раз не ти по ве гла гол ско-имен ских пре пле та, де дук ци-
јом, при ка за ли је зич ке ко до ве у об ли ку гра ма тич ких пра ви ла.

Гла гол ско-имен ски пре плет је сво је вр сна тај на јер се у ње му гла гол ски 
и имен ски део, ма да су прот ног „агре гат ног ста ња”, не су ко бља ва ју, већ под-
сти чу, при че му сво ју бит за др жа ва ју нео кр ње ну.4

И сва ка ко је убе дљи во огле да ло тај не ко ју пред ста вља из вор на ин фор-
ма ци ја. За др жи мо се и на од но су: гла гол ско-имен ски пре плет – ре че ни ца.

По што је гла гол ско-имен ски пре плет – си ро вин ски ма те ри јал, а од ње-
га на ста ла ре че ни ца – го тов про из вод го во ре ња, при њи хо вом сте пе но ва њу, 
ја сно је да је пре плет „ис под” ре че ни це, да је пре плет у ни жој рав ни на-
спрам рав ни у ко јој је ре че ни ца.

У гла гол ско-имен ском пре пле ту ла ко је пре по зна ти ус прав ну нит или 
гла гол ску нит осно ве и во до рав не ни ти или имен ске ни ти по тке.

Ка ко дру га чи је име но ва ти та кав са став ни ти, до „пре плет”?
У ре че ни ци на ста лој од пре пле та, раз ли ку је мо ме ђу тим не што дру го, 

раз ли ку је мо ре че нич не чла но ве (су бје кат, пре ди кат).
Као што су на кон сто ле ћа по сле по ја ве је зи ка от кри ли из вор не ин фор-

ма ци је и из вор не ко до ве, гла гол ско-имен ске пре пле те и је зич ке ко до ве, је зи-
ко знан ци су и ре че нич не чла но ве и пра ви ла њи хо ва удру жи ва ња у ре че ни це, 
от кри ли при лич но ка сно.

А ка ко је вре ме про ла зи ло, ме ња ли су и пр во бит ну тер ми но ло ги ју до 
да на да на шњег. 

Не што ра ни је, утвр ди ли смо да го вор на ли ца не по ла зе од ре чи у основ-
ном об ли ку, не ме ња ју ни гла го ле, ни имен ске ре чи и пре ма то ме не ни жу 
реч по реч ра ди обра зо ва ња ре че ни це. Ка да би та ко би ло, на стао би до ста 
ла бав спој ре чи (а не пре плет) ко јем пре ти бр зо раз ла га ње.

Та да смо утвр ди ли да ра ди пре но са ин фор ма ци ја по мо ћу ре че ни ца, го-
вор на ли ца по ла зе од гла гол ско-имен ских пре пле та.

Ре че ни це на ста ју из го ва ра њем пре пле та у не из ме ње ном об ли ку, али и 
у из ме ње ном об ли ку, о че му ће би ти реч у на став ку.

Пре ма то ме, сма тра мо не из дво је не ре чи, већ гла гол ско-имен ске пре-
пле те – основ ним је ди ни ца ма је зич ке гра ђе.

* * *
Са да ће мо се по за ба ви ти на ста ја њем ре че ни ца, по ла зе ћи од гла гол ско-

-имен ских пре пле та.
За ми сли те овај при зор.
Же не на оба ли ре ке. Не ке пе ру ву ну, дру ге ко шу ље. Поко ја же на ни шта 

не ра ди. Али сва ка од њих, за хва љу ју ћи чу лу ви да, раз ли ку је сле де ће из-
ворне ин фор ма ци је у упит ном, упит но-од рич ном, по тврд ном и од рич ном 
об ли ку:

4 Apud Ghe la sie Ghe org he, Isi hasm, Bu cu re ş ti 1994.
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ПЕ РЕМ ЛИ ЈА ВУ НУ
ПЕ РЕш ЛИ ТИ ВУ НУ
ПЕ РЕ ЛИ ОНА ВУ НУ

НЕ ПЕ РЕМ ЛИ ЈА ВУ НУ
НЕ ПЕ РЕш ЛИ ТИ ВУ НУ
НЕ ПЕ РЕ ЛИ ОНА ВУ НУ

ЈА ПЕ РЕМ ВУ НУ
ТИ ПЕ РЕш ВУ НУ
ОНА ПЕ РЕ ВУ НУ
ЈА НЕ ПЕ РЕМ ВУ НУ
ТИ НЕ ПЕ РЕш ВУ НУ
ОНА НЕ ПЕ РЕ ВУ НУ

(итд. об ли ци за мно жи ну)

Ако је по треб но да са оп ште де лић до тич не ствар но сти кроз го во ре ње, 
за хва љу ју ћи об ли ци ма за са да шње вре ме гла го ла пра ти и име ни це ву на у 
аку за ти ву, сме ште них у фон ском ком пју те ру сва ке же не на оба ли, оне ће 
бр зо иза тка ти гла гол ско-имен ске пре пле те ко ји од го ва ра ју на ве де ним из-
вор ним ин фор ма ци ја ма, а на и ме:

пе рем ли ја ву ну
пе реш ли ти ву ну
пе ре ли она ву ну

не пе рем ли ја ву ну
не пе реш ли ти ву ну
не пе ре ли она ву ну

ја пе рем ву ну
ти пе реш ву ну
она пе ре ву ну
ја не пе рем ву ну
ти не пе реш ву ну
она не пе ре ву ну

(итд. об ли ци за мно жи ну)

Да кле, фон ски ком пју тер, сем што са др жи спе ци фич но уре ђен реч ник, 
упри ли чу је и „тка ње” гла гол ско-имен ских пре пле та.

Све је спрем но, зна чи, за оп ште ње по мо ћу ре че ни ца.
На пи та ње „шта се ов де ра ди?” мо же се од го во ри ти ра зним из дво је-

ним ре че ни ца ма, као на при мер: „Пе ре мо.” или „Пе ре мо ву ну.”. Или „Же не 
пе ру ву ну.”.

Мо же се од го во ри ти и кра ћим тек стом, као на при мер овим:
„Ја пе рем ву ну. И Ли ја пе ре ву ну. Са мо Ана не пе ре.”.
А мо же се за ве за ти и раз го вор или текст у ви ду ди ја ло га:



239

– Ја пе рем ву ну. И Ли ја пе ре ву ну.
– А пе ре ли и Ми ра?
– Пе ре и она, али не ву ну, већ ко шу љу.
– О, па и Ана пе ре ко шу љу. И Ра хи ла пе ре. А, не. Ра хи ла не пе ре. Ни ву-

ну ни ко шу љу.
– Зар са мо она не пе ре?

Ја сно је да су на ве де не ре че ни це на ста ле, то ком раз го во ра, од гла гол ско-
-имен ских пре пле та, при че му је са мо је дан пре плет пре у зет у не из ме ње-
ном об ли ку. И чи ном из го ва ра ња пре и на чен у ре че ни цу.

Ме ђу тим, оста ли упо тре бље ни пре пле ти (не сви), да би по ста ли ре че-
ни це, пре тр пе ли су из ве сне про ме не. Ма да су оне ла ко уоч љи ве, на ве шће мо 
не ке од по сту па ка ко ји слу же го вор ним ли ци ма да пре и на че гла гол ско-имен-
ске пре пле те у ре че ни це:

– пре у зи ма ње пре пле та у не из ме ње ном об ли ку
– за ме на гла гол ске ре чи дру гом гла гол ском ре чи у истом об ли ку
– за ме на имен ске ре чи дру гом имен ском ре чи у истом об ли ку
– про ме на ре до сле да ре чи
– из о ста вља ње ре чи ко је се под ра зу ме ва ју
– до да ва ње ре чи из ка те го ри је не про мен љи вих вр ста ре чи (ве зни ка, уз-

ви ка, пар ти ку ла, при ло га) итд.
Да би гла гол ско-имен ске пре пле те пре и на чи ли пра вил но у ре че ни це, 

нео п ход но је иза тка ти је зич ку тра ку у це ли ни, ма да се не ће ко ри сти ти сви 
пре пле ти у ње ном са ста ву ра ди обра зо ва ња ре че ни ца. За што? За то што 
уче сни ци у раз го во ру, ли ше ни гра ма тич ких зна ња, не мо гу да раз ли ку ју 
пре пле те у ко ји ма су за сту пље ни гла го ли у ра зним ли ци ма и бро је ви ма.

Из вор на ин фор ма ци ја је бе сло ве сна, али при мет на чу ли ма.
Гла гол ско-имен ске пре пле те чу је мо „у се би”. Уз не у трал ну ин то на ци ју. 

Ако же ли мо да их при бе ле жи мо, не ће мо ко ри сти ти ни пра ви ла пра во пи са 
ни пра ви ла ин тер пунк ци је.

Ре че ни це при усме ној ко му ни ка ци ји се чу ју, при че му су из го во ре не 
од ре ђе ном ин то на ци јом. При пи сме ној ко му ни ка ци ји, бе ле же ње ре че ни ца 
оба ве зу је на по што ва ње пра ви ла пра во пи са и ин тер пунк ци је.

Ми смо на ве ли при мер ди ја ло шког тек ста ко ји чи не ре че ни це на ста ле 
од гла гол ско-имен ских пре пле та јед ног је ди ног ти па.

То је у го вор ној прак си пра ва рет кост.
Обич но и нај кра ћи текст чи не ре че ни це на ста ле од гла гол ско-имен-

ских пре пле та два ју, три ју па и ви ше раз ли чи тих ти по ва.
Зар у том слу ча ју уче сни ци у раз го во ру мо ра ју да „тка ју” ви ше је зич-

ких тра ка, од ко јих је сва ка дру гог ти па? По го ди ли сте. Ме ђу тим, тка ње се 
до га ђа ве о ма бр зо а ода бир ну жних пре пле та ра ди обра зо ва ња ре че ни ца 
до га ђа се ско ро исто вре ме но са тка њем је зич ких тра ка. Сто га су та два раз-
ли чи та по ступ ка не при мет на.

Јер го вор на ли ца су из над све га уве жба на го вор на ли ца.
Као до бро ис тре ни ра ни спор ти сти.
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Сви зна ју ка ко се по на ша ју спор ти сти на кон ви ше ме сеч ног пре ки да 
тре ни ра ња.

А зар ми не зна мо ко ли ко на по ра и вре ме на нам од у зи ма да сро чи мо 
зва нич но пи смо или ко мен тар по во дом про чи та не књи ге?

Са мо за то јер то ни смо уве жба ли.
При пре но су ин фор ма ци ја ве о ма је ва жно ка ко се го вор но ли це по ста-

вља пре ма ин фор ма ци ји као та квој.
О то ме у на став ку.
Упо ре ди те сли ку-мо дел бе сло ве сних из вор них ин фор ма ци ја, на ве де-

них ве ли ким сло ви ма, ко јој од го ва ра у пот пу но сти је зич ка тра ка на ве де на 
кур зи вом, са тек стом у ди ја ло гу, на ста лим на њи хо вој осно ви.

Сли ком-мо делом бе сло ве сних ин фор ма ци ја и њој од го ва ра ју ћој је зич-
ком тра ком рас по ла жу сви мо гу ћи уче сни ци у раз го во ру. То су им ин стру-
мен ти ко ји чи не мо гу ћим раз го вор.

На ве де ни текст у ди ја ло гу са др жи ре че ни це, на ста ле са мо од не ко ли-
ко, а не од свих иза тка них пре пле та. За што? Јер онај део ствар но сти, ко ји 
за ни ма у да том тре нут ку уче сни ке у раз го во ру, има по кри ћа у све га тих 
не ко ли ко пре пле та.

Исти ни за во љу, од не у по тре бље них гла гол ско-имен ских пре пле та та-
ко ђе се мо же упри ли чи ти текст. Он би све до чио о то ме да је у сре ди шту 
ин те ре со ва ња го вор них ли ца не ки дру ги део ствар но сти.

Сто га, све из вор не ин фор ма ци је у сли ци-обрас цу на зи ва мо услов но 
вир ту ел ним ин фор ма ци ја ма, а оне од њих ко је ће, за хва љу ју ћи од го ва ра ју-
ћим гла гол ско-имен ским пре пле ти ма, при ли ком ко му ни ка ци је, би ти са оп-
ште не у об ли ку ре че ни ца, ре ал ним ин фор ма ци ја ма.

Зна чи, ре ал не ин фор ма ци је су оне ко је го вор на ли ца са оп шта ва ју дру-
ги ма, а оста ле су вир ту ел не, „дре ма ју ће”.

Пре но што ће би ти сма тра не ре ал ним (то јест узе те у об зир ра ди 
укљу че ња у го во ре ње), из вор не ин фор ма ци је има ју ста тус вир ту ел них ин-
фор ма ци ја.

Тек ка да су при хва ће не као ре ал не, из вор не ин фор ма ци је по ста ју по-
ла зна тач ка у про це су ко му ни ка ци је.

Сва ка ко по га ђа те да је пут од вир ту ел них ин фор ма ци ја до ре че ни ца – 
пут усва ја ња зна ња ко ји се ис по ља ва кроз је зик и го во ре ње. На том пу ту 
по сто је два прав ца: пра вац от кри ва ња по сто је ћих и пра вац ства ра ња но вих 
ин фор ма ци ја (пре ма по сто је ћим узо ри ма).

Сад не што о пр вом прав цу, и то на осно ву при ме ра.
Пра шу ме су на се ље не мај му ни ма и па па га ји ма од иско ни, али су их 

Евро пља ни от кри ли знат но ка сни је. По што им је код иден ти те та одав но 
по знат, ва ља ло је са мо у је зич кој тра ци иден ти те та за ме ни ти име ни цу реч-
ју мај мун, од но сно па па гај. Не ки Евро пља ни су пре у зе ли ну жне ре чи ко је 
име ну ју по ме ну те жи во ти ње од або ри ге на, а дру ги су их про сто „ско ва ли”. 
Слич но је би ло и ка да су хе ми ча ри ре дом от кри ва ли по сто је ће у при ро ди 
хе миј ске еле мен те.

А ка ко љу ди ства ра ју вир ту ел не ин фор ма ци је?
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Ства ра њем не чег че га ра ни је ни је би ло, а пре ма узо ру на не што што 
већ по сто ји.

И то за хва љу ју ћи из вор ним ко до ви ма.
Пре ма из вор ној ин фор ма ци ји ПТИ ЦА ЛЕ ТИ, као но си о цу из вор ног 

ко да те ку ће рад ње ко ју оба вља ле те ћа жи во ти ња, кон струк то ри ави о на су 
ство ри ли но ву из вор ну ин фор ма ци ју, а на и ме АВИ ОН ЛЕ ТИ.

Бу ду ћи без по чет ка и кра ја, из вор ни ко до ви су веч ни, да кле не у ни шти-
ви. А у по гле ду „плод но сти” – не ис црп ни.

Из вор ни ко до ви су упра во не над ма ши ви да ро ви на ме ње ни чо ве ку као 
шан са да се до ка зу је у људ ско сти али ис кљу чи во као вла да о цу је зи ка и у 
ме ри у ко јој је зи ком вла да.

Чо век ства ра и учи у те сној ве зи са чи ном го во ре ња, јер сва ка осво је на 
из вор на ин фор ма ци ја зна чи и усво је на је ди ни ца је зич ке гра ђе ко ја омо гу ћу-
је ње но са оп шта ва ње дру ги ма.

Љу де, као људ ска би ћа, обе ле жа ва го во ре ње, спо ра зу ме ва ње кроз го-
во ре ње, спо соб ност звуч ног пре сли ка ва ња ин фор ма ци ја пу тем ре чи ра зних 
је зи ка.

У по је ди нач ном сми слу, сва ки је чо век обе ле жен ква ли те том ко му ни-
ка ци је за ко ју је спо со бан.

* * *
Исто ри ча ри сма тра ју да су се је зи ци по ја ви ли при кон цу па ле о ли та 

(ста ри јег ка ме ног до ба), и то при бли жно у сед мом ми ле ни ју му ста ре ере.
Је зи ко знан ци сма тра ју да је за обра зо ва ње пр вих је зи ка би ло по треб но 

ви ше сто ле ћа.
Ако је чо ве чан ству би ло по треб но ви ше ве ко ва да до ђе до сво јих је зи-

ка, са вре ме но де те усва ја је зик „игра ју ћи се” то ком пр вих го ди на ко је про-
во ди у по ро ди ци, деч јем вр ти ћу и основ ној че тво ро го ди шњој шко ли.

Де те нај пре гу че. Та ко се оно ода зи ва го вор ном жу бо ре њу ко је слу ша 
у окру же њу. Оно се уства ри при ви ка ва на гла со ве је зи ка ко ји се го во ри у 
по ро ди ци.

По сте пе но, де те из го ва ра пр ве ре чи у ра зним об ли ци ма, и то као де ло-
ве ра зних гла гол ско-имен ских пре пле та.

При ме тив ши ка ко ста ри ји брат при ма во ду сва ки пут ка да из го во ри 
ре че ни цу „хо ћу во де.”, и ма ли шан по ку ша ва да опо на ша бра та. Из го ва ра 
нај пре са мо во де, а ка сни је и хо ћу во де.

То је са мо ре флек сно по на ша ње, а ни ка ко осми шље но го во ре ње. По-
сте пе но, де те за ме њу је имен ски део пре пле та: хо ћу со ка, хо ћу мле ка, а на 
кра ју и гла гол ски део же лим во де.

Оно што су за од ра сле ре че ни це, да кле са став ни де ло ви осми шље не 
ко му ни ка ци је, за ма ли ша не су гла гол ско-имен ски пре пле ти ко ји све до че о 
де те то вом ре флек сном по на ша њу.

Ка да пре ста је ре флек сно по на ша ње? Ка да за ме њу је оба де ла гла гол-
ско-имен ског пре пле та, као основ ног мо де ла?
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На кон пре стан ка ре флек сног по на ша ња, де те ис ти ску је из свог фон-
ског ком пју те ра сте че не до та да гла гол ско-имен ске пре пле те.

Тач ни је, оно их за ме њу је ни зо ви ма гла го ла и име ни ца у об ли ци ма ко је 
на ла жу је зич ки ко до ви свој стве ни ис ти сну тим гла гол ско-имен ским пре-
пле ти ма. И пре ма по тре би спо соб но је да обра зу је гла гол ско-имен ске пре-
пле те и пре и на чи у ре че ни це.

Вре ме ном, де ца осва ја ју но ве сег мен те ствар но сти а с тим у ве зи – ре-
чи у но вим об ли ци ма, пре ма но вим је зич ким ко до ви ма, што им омо гу ћу је 
тка ње гла гол ско-имен ских пре пле та ра ди са оп шта ва ња кроз ре че ни це све 
но вих ин фор ма ци ја.

Сма тра се да је де те усво ји ло ма терњи је зик ка да мо же тач но и теч но да 
пре сли ка ва ствар ност пу тем про стих, про сто про ши ре них и не ких сло же них 
ре че ни ца, ко је на ста ју од стан дард них гла гол ско-имен ских пре пле та, за јед-
нич ких ве ћи ни го вор ни ка до тич ног је зи ка.

Из раз „осво је ни ма тер њи је зик” озна ча ва је зич ку гра ђу ко ја обез бе ђу је 
основ ни сте пен ко му ни ка ци је, нео п хо дан у сва ко днев ном жи во ту.

Је зич ка гра ђа, ко ја обез бе ђу је основ ни сте пен ко му ни ка ци је ме ђу чла-
но ви ма за јед ни це истог ма тер њег је зи ка, до жи вља ва на је у не ку ру ку као 
жи вот но „би ти или не би ти”.

Њи ме се за до во ља ва ју ско ро сви чла но ви за јед ни це, од нај мла ђих до 
нај ста ри јих.

Они нај мла ђи има ју озбиљ ну олак ша ва ју ћу окол ност што се за до во ља-
ва ју већ сте че ним. Јер у по ро ди ци, на ули ци, чу ју са мо оно што и са ми ко ри-
сте. Оно што слу ша ју у шко ли на ча со ви ма фи зи ке, хе ми је, исто ри је, исти на, 
раз у ме ју, и са ми ко ри сте, али са мо не ко ли ко пу та у то ку школ ске го ди не, 
ка да их на став ник про зо ве да од го ва ра ју за оце ну.

А ко му ни ка ци ја зах те ва уве жба ност.
Ка ко уве жба ва ти оно што ти се ну ди у гим на зи ји, ни жој и ви шој?
Тач ни је, с ким?
По сто ји ипак јед на мо гућ ност да се пре ђе на ви ши ни во ко му ни ка ци је. 

То је чи та ње. Сва ко днев но. Го ди на ма. На то се од лу чу је ма ли број људи.
Јер, сво јим ску че ним не ма те ри јал ним по тре ба ма, ве ћи на за да је тон.
У ве зи са на чи ном усва ја ња је зи ка скре ће мо вам са да па жњу на рет ку 

по ја ву ко ја се ти че по је ди на ца од ра слих ван људ ске за јед ни це.
Де ца ко ја су у не срећ ним при ли ка ма сти гла ме ђу жи во ти ње у пра шу-

ми и тек на кон мно гих го ди на, сти ца јем срећ ни јих окол но сти, вра ће на у 
људ ско дру штво, ни су ни ка да по ста ла го вор на ли ца.

Усво ји ла су чак сто ти не из дво је них ре чи, али ма ко ли ко се за ла га ли 
вас пи та чи да им по мог ну, ни су ус пе ла да обра зу ју гла гол ско-имен ске пре-
пле те и пре и на че у ре че ни це. Ни су ус пе ла да оп ште са љу ди ма на људ ски 
на чин, да го во ре, да раз го ва ра ју.

Де ца ко ја од ра ста ју у по ро ди ци те же на при ро дан на чин да се укло пе у 
свет од ра слих, у за јед ни цу ко јој при па да ју. Пра шум ска де ца вра ће на љу ди-
ма не ма ју осе ћај при пад но сти људ ској за јед ни ци.

Осе ћа ју се ту ђин ци ма ме ђу сво ји ма и ни шта што их окру жу је не до жи-
вља ва ју као сво је. А нај ма ње го во ре ње.
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Зна ју мно ге ре чи, до вољ не да се за по де не скром ни ји раз го вор.
Али ван гла гол ско-имен ских пре пле та, оне су гла сов но оп те ре ће ње и 

то ли ко. Сма тра мо да и овај слу чај мо же по слу жи ти као при лог тврд њи да 
су гла гол ско-имен ски пре пле ти основ не је ди ни це је зич ке гра ђе, а не са мо-
стал не ре чи.

По за ба ви ће мо се са да усва ја њем стра ног је зи ка у окру же њу у ко јем је 
он до ма ћи, ма тер њи. Да кле у сре ди ни где стра нац уоп ште не чу је свој је зик, 
већ са мо стра ни.

На чел но, по на вља пут ко ји је сам у де тињ ству пре шао, усва ја ју ћи у сво-
јој по ро ди ци ма тер њи је зик.

Ка же мо на чел но, то јест, та ло жи у свој фон ски ком пју тер, на осно ву ре-
че ни ца ко је чу је у окру же њу, а ко је за ње га ду го ва же за гла гол ско-имен ске 
пре пле те, ни зо ве стра них гла го ла и имен ских ре чи у об ли ци ма ко је на ла жу 
ра зни је зич ки ко до ви за ње га но вог је зи ка.

И та ко, он, си лом при ли ка,  „за бо ра вља” при вре ме но ни зо ве ре чи сво га 
је зи ка, на ста ле пре ма је зич ким ко до ви ма то га исто га, ње му ма тер њег је зи ка.

Та ко зва но за бо ра вља ње му је од ко ри сти јер не ће би ти у ис ку ше њу да 
ко ри сти је зич ке ко до ве ма тер њег је зи ка при обра зо ва њу гла гол ско-имен-
ских пре пле та на стра ном је зи ку.

Та кав при ступ обич но на зи ва мо „ми сли ти на је зи ку ко ји из у ча ваш” а 
не на свом је зи ку.

Када јед ном усво ји стра ни је зик у сре ди ни где се са мо он и чу је, стра-
нац има шан се да по ста не до бар пре во ди лац. У чи ну пре во ђе ња, то јест 
пре сли ка ва ња ствар но сти, ње му до ступ не на осно ву јед ног је зи ка, на дру ги 
је зик, ње му та ко ђе до бро знан, он ми сли на два на чи на ско ро исто вре ме но: 
док слу ша ре че ни це на јед ном је зи ку, ми сли на том је зи ку, а ка да исти са-
др жај ва ља да пре то чи у дру ги је зик, оба ве зно ми сли на том дру гом је зи ку. 
Он зна ко ји гла гол ско-имен ски пре пле ти су по слу жи ли обра зо ва њу ре че ни-
ца ко је ва ља да пре ве де а та ко ђе зна ко јим гла гол ско-имен ским пре пле ти ма 
ва ља да се по слу жи ра ди обра зо ва ња ре че ни ца на је зи ку на ко ји пре во ди.

Он по ла зи од гла гол ско-имен ских пре пле та, уста но вљавајући у хо ду 
ко ји пре пле ти јед ног је зи ка од го ва ра ју пре пле ти ма дру гог је зи ка.

Не по ла зи од из дво је них ре чи, од ре ђе ног лек сич ког зна че ња, ка ко се прет-
по ста вља. Ко ји та ко по сту па ју, а мно ги упра во та ко и чи не, не са мо што на-
ка зе је зик на ко ји пре во де већ се уда љу ју и од са др жа ја ко ји ва ља да пре не су.

Усва ја ње стра ног је зи ка, у сре ди ни где се са мо он и чу је, ни је ма ла 
ствар и до тич ни се по ду хват ра ни је или ка сни је оства ру је на за до во ља ва ју ћи 
на чин.

А ка ко се усва ја стра ни је зик у сре ди ни у ко јој се он не ко ри сти, да кле 
у сре ди ни у ко јој ђак слу ша са мо свој је зик?

На осно ву уџ бе ни ка стра них је зи ка, реч ни ка, гра ма ти ка, збор ни ка тек-
сто ва на стра ном је зи ку, ди дак тич ких фил мо ва.

Уз аси стен ци ју учи те ља стра ног је зи ка у шко ли и ван ње.
Пр ви ко рак прет по ста вља да уче ник за пам ти стра не ре чи у њи хо вом 

основ ном об ли ку – ин фи ни ти ву, ако су по сре ди гла го ли, и но ми на ти ву, ако су 
по сре ди имен ске ре чи. Зна чи она ко ка ко су ре чи рас по ре ђе не у реч ни ци ма. 
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Та квим ми ни реч ни ком по чи ње сва ка лек ци ја у уџ бе ни ку стра ног је зи ка. У 
уџ бе ни ку је за тим сме штен ин те ре сан тан текст, и то оба ве зно те мат ски („У 
по ро ди ци”, „У шко ли”), а по сле ње га гра ма тич ка об ја шње ња у ве зи са ин-
фра струк ту ром тек ста. На кра ју су рас по ре ђе не раз не ве жбе.

Уче ни ци ме ња ју гла го ле и имен ске ре чи, чи та ју те мат ски текст чи ји 
им је са др жај ла ко ра зу мљив, те учи тељ и не зах те ва пре вод стра ног тек ста 
на ма тер њи је зик.

Уче ни ци ма су за ни мљи ве при ло же не ве жбе, на ро чи то пи та ња у ве зи 
са тек стом, на ко ја ва ља да од го во ре.

По сто ји и ве жба ко ја се зо ве „обрат ни пре вод” за текст сро чен на ма-
тер њем је зи ку ко ји треба да бу де пре ве ден на стра ни је зик. Њу ђа ци не во ле, 
јер зах те ва до ста на по ра а и због то га што је ре зул тат, пре ма учи те ље вој 
про це ни, не за до во ља ва ју ћи. Он, на и ме, ука зу је на про пу сте са свим нео че-
ки ва не и од стра не нај вред ни јих ђа ка. Слич но се до га ђа и он да ка да учи тељ 
за да је ђа ци ма са ми да сро че текст на стра ном је зи ку, јер је и та ве жба не ка 
вр ста „обрат ног пре во да”. Ђа ци-од ли ка ши обич но се бра не и ука зу ју да су 
ко ри сти ли и гла го ле и имен ске ре чи у пра вил ном об ли ку. Та да им учи тељ 
об ја шња ва „Ви сте пра вил не об ли ке ко ри сти ли не пра вил но. Ко ри сти ли сте 
ре чи стра ног је зи ка ми сле ћи на свом је зи ку, а тре ба ло је да ми сли те на стра-
ном”. Ми сли ти на стра ном је зи ку зна чи обра зо ва ти гла гол ско-имен ске пре-
пле те од стра них ре чи пре ма је зич ким ко до ви ма стра ног је зи ка. То јест ода-
бра ти ре чи из ве сног лек сич ког зна че ња у об ли ци ма ко је дик ти ра је зич ки код 
стра ног је зи ка. Али тер ми ни „гла гол ско-имен ски пре плет” и „је зич ки код” 
као и са њи ма у ве зи од ре ђе на прак тич на обу ка ни су на днев ном ре ду школ-
ске на ста ве.

Не ће би ти наод мет је дан при мер.
По чет нику ко ји учи срп ски сле ди да пре ве де на срп ски ру мун ску ре че-

ни цу „Ea nu îmi este in di fe ren tă”.
И ка же „Она ми ни је рав но ду шна”. При то ме је уве рен да је пра вил но 

по сту пио. Тек по што му учи тељ ука же ко ји је зич ки код у ру мун ском је зи ку 
и ко ји у срп ском је зи ку од го ва ра је дин стве ном из вор ном ко ду, ђак ће се 
пра вил но из ра зи ти „Ја ни сам пре ма њој рав но ду шан”.

Ипак ђак не мо же да се по ми ри са ми шљу да ни је мо гао из бе ћи учи ње-
ну гре шку.

 Ка ко би ми сли ли на стра ном је зи ку, ђа ци мо ра ју ду го да ве жба ју ван 
школ ских ча со ва. Же ље ном ци љу сти ћи ће за о би ла зним пу тем. Та кав је 
по ду хват ра ван под ви гу. Зна мо да ни су сви бор ци хе ро ји. И ва ља раз у ме ти 
да не ма ју сви ђа ци до вољ но из др жљи во сти у та квој бор би до по бе де, то јест 
до усва ја ња стра ног је зи ка. А ако ђа ци ка жу „Ми би смо да се за ла же мо као 
озбиљ ни де лат ни ци, али не као бор ци-хе ро ји”, да ли им се мо же по мо ћи?

Мо же се. То ме је по све ћен по след њи део ово га из ла га ња.

* * *
Уче ни ци ма, ко ји у до ма ћем окру же њу усва ја ју стра ни је зик, пре по ру чу-

је мо та ко зва ни ин дук тив ни ме тод.
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Пру жа мо им шан су да ми сле на стра ном је зи ку, да тка ју гла гол ско-имен-
ске пре пле те од стра них ре чи пре ма је зич ким ко до ви ма стра ног је зи ка и за-
тим их пре и на чу ју у ре че ни це.

Лек ци је ни су вре мен ски огра ни че не. Не ке лек ци је мо гу тра ја ти сат вре-
ме на, а не ке ви ше ча со ва. Ако је за лек ци ју по тре бан ве ћи број ча со ва, ва ља 
их рас по де ли ти по да ни ма и одр жа ти днев но са мо по је дан час.

Сва ка лек ци ја се од ви ја пре ма ис тој ше ми.
Учи тељ об ја вљу је ђа ци ма ко јим ће се из вор ним и ко јим је зич ким ко-

дом по за ба ви ти.
За ми сли те да Ру му ни уче срп ски.
Учи тељ ука зу је, на при мер, на из вор ни код иден ти те та и ње му од го ва-

ра ју ћи је зич ки код иден ти те та.
И од мах им скре ће па жњу на то да се је зич ки код иден ти те та у слу ча ју 

срп ског је зи ка ис по ља ва на је дан је ди ни на чин, а не на три на чи на, као у 
слу ча ју ру мун ског је зи ка. Ка ко то?

За раз ли ку од ру мун ског је зи ка, ко јем је свој стве на гра ма тич ка ка те го-
ри ја „члан”, срп ски је зик не рас по ла же та квом ка те го ри јом.

За оно што се на ру мун ском је зи ку из ра жа ва име ни цом без чла на (om), 
име ни цом уз нео д ре ђе ни члан (un om) и нај зад име ни цом уз од ре ђе ни члан 
(omul), на срп ском се упо тре бља ва име ни ца као та ква и то ли ко (чо век).

Учи тељ за тим рас по де љу је сва ком уче ни ку спи сак име ни ца му шког 
ро да ко је име ну ју би ћа и ко је об у хва та ју са мо оне ре чи ко је гра де мно жи ну 
по мо ћу на став ка -и, те за др жа ва ју ак це нат на пр вом сло гу.

Учи тељ про чи та спи сак а за тим га чи та ју ђа ци.
На сто ја ва се на пра вил ном из го ва ра њу и ак цен то ва њу ре чи у јед ни ни 

и мно жи ни, а не на лек сич ком зна че њу.
Та кав спи сак, при ме ра ра ди, на во ди мо у анек су.

АНЕКС

(Срп ски је зик)
Име ни це му шког ро да ко је озна ча ва ју би ћа, за др жа ва ју ак це нат на пр вом 

сло гу и обра зу ју мно жи ну по мо ћу на став ка -и:

кра ље вић бол ни чар но ви нар штам пар
син чић ди рек тор обу ћар так ми чар
не при ја тељ док тор пе кар тех ни чар
при ја тељ гра фи чар под ста нар же ле зни чар
ре ди тељ хе ми чар прак ти чар де ран
ро ди тељ ин спек тор про фе сор до цент
спи са тељ ко ми чар скулп тор сту дент
учи тељ ку вар сли кар су сед
тре нер мај стор сму чар ту рист
аутор му зи чар стру гар
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(Ру мун ски је зик)
Име ни це му шко га ро да ко је озна ча ва ју би ћа, за др жа ва ју ак це нат на по-

след њем сло гу и обра зу ју мно жи ну до да ва њем сло ва -i ко је се не изго ва ра, 
већ са мо озна ча ва умек ша но из го ва ра ње су гла сни ка ко ји му прет хо ди:

şef ban cher pa sa ger avi a tor
naş chel ner autor con du că tor
moş bă tă uş fer mi er de se na tor
hoţ ca si er ge o graf edu ca tor
ci o ban cu ri er im por ta tor in sta la tor
ţăran par te ner ex por ta tor in ven ta tor
ve cin agro nom ve te ri nar înotător
ostaş astro nom in ve sti tor însoţitor
pe scar ge ne ral co le cţ i o nar învăţător
zi dar in gi ner pro pri e tar ju de că tor
şofer că pi tan con si li er pa ti na tor
ac tor de tec tiv aler gă tor tra du că tor

За тим на та бли учи тељ за пи су је об ли ке гла го ла „је сам” у пре зен ту.
У на став ку, на осно ву гла гол ских об ли ка за пи са них на та бли и јед не 

је ди не име ни це са спи ска, учи тељ пле те сле де ће гла гол ско-имен ске пре-
пле те у упит ном, упит но-од рич ном, по тврд ном и од рич ном об ли ку:

да ли сам учи тељ
да ли си учи тељ
да ли је учи тељ
да ли смо учи те љи
да ли сте учи те љи
да ли су учи те љи

ни сам ли учи тељ
ни си ли учи тељ
ни је ли учи тељ
ни смо ли учи те љи
ни сте ли учи те љи
ни су ли учи те љи

учи тељ сам
учи тељ си
учи тељ је
учи те љи смо
учи те љи сте
учи те љи су

ни сам учи тељ
ни си учи тељ
ни је учи тељ
ни смо учи те љи
ни сте учи те љи
ни су учи те љи
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То исто чи не ре дом ђа ци, сва ки ко ри сте ћи дру гу име ни цу пре у зе ту са 
спи ска.

По што су сви иза тка ли по јед ну је зич ку тра ку, у чи јем се са ста ву на-
ла зе гла гол ско-имен ски пре пле ти ко ји из ра жа ва ју иден ти тет, учи тељ, на 
осно ву сво је тра ке, упри ли чу је кра ћи текст у об ли ку ди ја ло га:

– Отац је учи тељ и му зи чар, а син је но ви нар и му зи чар.
– И ти си му зи чар, зар не?
– Али ни сам ни учи тељ ни но ви нар.
– Ти си че лист. Зар ни је до ста?
– Ни сам са мо че лист, већ и гу слар.
– И гу слар?
– Е, ни сам као Фи лип Ви шњић, али гу слар сам.

Пре ма учи те ље вом при ме ру, и ђа ци сaстaвља ју сли чан текст, сва ки свој, 
ко ри сте ћи сво ју је зич ку тра ку и ре чи са уру че ног им спи ска.

Учи тељ да ље по ја шња ва:
„Чим за пам ти те ре чи на уру че ном спи ску, да ћу вам ре дом дру ге спи-

ско ве име ни ца у но ми на ти ву му шко га ро да – ко је гра де мно жи ну ма ло дру-
га чи је но ове ко је сте да нас чу ли, за тим жен ско га, па сред ње га ро да.

По мо ћу њих ће те ве жба ти са ста вља ње та квих тек сто ва.
Ре дом ће се ваш фон ски ком пју тер пу ни ти упра во ни зо ви ма ре чи ко је 

вам ну дим на спи ско ви ма. То јест ни зо ви ма ко ји ма од ра ног де тињ ства рас-
по ла жу они ко ји ма је срп ски – ма тер њи је зик. Ти се ни зо ви раз ли ку ју од 
ни зо ва ру мун ских ре чи у но ми на ти ву, ко ји ма ви одав но рас по ла же те.

Упо ре ђе ња ра ди по гле дај те спи сак ру мун ских име ни ца, та ко ђе му шког 
ро да, ко је озна ча ва ју би ћа и гра де мно жи ну умек ша ва њем по след њег су гла-
сни ка, што се обе ле жа ва сло вом i. Ак це нат за др жа ва ју у мно жи ни као и у 
јед ни ни, на по след њем сло гу.

Са мо је не ко ли ко ре чи истог лек сич ког зна че ња на оба спи ска. И са ми 
схва та те за што.”

На сле де ћим лек ци ја ма, ђа ци се упо зна ју са но вим из вор ним и је зич ким 
ко до ви ма, са но вим спи ско ви ма гла гол ских и имен ских ре чи, тка ју је зич ке 
тра ке у чи јем ће са ста ву би ти гла гол ско-имен ски пре пле ти дру гих ти по ва. 
У за кључ ном де лу сва ке лек ци је обра зо ва ће тек сто ве. На тај на чин, уче ни ци 
се при ви ка ва ју да ми сле на стра ном је зи ку.

На тај на чин, уче ни ци из бе га ва ју гре шке.
На тај на чин, уче ни ци сти чу са мо у ве ре ње, има ју опи пљи ве до ка зе на-

пре до ва ња на пу ту усва ја ња но вог је зи ка.
По се бан до каз то га пред ста вља ју ђач ки тек сто ви.
На сва кој лек ци ји, ђа ци са ста вља ју свој, „аутор ски” текст, и то „ин ду ку-

ју ћи” или уно се ћи соп стве не ре че ни це у соп стве ни са став. Оту да и на зив 
„ин дук тив ни ме тод обу ке”.

Но, на кон од ре ђе ног бро ја лек ци ја, ко ји од го ва ра од ре ђе ном пре ђе ном 
по гла вљу, ђа ци ма се ну де тек сто ви ко је су дру ги са ста ви ли. Ђа ци тре ба да 
их чи та ју и на осно ву сте че них зна ња „де ду ку ју”, де ши фру ју са др жа је до-
тич них. То је од ли чан на чин да се про ве ри сте че но зна ње.

Но, ни је ни то све.
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Од ђака ко ји су ре дов но са ста вља ли не те мат ске тек сто ве са да се зах те-
ва да сро че текст на од ре ђе ну те му. То ни је раз лог за за бри ну тост. Они не ће 
па сти у ис ку ше ње да тра же ре чи у њи хо вом основ ном об ли ку да би их ме-
ња ли пре ма гла гол ској и имен ској про ме ни и би ра ли об ли ке ко ји евен ту ал-
но од го ва ра ју ко до ви ма ма тер њег је зи ка.

Са да, ка да рас по ла жу број ним ни зо ви ма гла гол ских и имен ских ре чи 
у ра зним об ли ци ма, већ пре ма пре ђе ним је зич ким ко до ви ма стра ног је зи ка, 
али и пре ма ра зним гра ма тич ким па ра диг ма ма (мор фо ло шким еле мен ти ма 
или на став ци ма за об лик), ђа ци ће не по гре ши во иза бра ти ре чи по треб ног 
зна че ња, иза тка ти од њих гла гол ско-имен ске пре пле те и пре и на чи ти у ре-
че ни це свог на ста ју ћег, те мат ског тек ста.

Пот пу но раз ра ђен ин дук тив ни ме тод обу ке, ка да су је зи ци у пи та њу, 
мо же те упо зна ти на осно ву уџ бе ни ка Срп ски је зик за све уз ра сте – Višeslava 
Ćirić, Lim ba sârbă pe înţelesul tu tu ror, Ti mi ş o a ra, USR, 1998–1999.

DE LA ÎNŢELEGEREA FENOMENULUI VORBIRII LA OPŢIUNEA 
PENTRU METODA INDUCTIVĂ DE ÎNSUŞIRE A LIMBII

Višeslava Ćirić

Rezumat

Realitatea lumii este o realitate de tip informaţional. Informaţiile primare care o 
alcătuiesc pot fi exprimate de către subiecţii vorbitori în procesul comunicării prin inter-
mediul propoziţiilor. Convertirea informatiilor primare în propoziţii, considerate produse 
finite ale vorbirii, nu se face nemijlocit, ci prin intermediul unei materii prime specifice, 
numite limbaj, alcătuite nu din cuvinte autonome, ci din asamblaje verbal-nominale.

Pentru a converti, de exemplu, codul primar SĂMÂNŢA ÎNCOLŢEŞTE, de care 
luăm act prin simţul văzului, în propozitia care se rosteşte: „Sămânţa încolţeşte”, avem 
nevoie de asamblajul verbal-nominal sămânţa încolţeşte, adică de unitatea de materie so-
noră alcătuită dintr-un anume substantiv la o anume formă gramaticală şi dintr-un anume 
verb la o anume formă gramaticală. Respectivul asamblaj verbal-nominal, în calitatea sa de 
materie primă, devine, prin rostire, propoziţie, adică unitate comunicaţională, alcătuită 
din subiect şi predicat (carasterele grafice diferite întrebuintate evidenţiază nivelele ca-
litative diferite ale entităţilor vorbirii).

În lucrare este prezentat şi modul în care subiecţii vorbitori işi echipează „compu-
terul fonic” cu cuvinte verbale şi nominale la formele dictate de diversele coduri comu-
nicaţionale. Este redată apoi metoda inductivă de însuşire a limbii, cu trimitere la un 
manual elaborat în acest sens pentru limba sârbă.
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FROM UNDERSTANDING ThE ESSENCE OF SPEAKING TOWARDS 
ThE INDUCTIVE METhOD OF LEARNING A LANGUAGE

Višeslava Ćirić

Summary

The global reality can be seen as an informational reality, an entity which consists 
of original pieces of information. The speakers express pieces of information during the 
communication with the help of sentences.

Sentences are considered to be the product of speech. Transforming the original 
information into sentences is not made directly, but with the help of the linguistic build-
ing blocks or the raw material. The raw material does not consist of autonomous words, 
but of meshed noun-verb structures, namely of sound matter or linguistic construction 
units made of nouns and verbs in a corresponding form. This noun-verb structure, as a 
unit of linguistic construction, is transformed by the speaking person into a sentence, a 
unit of speech, consisting of a subject and a predicate.

Due to the original code it contains, the original information acts as an impulse 
that determines the noun-verb structure to answer, since it contains a linguistic code. 
Every original code has a corresponding linguistic code. From a particular linguistic 
code thousands of noun-verb structures of the same type can be generated. They will be 
later transfermed into sentences during speech.

The paper presents the manner in which speaking persons equir their “phone-com-
puter” with nouns and verbs having the form prescribed by different linguistic codes. 
The inductive method of learning a language is further presented. In implies a gradual 
familiarisation of the student with the liguistic codes, as well as the verbs and nouns 
specified by these linguistic codes. The method of elaborating the noun-verb sequences 
and their transforming into sentences is also presented.
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П а в л е  С т а н о ј е в и ћ

СРЕЂИВАЊЕ АРхИВСКЕ ГРАЂЕ СРПСКЕ 
ПРАВОСЛАВНЕ ЕПАРхИЈЕ У ТЕМИшВАРУ И 

МАНАСТИРА БЕЗДИНА ОД 2005. ДО 2010. ГОДИНЕ

СА ЖЕ ТАК: Рад има два де ла – у пр вом де лу, по ред основ них по да та ка о 
епар хи ја ма Срп ске пра во слав не цр кве у Ру му ни ји, да ти су и скра ће ни го ди шњи 
из ве шта ји о сре ђи ва њу ар хив ске гра ђе у Епар хиј ском дво ру у Те ми шва ру и гра ђе 
ма на сти ра Без ди на од 2005. до 2010. го ди не. У на став ку је дат су мар ни ин вен тар 
до са да сре ђе не ар хив ске гра ђе ма на сти ра Без ди на и по пис гра ђе Те ми швар ске 
епар хи је без сиг на ту ра.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Те ми швар, Срп ска пра во слав на епи ско пи ја у Те ми шва ру, 
ар хив ска гра ђа, су мар ни ин вен тар, ма на стир Без дин, ма на стир Зла ти ца, ло гор у 
Ара ду, Сло бо дан Ко стић, Ки рил Цвет ко вић.

Пр ви по зна ти по да так о по сто ја њу епар хи ја Срп ске пра во слав не цр кве 
на тлу да на шње Ру му ни је по ти че из 1479. го ди не, ка да се по ми ње ми тро по-
лит Ди о ни си је са се ди штем у Је но по љу. O eпи ско пи ји у Ли по ви по сто је 
до ку мен та већ из 1563. го ди не, а пр ви срп ски епи скоп у Те ми шва ру Нео фит 
по ме нут je у спи си ма 1608. го ди не.1 Ср би су са мо у окви ру Те ми швар ске епар-
хи је Срп ске пра во слав не цр кве у XIX сто ле ћу има ли 17 про то пре зви те ра та, 
ко ји су има ли над ле жност на ви ше од три сто ти не цр кве них оп шти на. Они 
се, на ро чи то у ру мун ском де лу Ба на та, ве о ма ра но ја вља ју као кти то ри и гра-
ди те љи цр ка ва и ма на сти ра, по сед ни ци ве ли ких има ња, пле ми ћи и вој ско-
во ђе, по зна ти по ли ти ча ри, осни ва чи штам па ри ја и књи жев ни ци, про свет ни 
и кул тур ни рад ни ци, по зна ти сли ка ри и др во ре зба ри. Не ка да број на срп ска 
по пу ла ци ја ства ра ла је и оста ви ла иза се бе и ва жну ар хив ску гра ђу, од ко је 
је на жа лост ма ло са чу ва но. Вре ме ном, та дра го це на ар хив ска гра ђа, без чи јег 
по зна ва ња ни је мо гу ће на пра ви ти озбиљ ни ји на уч ни рад о исто ри ји Ср ба у 
Ру му ни ји, сма ње њем бро ја Срба и у че стим рат ним су ко би ма све је ви ше 
про па да ла. Те шко до ступ на и ар хи ви стич ки не сре ђе на рет ко је би ла пред-
мет ин те ре со ва ња на ших на уч них рад ни ка и ис тра жи ва ча. Исти на, би ло је 

1 О сре ђи ва њу ар хив ске гра ђе у Ара ду оп шир ни је ви ди у: Па вле С т а  н о  ј е  в и ћ, Сре ђи ва
ње ар хив ске гра ђе у цр кви Св. Пе тра и Па вла у Ара ду и су мар ни по пис до ку ме на та, „Те ми швар-
ски збор ник”, IV, Но ви Сад 2006, где је да та и сва ва жни ја ли те ра ту ра.
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по је ди нач них по се та ис тра жи ва ча из Ср би је (Алек са Ивић је три де се тих 
го ди на два де се тог сто ле ћа оби ла зио срп ска на се ља и са крал не објек те у 
по тра зи за ста ри јом ар хив ском гра ђом о Ср би ма; Ву ки ца По по вић је 1964. 
и 1973. го ди не као сти пен ди ста Ми ни стар ства кул ту ре Ру му ни је об и шла 
срп ско спо ме нич ко на сле ђе у Ру му ни ји, али због не до ступ но сти ар хив ске 
гра ђе ни је би ла у мо гућ но сти да је ви ше ко ри сти у сво ме ра ду; др Ми одраг 
Јо ва но вић, ака де мик Дин ко Да ви дов и др Ми ро слав Ти мо ти је вић су при ли-
ком сво јих ис тра жи вач ких оби ла за ка та ко ђе би ли су о че ни са тим про бле мом). 
Са из у зет ком де ли мич ног сре ђи ва ња ар хив ске гра ђе у Цр кви Св. Пе тра и 
Па вла у Ара ду струч ни ар хи ви сти ни су ра ди ли на за шти ти и сре ђи ва њу 
ар хив ске гра ђе у срп ским цр ква ма и ма на сти ри ма у Ру му ни ји.2

По за вр шет ку по сло ва у Ара ду 2001. го ди не, ар хи ви сти Ар хи ва Вој во-
ди не бо ра ви ли су и че ти ри да на у Епар хиј ском дво ру у Те ми шва ру, где су 
пре гле да ли ар хив ску гра ђу Те ми швар ске епар хи је. Том при ли ком, у по дру-
ми ма ис под Епар хиј ског дво ра на ђе но је још два де се так кар тон ских ку ти ја 
са ве о ма вред ном ар хив ском гра ђом на ста лом у ра спо ну од среди не XVI II до 
пр вих де це ни ја два де се тог сто ле ћа, пи са ном на срп ском, не мач ком, ла тин-
ском и цр кве но сло вен ском је зи ку. Та гра ђа је на ђе на ра су та, по ме ша них 
го ди на, са ви је на, из гу жва на и за пр ља на. Ве ли ка вла жност до ве ла је до по ја ве 
бак те ри ја и бу ђи на по ло ви ни спи са, та ко да је гор њи део спи са у ку ти ја ма 
ис тру лио и рас пао се. Сва гра ђа је па жљи во из не та у су ве про сто ри је, где је 
ис пра вље на и осу ше на, а за тим ста вље на у од го ва ра ју ће ар хи ви стич ке ку ти-
је и сме ште на у про сто ри је би бли о те ке Епар хиј ског дво ра у Те ми шва ру.

На ред не, 2002. го ди не, уз по моћ Ми ни стар ства кул ту ре Ре пу бли ке Ср би-
је на ста вљен је да љи рад на сре ђи ва њу ар хив ске гра ђе у Епар хиј ском дво ру 
у Те ми шва ру у тра ја њу од де сет да на. Том при ли ком је гра ђа на ста ла у ра-
спо ну од 1918. до 1944. го ди не ре ги стра тур ски сре ђе на, чи ме је омо гу ће но 
ње но лак ше ко ри шће ње. Због не до стат ка сред ста ва рад на да љем сре ђи ва њу 
ар хив ске гра ђе Те ми швар ске епар хи је на ста вљен је тек 2005. го ди не.

Да би спре чио ње но да ље про па да ње и омо гу ћио лак ше ко ри шће ње, а 
ис тра жи ва чи ма увид у гра ђу, ад ми ни стра тор Те ми швар ске епар хи је, епи-
скоп бу дим ски, го спо дин Лу ки јан, 2005. го ди не за мо лио је упра ву Ма ти це 
срп ске да по мог не у спа са ва њу ове ар хив ске гра ђе. У свом до пи су Ма ти ци 
на ро чи то је ис та као вред ност ар хив ске гра ђе Те ми швар ске епар хи је, бо гат-
ство по да та ка о број ним лич но сти ма и до га ђа ји ма ва жним за бо ље по зна-
ва ње исто ри је Ср ба на тим про сто ри ма. Не сре ђе на и нео д го ва ра ју ће чу ва на 
ова грађа ни је мо гла да се на пра ви на чин ко ри сти и по слу жи за раз ли чи та 
на уч на ис тра жи ва ња. 

На Пред сед ни штву и Управ ном од бо ру Ма ти це срп ске до не та је од лу-
ка да се у окви ру про јек та Ма ти це срп ске ор га ни зу је еки па ар хи ви ста ко ја 
ће ра ди ти на сре ђи ва њу ар хив ске гра ђе Те ми швар ске епар хи је. За ру ко во-
ди о ца про јек та од ре ђен је ака де мик Ва си ли је Ђ. Кре стић, а за ор га ни за то ра 
и ру ко во ди о ца ра да на те ре ну Па вле Ста но је вић, та да шњи се кре тар Ма ти це 

2 По сло ве сре ђи ва ња ар хи ве и би бли о те ке Цр кве Св. Пе тра и Па вла у Ара ду од ра ди ла је 
еки па ар хи ви ста Ар хи ва Вој во ди не то ком сед мо днев них бо ра ва ка 1997, 1998. и 2000. го ди не. О 
то ме оп шир ни је ви ди на пред на ве де ни чла нак у Те ми швар ском збор ни ку.
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срп ске. Кон ста то ва но је да ће рад због оби ма не сре ђе не гра ђе тра ја ти ви ше 
го ди на. Због зна ча ја и вред но сти те гра ђе про је кат је до био по др шку свих 
надле жних ми ни стар ста ва у Вла ди Ре пу бли ке Ср би је и се кре та ри ја та у Из-
вр шном ве ћу Вој во ди не.

У еки пу ко ја је ра ди ла на сре ђи ва њу ар хив ске гра ђе у Те ми шва ру узе-
ти су ис так ну ти ји ар хи ви сти из ар хи ва у Вој во ди ни, ко ји су већ има ли ис-
ку ства у ова квим по сло ви ма и зна ју је зи ке на ко ји ма је гра ђа пи са на. Овом 
при ли ком да је мо скра ће не го ди шње из ве шта је о ура ђе ним по сло ви ма на 
сре ђи ва њу ар хив ске гра ђе Те ми швар ске епар хи је од 2005. до 2010. го ди не, 
ка ко би за ин те ре со ва ни ис тра жи ва чи има ли основ на са зна ња о оби му и вред-
но сти те гра ђе.

ИЗ ВЕ шТА ЈИ О СРЕ ЂИ ВА ЊУ АР хИВ СКЕ ГРА ЂЕ ЕПАР хИЈ СКОГ 
ДВО РА СПЦ У ТЕ МИ шВА РУ ОД 2005. ДО 2010. ГО ДИ НЕ

РАД У 2005. ГО ДИ НИ

Сред ства нео п ход на за рад еки пе ар хи ви ста на сре ђи ва њу ар хив ске гра-
ђе ко ја се чу ва у Епар хиј ском дво ру Срп ске пра во слав не цр кве у Те ми шва ру 
до би је на су по чет ком ок то бра 2005. го ди не. У еки пу су ода бра ни ис ку сни ар-
хи ви сти ко ји су већ ра ди ли на об ра ди ар хив ске гра ђе у Ара ду и Те ми шва ру: 
Етел ка Бол ди жар (Исто риј ски ар хив Зре ња нин, не мач ки и ма ђар ски је зик); 
Зо ран Ба бин, ин фор ма ти чар (за ду жен за ске ни ра ње нај ва жни јих до ку ме на-
та); Ми тар Кре јић (Ар хив Вој во ди не, струч њак за ла тин ски и цр кве но сло вен-
ски језик); Ти хо мир Ко сто вић (Ар хив Вој во ди не, об ра ђу је но ви ју ар хив ску 
гра ђу); Ка та ри на Мар ко вић (Ар хив Вој во ди не, но ви ја ар хив ска гра ђа); Па вле 
Ста но је вић (Ма ти ца срп ска, ру ко во ди лац ра да на те ре ну).

Еки па је бо ра ви ла у Те ми шва ру од 18. до 28. ок то бра 2005. го ди не. То-
ком ра да са гра ђом пи са ном на ру мун ском је зи ку по ма гао је го спо дин Са ша 
Ја шин, све ште ник Срп ске пра во слав не цр кве у Че не ју (Ру му ни ја). Ар хи ви-
сти су по де ље ни у две гру пе: пр ва је ра ди ла на сре ђи ва њу ста ри је ар хив ске 
гра ђе, на ста ле до 1914. го ди не (М. Кре јић, Е. Бол ди жар), а дру га на об ра ди 
но ви је ар хи ске гра ђе (Т. Ко сто вић, К. Мар ко вић, П. Ста но је вић). Ин фор ма-
ти чар З. Ба бин је ске ни рао нај ва жни ја до ку мен та и спи се о имо ви ни цр кве-
них оп шти на Срп ске пра во слав не цр кве у ру мун ском де лу Ба на та.

Нај ве ћи део ста ри је ар хив ске гра ђе био је пот пу но из ме шан по ка те го-
ри ја ма и го ди на ма, та ко да је нај пре гра ђа ис пра вља на, по том је ура ђе но сре-
ђи ва ње по го ди на ма, а за тим и у то ку јед не го ди не. Гра ђа је на ђе на ра су та, 
из гу жва на, са ви је на у по лу та ба ци ма. Пи са на је нај че шће ру ком, на не мач ком, 
ма ђар ском, ру мун ском, цр кве но сло вен ском, а нај ви ше на срп ском је зи ку. 
Гра ђа је одва ја на по ма на сти ри ма и срп ским пра во слав ним цр кве ним оп шти-
на ма, а епар хиј ска гра ђа раз вр ста на је по по сто је ћим кла си фи ка ци о ним озна-
ка ма усво је ним од Те ми швар ске епар хи је: АО – Ад ми ни стра тив ни од бор; 
шО – школ ски од бор; К – Кон зи сто ри ја; ЦО – Цр кве на оп шти на; ПЛ – Књи-
го вод ство бла гај не.
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Ре ги стра тур ски је сре ђе но 28 ку ти ја ар хив ске гра ђе. У ста ри јој гра ђи 
на ла зе се из ве шта ји о го ди шњим ви зи та ци ја ма про то пре зви те ра та, из во ди 
из за пи сни ка, раз ли чи ти ра чу ни и пред ра чу ни, зах те ви за до ста ву тра же них 
ака та, пре пи ска по де ло вод ном про то ко лу, ка та стар ски и грун тов ни ли сто-
ви, раз ли чи ти оп шти спи си, спи ско ви пра во слав них све ште ни ка, ста ње епар-
хиј ских фон да ци ја, по пи си ду жни ка и за кла да, на став ни пла но ви срп ских 
ве ро и спо вед них шко ла, бра ко ра звод не пар ни це, днев ни ци при хо да и рас хо-
да, те ста мен ти, ин вен та ри имет ка, итд. На ро чи то су за ни мљи ви ин вен та ри 
не ких цр ка ва из пр ве по ло ви не XIX сто ле ћа и из ве шта ји о из вр ше ним ви-
зи та ци ја ма СПЦ оп шти на.

Сре ђе на ар хив ска гра ђа је од ло же на у ко шу љи це и пре ма на ве де ним ста-
рим епар хиј ским озна ка ма упа ко ва на у бе ли па пир са на зна ком го ди не или 
ра спо на го ди на и ре ги стра тур ске озна ке на пред ме ти ма. По на бав ци ар хив-
ских ку ти ја сре ђе на гра ђа би ће ста вље на у ку ти је и сло же на по го ди на ма и 
ре до сле ду и од ло же на у би бли о те ци Епар хи је.

Еки па ко ја је ра ди ла на об ра ди но ви је ар хив ске гра ђе на ста ви ла је рад 
где се ста ло 2002. го ди не, ка да је сре ђе на гра ђа за пе ри од 1918–1944/45. го ди-
на, та ко да је овај пут сре ђи ва на гра ђа за пе ри од 1945–1960. го ди на. На мол бу 
Ње го вог пре о све штен ства, вла ди ке Лу ки ја на, по себ на па жња је по све ће на 
про на ла же њу до ку ме на та о од у зи ма њу зе мље Срп ској пра во слав ној цр кви 
у Ру му ни ји по сле Дру гог свет ског ра та. На и ме, у Ру му ни ји је те го ди не до-
нет За кон о де на ци о на ли за ци ји имо ви не од у зе те вер ским за јед ни ца ма, па је 
би ло из у зет но ва жно да се про на ђе што ви ше по да та ка о од у зи ма њу згра да 
и зе мље Те ми швар ској епар хи ји и срп ским пра во слав ним цр кве ним оп шти-
на ма у Ру му ни ји. На ве ли ко за до вољ ство на шег све штен ства на ђе но је до-
ста по да та ка о имо ви ни (зе мља и згра де) срп ских пра во слав них цр кве них 
оп шти на, та ко да су се по тим до ку мен ти ма мо гла од мах тра жи ти до ку мен-
та у ка та стру и оства ри ти пра во на по вра ћај имо ви не. Сва та до ку мен та су 
ске ни ра на и за сва ку цр кве ну оп шти ну ура ђе не ко пи је.

Сре ђе на ар хив ска гра ђа због не мо гућ но сти на бав ке ар хив ских ку ти ја 
у Ру му ни ји ни је од мах ста вље на у ку ти је. У ме ђу вре ме ну, ку ти је су на ба вље-
не у на шој зе мљи и пре ба че не у Те ми швар. Уко ли ко бу де сред ста ва, по сле 
Но ве го ди не три чла на еки пе то ком јед не су бо те и не де ље уба ци ће сре ђе ну 
ар хив ску гра ђу у ку ти је и ис пи са ти са др жај ку ти ја на на леп ни ца ма. За хва-
љу ју ћи ве ли ком раз у ме ва њу за рад еки пе ар хи ви ста од стра не Ње го вог пре-
о све штен ства вла ди ке Лу ки ја на, све ште ни ка и свих за по сле них у Епар хиј-
ском дво ру у Те ми шва ру, еки па је спа ва ла у про сто ри ја ма Дво ра, та ко да ни смо 
има ли тро шко ве сме шта ја у ску пим хо те ли ма.

РАД У 2006. ГО ДИ НИ

Пре ма про гра му ра да на про јек ту сре ђи ва ња ар хив ске гра ђе Те ми швар-
ске епар хи је то ком 2006. на ста вље ни су по сло ви за по че ти 2005. го ди не. У 
еки пи су би ли: Етелка Бол ди жар (Исто риј ски ар хив Зре ња нин, не мач ки и 
ма ђар ски је зик); Зоран Ба бин (ин фор ма ти чар, за ду жен за ске ни ра ње до ку ме-
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на та); Тихомир Ко сто вић (Ар хив Вој во ди не, ви ши ар хи вист, но ви ја гра ђа); 
Катарина Мар ко вић (Ар хив Вој во ди не, ви ши ар хи вист, но ви ја гра ђа); Павле 
Ста но је вић (Ма ти ца срп ска, ста ри ја ар хив ска гра ђа).

Ка ко су сред ства за бо ра вак и рад еки пе ар хи ви ста у Те ми шва ру до би-
је на тек кра јем но вем бра 2006, због про це ду ре до би ја ња по треб них пре по-
ру ка и ви за за ула зак у Ру му ни ју ра до ви су оба вље ни од 12. до 20. де цем бра 
2006. го ди не. Као и претходне го ди не, је дан део еки пе (Е. Бол ди жар и П. Ста-
но је вић) ра дио је на сре ђи ва њу ста ри је ар хив ске гра ђе, а оста ли ар хи ви сти 
на сре ђи ва њу но ви је ар хив ске гра ђе, ко ја се чу ва у Епар хиј ском дво ру у Те-
ми шва ру.

Од мах по до ла ску еки пе, ар хив ска гра ђа сре ђе на то ком 2005. го ди не, а 
ко ја се на ла зи ла у нео д го ва ра ју ћим па пир ним омо ти ма, пре па ко ва на је и 
ста вље на у но ве ар хив ске ку ти је на ко ји ма су убе ле же ни са др жај ар хив ске 
гра ђе, број пред ме та и ра спон го ди на. Да љи рад на сре ђи ва њу на ста вљен је 
пре гле дом пре о ста ле ар хив ске гра ђе. Том при ли ком утвр ђе но је да је сва 
гра ђа из ме ша на по ка те го ри ја ма и го ди на ма. На из глед јед но о бра зни све-
жње ви са др жа ва ли су до ку мен те из ве о ма ве ли ког вре мен ског ра спо на. Осим 
то га, по је ди ни до ку мен ти су би ли и раз ли чи те про ве ни јен ци је. Ве ли ки број 
до ку ме на та био је без де ло вод не озна ке, а про на ђен је и зна тан број пред ме та 
са пре пи ском из ра ни јег пе ри о да, ко ју је тре ба ло уба ци ти у већ уста но вље-
ни по ре дак. Због све га то га од лу че но је да се то ком ра да у овој го ди ни не на-
ста ви са сре ђи ва њем пре пи ске на ста ле по сле 1961. го ди не, већ да се из вр ши 
пот пу но раз вр ста ва ње те из ме ша не гра ђе. 

Пре пи ска свих ор га ни за ци о них је ди ни ца за пе ри од 1946–1961, ко ја је 
би ла сре ђе на прет ход не го ди не и са мо по ве за на у све жње ве због не до стат ка 
ар хив ских ку ти ја, са да, по на бав ци ар хив ских ку ти ја, од го ва ра ју ће је упа ко-
ва на, ис пи са не су на леп ни це са са др жа јем и све ку ти је су ну ме ри са не при-
вре ме ним бро је ви ма.

На кнад но про на ђе на пре пи ска Епар хиј ског ад ми ни стра тив ног од бо ра, 
Епар хиј ске кон зи сто ри је и Епар хиј ског школ ског од бо ра из 1921. го ди не уба-
че на је у ра ни је ус по ста вље ни по ре дак и та ко ђе при вре ме но ну ме ри са на.

Ар хив ска гра ђа без де ло вод них озна ка де таљ но је пре гле да на, ка ко би се 
ви де ло ко ме при па да, па су из дво је не књи ге и до ку мен ти дру ге про ве ни јен ци-
је. Нај че шће је то била гра ђа цр кве них оп шти на и на ших ма на сти ра. Нај ви ше 
гра ђе из ове гру пе до ку ме на та од но си се на ма на стир Без дин. Из дво је на је 
и лич на ар хи ва епар хиј ског бележника и архијерејског заменика Сло бо да на 
Ко сти ћа (пр ва по ло ви не хх ве ка) ко ја са др жи и до ку мен те из вре ме на ње-
го вог бо рав ка у Ва ље ву као вој ног све ште ни ка од 1916. до 1918. го ди не.

Пре о ста ла ар хив ска гра ђа ко ја је иден тифи ко ва на као епар хиј ска, раз-
вр ста на је пре ма ода бра ном те мат ском прин ци пу. Та ко су фор ми ра не сле де ће 
ве ће гру пе: за пи сни ци Ад ми ни стра тив ног од бо ра и Кон зи сто ри је; ин вен та ри 
цр кве не имо ви не из ра зних го ди на; пер со нал ни пред ме ти; бу џе ти и пред ра-
чу ни; за вр шни ра чу ни; плат ни спи ско ви.

На кон по је ди нач ног пре гле да и раз вр ста ва ња око 10 ду жних ме та ра 
гра ђе, лист по лист, од до са да про на ђе них до ку ме на та ни је остао ви ше ни-
је дан не и ден ти фи ко ван до ку мент. Уну тар фор ми ра них гру па ни је вр ше на 
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си сте ма ти за ци ја ка ко због не до стат ка вре ме на та ко ни због чи ње ни це да ће 
оне још би ти до пу ња ва не спи си ма из гра ђе ко ја још ни је об ра ђе на. Из тог 
раз ло га за ту гра ђу ни је ура ђе но па ко ва ње у ар хив ске ку ти је. Из лу чи ва ње 
ар хив ске гра ђе ни је вр ше но.

Ста ри ја ар хив ска гра ђа та ко ђе је на ђе на у ве о ма ло шем ста њу, из ме ша-
на, за пр ља на, до ку мен ти са ви је ни, згу жва ни. На кон ис пра вља ња до ку ме на та 
и чи та ња са др жа ја гра ђе, гра ђа је раз вр ста на по го ди на ма и у окви ру го ди на 
по вр сти до ку мен та ци је, од но сно на кла си фи ка ци о не озна ке ко је смо усво ји-
ли још 2005. го ди не: АО – Ад ми ни стра тив ни од бор; шО – школ ски од бор; 
К – Кон зи сто ри ја; ЦО – Цр кве на оп шти на; ПЛ – Књи го вод ство бла гај не.

То ком сре ђи ва ња ар хив ске гра ђе ни је вр ше но из лу чи ва ње без вред ног 
ре ги стар ског ма те ри ја ла. На кон сре ђи ва ња гра ђа је од ла га на по по себ ним 
це ли на ма да би се на кнад но спо ји ла са већ ра ни је сре ђе ном гра ђом из истог 
пе ри о да. Гра ђа је пи са на на цр кве но сло вен ском, срп ском, не мач ком, ма ђар-
ском и ру мун ском је зи ку.

На ђе но је до ста вред них до ку ме на та ко ји ће иза зва ти ве ли ко ин те ре со-
ва ње исто ри ча ра и дру гих ис тра жи ва ча, да на ве де мо са мо не ке:

– ано ним ни исто ри јат Ср ба у Те ми швар ском Ба на ту, ру ком пи сан 1791. 
го ди не;

– раз ли чи ти по здрав ни го во ри, про по ве ди и над гроб на сло ва на ста ли у 
дру гој по ло ви ни XIX ве ка;

– уче нич ки се ми нар ски ра до ви од 1870. до 1874. го ди не;
– пре пис за пи сни ка Срп ског на род но-цр кве ног са бо ра одр жа ног у Ср. 

Кар лов ци ма 1892. го ди не;
– раз ли чи ти школ ски ис ка зи о уче ни ци ма Срп ске на род не вер ске шко ле 

у Те ми швар ској епар хи ји;
– па стир ске по сла ни це вла ди ке Ге ор ги ја, епи ско па те ми швар ског;
– ис ка зи о бро ју школ ске де це по сре зо ви ма и та бе лар ни пре гле ди са ста-

ти стич ким по да ци ма о ста њу шко ла у Те ми швар ској епар хи ји за пе ри од 
1900–1905;

– из ве штај о ста њу шко ла у Те ми швар ској епар хи ји у 1903/1904. го ди ни;
– па стир ске по сла ни це раз ли чи тих епи ско па Те ми швар ске епар хи је;
– из ве шта ји о ра ду цр кве них оп шти на, окру жни це и са оп ште ња Епар хиј-

ске упра ве па ро хиј ским зва њи ма Те ми швар ске епар хи је, итд.
Ин фор ма ти чар З. Ба бин је ске ни рао и фо то граф ски сни мио 1408 до ку-

ме на та и об ра дио их у од го ва ра ју ћим ра чу нар ским про гра ми ма. На ро чи то 
смо во ди ли ра чу на да се ста ри ји и оште ће ни до ку мен ти до ве ду у ста ње лак-
ше чи тљи во сти. По себ но тре ба ис та ћи да су сни мље на до ку мен та о Ср би ма 
умр лим у ло го ру у Ара ду то ком пр ва два ме се ца 1915. го ди не, где су на та ко-
зва ним „ис ка зи ма смр ти” за бе ле же на име на по мр лих и уби је них за тво ре ни ка 
и бо ле сти од ко јих су бо ло ва ли. Ис каз смр ти је фор му лар, ко ји је пи сао нај ве-
ро ват ни је ло гор ски ле кар, а по не кад и бол ни ча ри. Имао је је да на ест став ки: 
ста рост, ве ро и спо вест, ме сто ро ђе ња, раз лог осу де, име и пре зи ме, узрок 
смр ти, дан смр ти, пол, за ни ма ње, брач но ста ње и про стор за упи си ва ње 
при мед би. У став ку где је упи си ва но ме сто ро ђе ња упи си ва на је и оп шти на 
и на зив ши ре ре ги је (на при мер: Бх – Бо сна и хер це го ви на; Под ри ње, Там-
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на ва, или Ср би ја). Сва ки ли стић је имао цр ве ном олов ком упи са не бро је ве, 
на при мер II – 28, 568, што је озна ча ва ло ме сец у го ди ни, дан и ред ни број 
умр лог у том ме се цу. Ли сто ви за умр ле исто га да на би ли су по ве за ни, а на 
пр вом ли сти ћу је упи сан уку пан број умр лих то ком да на. Да је број умр лих 
и по би је них за ро бље ни ка био знат но ве ћи не го што се ми сли у на шој исто-
ри о гра фи ји, ви ди се већ по спи ско ви ма за пр ва два ме се ца 1915. го ди не. Са мо 
у ја ну а ру 1915. умр ло је по са чу ва ним смр тов ни ца ма нај ма ње 576 за ро бље-
ни ка, а за 28 да на у фе бру а ру исте го ди не 579! Ако је број умр лих и у оста-
лим ме се ци ма био сли чан, он да је број Ср ба умр лих у овом ло го ру да ле ко 
ве ћи од оног ко ји се по ми ње у на шој исто ри о гра фи ји.

РАД У 2007. ГО ДИ НИ

По обез бе ђе њу сред ста ва за 2007. го ди ну и сре ђи ва њу ула зних ви за за 
Ру му ни ју рад на сре ђи ва њу ар хив ске гра ђе и ре ги стра тур ског ма те ри ја ла на-
ста вљен је од 4. до 14. ок то бра. У еки пи су се на ла зи ли сле де ћи ар хи ви сти: 
Етел ка Бол ди жар (Исто риј ски ар хив, Зре ња нин, струч њак за не мач ки и ма-
ђар ски је зик, об ра ђу је ста ри ју ар хив ску гра ђу); Зо ран Ба бин (ин фор ма ти чар, 
за ду жен за ске ни ра ње нај ва жни јих до ку ме на та и по ма же у об ра ди гра ђе); 
Ти хо мир Ко сто вић (Ар хив Вој во ди не, ви ши ар хи вист, об ра ђу је но ви ју ар хив-
ску гра ђу); Ка та ри на Мар ко вић (Ар хив Вој во ди не, ви ши ар хи вист, об ра ђу је 
но ви ју ар хив ску гра ђу); Па вле Ста но је вић (Ма ти ца срп ска, ра ди на об ра ди 
ста ри је ар хив ске гра ђе).

Гра ђа пред ви ђе на за об ра ду је, као и прет ход на, на ђе на ра су та, по ме ша-
них го ди на и де ло вод них бро је ва. Сто га је при ро да по сла зах те ва ла да сви 
чла но ви еки пе сре ђу ју гра ђу без об зи ра на њену ста рост. Е. Бол ди жар је ра-
ди ла на сре ђи ва њу ста ри је и но ви је ар хив ске гра ђе на ста ле у пе ри о ду из ме ђу 
1774. и 1973. го ди не. Гра ђа је раз вр ста ва на по го ди на ма и у окви ру го ди на по 
вр сти до ку мен та ци је, од но сно на кла си фи ка ци о не озна ке ко ри шће не већ у 
ре ги стра тур ском по сло ва њу Те ми швар ске епар хи је, ко је смо усво ји ли 2005. 
го ди не.

Сре ђе на ар хив ска гра ђа је спа ја на с гра ђом сре ђе ном прет ход не го ди-
не. Ка ко је гра ђа би ла из ме ша на и од ла га на на ви ше ме ста, до ста вре ме на је 
утро ше но да се сва ком до ку мен ту на ђе од го ва ра ју ће ме сто. Укуп но је сре-
ђено 2,70 ду жних ме та ра за пе ри од 1774–1945. го ди на, и 1,10 ду жних ме та ра 
но ви је ар хив ске гра ђе ко ја је ула га на у ку ти је у ко ји ма се на ла зи ла гра ђа за 
пе ри од 1946–1973. го ди на. Гра ђа је ста вље на у ар хив ске ку ти је и ис пи са ни 
су при вре ме ни опи си.

К. Мар ко вић и Т. Ко сто вић су раз вр ста ва ли спи се по де ло вод ном про то-
ко лу из нај ра ни јег пе ри о да, по чев од 1778. до 1918. го ди не, ко ји су се услед 
етап ног ра да при вре ме но на ла зи ли упа ко ва ни у не ко ли ко упо ред них се ри ја. 
Са да су об је ди ње ни и ре ги стра тур ски сло же ни. На исти на чин сре ђе на је и 
пре пи ска за пе ри од 1964–1999. го ди на.

Сви до ку мен ти ко ји су се на ла зи ли у пре о ста лих 6 ве ли ких кар тон ских 
ку ти ја по је ди нач но су иден ти фи ко ва ни и сва ком је на ђе но ме сто у по рет ку 
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већ об ра ђе не ар хив ске гра ђе. Ови спи си су из ра зних вре мен ских пе ри о да, 
од XVI II до хх ве ка, пот пу но из ме ша ни и до ста за пр ља ни.

На овај на чин, на кон об је ди ња ва ња са ра ни је сре ђе ним спи си ма за пе-
ри од 1918–1963. го ди на, ко нач но је фор ми ра на и за вр ше на се ри ја Пре пи ска, 
ко ја об у хва та пе ри од 1778–1999. го ди на, укуп ног оби ма од око 60 ду жних 
ме та ра. На кнад но је про на ђе но још не ко ли ко де ло вод ни ка, ко ји су та ко ђе 
од ло же ни на сво је ме сто у по рет ку.

Сви сре ђе ни спи си су упа ко ва ни у ар хив ске ку ти је и из вр ше на је ну ме-
ра ци ја књи га и ку ти ја. Са чи њен је су мар ни ин вен тар, а не ар хив ска књи га, 
јер је ар хив ска гра ђа сре ђе на по ар хи ви стич ким упут стви ма и пра ви ли ма 
за сре ђи ва ње фон до ва.

Сва по пи са на гра ђа, осим за пи сни ка Епар хиј ског ад ми ни стра тив ног 
од бо ра и Кон зи сто ри је, фи зич ки је из ме ште на из би бли о те ке Ви ка ри ја та и 
пре се ље на у про сто ри је од ре ђе не за ар хи ву, док су у би бли о те ку пре не те про-
на ђе не ма тич не књи ге по је ди них цр кве них оп шти на, углав ном из XVI II 
ве ка (Де жан, Иван да и др.).

На по ли ца ма у ар хи ви пре о ста ло је још око 20 ду жних ме та ра фи нан-
сиј ске до ку мен та ци је за пе ри од 1968–1995. го ди на, углав ном из во да из бан ке 
и на ло га за књи же ње. Овај ре ги стра тур ски ма те ри јал би струч на слу жба Ви-
ка ри ја та тре ба ло да по пи ше и из лу чи у скла ду са по зи тив ним про пи си ма из 
обла сти ар хи ви сти ке Ре пу бли ке Ру му ни је.

Зо ран Ба бин је по ма гао у сре ђи ва њу, раз вр ста ва њу и па ко ва њу ар хив ске 
гра ђе и ске ни рао до ку мен те ко ји су би ли ин те ре сант ни све ште ни ци ма из 
раз ли чи тих срп ских цр кве них оп шти на ра ди оства ри ва ња пра ва на по вра-
ћај имо ви не.

За рад у на ред ном пе ри о ду оста ло је још око 25 ме та ра раз не ар хив ске 
гра ђе без сиг на ту ре, ко ја је за са да са мо гру бо по де ље на у не ко ли ко те мат-
ских гру па раз ли чи тог оби ма. По сао на сре ђи ва њу ове гра ђе об у хва та пре 
све га из бор прин ци па сре ђи ва ња за сва ку гру пу по себ но, као и ње го во до-
след но спро во ђе ње.

На во ди мо са мо не ке ве ће гру пе, са пред ло гом за сре ђи ва ње:
– спи си ма на сти ра Без дина – ова ар хив ска гра ђа је ра ни јих го ди на иден-

ти фи ко ва на и гру пи са на. На кнад но је про на ђе но још гра ђе, па би би ло 
по треб но за вр ши ти ра до ве на сре ђи ва њу и из ра ди ти су мар ни ин вен-
тар, као и ана ли тич ки об ра ди ти зна чај ни је пред ме те. Иде ал но би би ло 
об је ди ни ти ову гра ђу са оном ко ја се на ла зи у ма на сти ру Без дину;

– спи си цр кве них оп шти на и ма на сти ра – сре ди ти их по цр кве ним оп-
шти на ма, а уну тар њих хро но ло шки или те мат ски;

– ин вен та ри ко ре ни тог имет ка – ова гра ђа об у хва та ве ли ки вре мен ски 
пе ри од. Пред лог је да се сре ди по цр кве ним оп шти на ма и ма на сти ри-
ма, а уну тар њих хро но ло шки;

– за кла де и фон да ци је – сре ди ти имен ски по за кла да ма, ана ли тич ки об-
ра ди ти;

– ин тер нат – сре ди ти ре ги стра тур ски;
– бу џе ти, пред ра чу ни и за вр шни ра чу ни – сре ди ти хро но ло шки, ка ко по 

го ди на ма та ко и уну тар го ди на;
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– спи си Те ми швар ског на ме сни штва – сре ди ти ре ги стра тур ски;
– спи си о школ ству – сре ди ти те мат ски и ана ли тич ки об ра ди ти;
– нов ча ни днев ни ци – иако је у пи та њу без вре дан ре ги стра тур ски ма те ри-

јал са ар хи ви стич ког ста но ви шта, опе ра тив ни до го вор је да се не вр ши 
из лу чи ва ње. Ова гру па мо же се сре ди ти на ви ше на чи на – хро но ло шки, 
те ри то ри јал но или при дру жи ти гру пи спи са цр кве них оп шти на;

– пер со нал ни спи си – сре ди ти по пер со нал ном прин ци пу уз фор ми ра ње 
до си јеа. Спи се учи те ља ве ро и спо вед них шко ла би тре ба ло из дво ји ти 
и при дру жи ти гру пи спи са о школ ству.

По ред ових ве ли ких гру па, фор ми ра не су и ма ње, од ко јих су не ке већ 
сре ђе не (на при мер плат ни спи ско ви за пе ри од 1964–2003). Ве ћи на ових гру-
па при па да фон ду Те ми швар ске епар хи је, та ко да ће су мар ни ин вен тар би ти 
до пу њен.

За те мат ске гру пе дру ге про ве ни јен ци је на кон сре ђи ва ња тре ба из ра-
ди ти по себ не су мар не ин вен та ре (ма на стир Без дин, Про то пре зви те рат Те-
ми швар и др.).

На ђе но је до ста вред них до ку ме на та ко ји ће иза зва ти ве ли ко за ни ма ње 
ис тра жи ва ча из ви ше на уч них обла сти.

РАД У 2008. ГО ДИ НИ

По обез бе ђе њу сред ста ва за 2008. го ди ну и до би ја њу бла го сло ва вла ди ке 
Лу ки ја на, рад на сре ђи ва њу ар хив ске и ре ги стра тур ске гра ђе је на ста вљен 
од 6 до 17. ок то бра 2008. го ди не. У еки пи су се на ла зи ли сле де ћи ар хи ви сти: 
Да ни је ла Бран ко вић (Ар хив Вој во ди не, ви ши ар хи вист, струч њак за не мач-
ки и ма ђар ски је зик, об ра ђу је ста ри ју ар хив ску гра ђу); Ка та ри на Мар ко вић 
(Ар хив Вој во ди не, ви ши ар хи вист, об ра ђу је но ви ју ар хив ску гра ђу); Ти хо-
мир Ко сто вић (Ар хив Вој во ди не, ви ши ар хи вист, об ра ђу је но ви ју ар хив ску 
гра ђу); Ми тар Кре јић (кла сич ни фи ло лог, струч њак за кла сич не је зи ке, ста-
ро сло вен ски и цр кве но сло вен ски, ви ши ар хи вист, об ра ђу је ста ри ју ар хив ску 
гра ђу); Па вле Ста но је вић (управ ник Ру ко пи сног оде ље ња Ма ти це срп ске, 
ра дио на сре ђи ва њу но ви је ар хив ске гра ђе).

Струч ња ци за ла тин ски и цр к ве но сло вен ски, не мач ки и ма ђар ски је зик, 
Д. Бран ко вић и М. Кре јић ра ди ли су на сре ђи ва њу ста ри је ар хив ске гра ђе 
ве за не за ма на стир Без дин. Нај ра ни ји спи си ко ји се од но се на ма на стир Без-
дин, а са чу ва ни су у ар хи ви Те ми швар ске епар хи је, потичу скра ја пр ве по ло-
ви не XVIII сто ле ћа.

По сто је ћа гра ђа на ста ла у ра спо ну од 1741. до 1974. го ди не раз вр ста на 
је на ка те го ри је, а по том у окви ру сва ке ка те го ри је сре ђе на по хро но ло шком 
ре ду. За пе ри од ко ји се од но си на ар хив ску гра ђу XVIII сто ле ћа по сто је вре-
мен ски пре ки ди, од но сно, мно га до ку мен та ни су са чу ва на, или су са чу ва на 
де ли мич но. Гра ђа на ста ла у XIX и XX сто ле ћу мно го је бо ље са чу ва на, иако 
и у тим го ди шти ма не до ста је гра ђа за по је ди не пред ме те, или де ло ве го ди-
на, на ро чи то за пе ри од 1940–1945. го ди не. Гра ђа је пи са на на ла тин ском, не-
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мач ком, ма ђар ском, цр кве но сло вен ском, срп ском и ру мун ском је зи ку. Це-
ло куп на гра ђа ве за на за ма на стир Без дин ни је под ле гла шкар ти ра њу, за у зет 
је став да све тре ба чу ва ти. Де ло вод не књи ге ма на сти ра Без ди на до са да ни су 
про на ђе не.

Ар хив ска гра ђа ма на сти ра Без ди на раз вр ста на је на сле де ће гру пе до-
ку ме на та:

1. Пре пи ска по де ло вод ном про то ко лу;
2. Оп шти спи си;
3. Ин вен та ри по крет не и не по крет не имо ви не ма на сти ра;
4. При хо ди и рас хо ди ма на сти ра (са пе ри о дич ним и за вр шним ра чу ни ма);
5. При зна ни це и ра чу ни.

Сре ђе на ар хив ска гра ђа по хра ње на је у 39 ар хив ских ку ти ја. Ка да и део 
ар хив ске гра ђе ко ји се чу ва у ма на сти ру Без ди ну бу де ар хи ви стич ки сре ђен и 
сва ки до ку мент од ло жен на сво је ме сто по од го ва ра ју ћем ре до сле ду, до би ће 
се пра ви увид у зна чај и вред ност ар хив ске гра ђе ма на сти ра Без ди на.

Кла си фи ка ци ја ар хив ске гра ђе об у хва та ла је сле де ће фа зе:

1. Кла си фи ка ци ја гра ђе по го ди на ма;
2. Си сте ма ти за ци ја гра ђе у окви ру го ди на по те мат ским ску пи на ма;
3. Сре ђи ва ње спи са по ре ги стра тур ским озна ка ма (де ло вод ним бро је ви ма);
4. По пи си ва ње ку ти ја сре ђе не ар хив ске гра ђе;
5. Из ра да уну тра шњих ли ста;
6. Из ра да су мар ног ин вен та ра.

Део еки пе за ду жен за об ра ду но ви је ар хив ске гра ђе у ко јој су би ли К. 
Мар ко вић, Т. Ко сто вић и П. Ста но је вић ра дио је на сре ђи ва њу спи са без сиг-
на ту ра, ко ји су прет ход них го ди на раз вр ста ни у фон до ве дру ге про ве ни јен-
ци је и те мат ских гру па. Ар хив ска гра ђа по је ди них гру па је пре гле да на, а за-
тим ко нач но си сте ма ти зо ва на и ста вље на у ко шу љи це пре ма фор ми ра ним 
це ли на ма. Из ра ђе ни су и де таљ ни по пи си за сва ку сре ђе ну гру пу до ку ме-
на та. Сре ђе ни су сле де ћи фон до ви и те мат ске гру пе:

Фон до ви:
– Про то пре зви тер ско зва ње Те ми швар 1878–1968;
– Ин тер нат 1935–1949;
– Са вез срп ских пе вач ких дру штва у Ру му ни ји 1936–1938;
– Лич ни фонд про те Сло бо да на Ко сти ћа.

Те мат ске гру пе:
– За кла де, за ду жби не и фон да ци је 1814–1943;
– Срп ске пра во слав не ве рои спо вед не шко ле 1875–1948;
– Ма на сти ри 1890–1965;
– Ин вен та ри не по крет не и по крет не имо ви не цр кве них оп шти на 1891–

1982;
– бу џет и за вр шни ра чун цр кве них оп шти на, хра мо ва и школ ских фон-

дова 1896–1940;
– Епар хиј ски фонд 1888–1946.
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Ма ње те мат ске гру пе су ана ли тич ки об ра ђе не у по пи су.
Сви сре ђе ни спи си су упа ко ва ни у ар хив ске ку ти је и из вр ше на је ну ме-

ра ци ја књи га и ку ти ја. Ар хив ска гра ђа сре ђе на је по ар хи ви стич ким упут-
стви ма и пра ви ли ма за сре ђи ва ње фон до ва, лич них фон до ва и збир ки. Овај 
део еки пе је сре дио око пет ду жних ме та ра гра ђе ко ја је по за вр шет ку об ра де 
упа ко ва на у 43 ар хив ске ку ти је. Укуп но је сре ђе но 82 ку ти је ар хив ске гра ђе.

Већ са да мо же мо кон ста то ва ти да је ар хив ска гра ђа ма на сти ра Без ди-
на, иако без де ла гра ђе ко ја се чу ва у са мом ма на сти ру (у нео д го ва ра ју ћим 
усло ви ма и нео бе збе ђе на) из у зет но зна чај на за све бу ду ће на уч не рад ни ке 
ко ји ће се ба ви ти исто ри јом ма на сти ра Без ди на и Те ми швар ске епар хи је. По 
зна ча ју, по себ но бих ис та као гра ђу из лич ног фон да про те Сло бо да на Ко сти-
ћа, за тим те мат ске гру пе у ко ји ма је гра ђа о ма на сти ри ма, срп ским ве ро и спо-
вед ним шко ла ма у Ру му ни ји, ин вен та ри ма по крет не и не по крет не имо ви не 
ма на сти ра и цр ка ва, Бо го слов ској шко ли у Те ми шва ру и за кла да ма, за ду жби-
на ма и фон да ци ја ма од 1814. до 1943. го ди не (фон да ци ја Па вла Мар ко ви ћа 
из 1827, за кла да ве ли ког до на то ра Ма кре Стој ко вић из 1860, за кла да Ђо ке 
Ку зма но ви ћа из 1880, за кла да Ми ше и Ка та ри не Те ле чан, сти пен диј ска за-
кла да Јо ва на и Ма ри је Тран да фил, и дру ге).

РАД У 2009. ГО ДИ НИ

Рад на про јек ту прет ход них го ди на је омо гу ћен из сред ста ва ви ше ми-
ни стар ста ва Вла де Ре пу бли ке Ср би је: Ми ни стар ства за на у ку и тех но ло шки 
раз вој, Ми ни стар ства за кул ту ру, Ми ни стар ства ве ра, а ма њи део сред ста ва 
је обез бе дио и По кра јин ски се кре та ри јат за кул ту ру АП Вој во ди не.

Од ла зак у Те ми швар, уме сто у лет њим ме се ци ма, ка снио је јер обе ћа на 
и оче ки ва на сред ства од на ве де них ми ни стар ста ва ни су до би је на. Ово го ди-
шњи рад еки пе ар хи ви ста Ма ти це срп ске омо гу ћи ло је Ми ни стар ство ве ра 
Ре пу бли ке Ср би је и ми ни стар, го спо дин ши ја ко вић, ко ји се и лич но за у зео 
да сред ства бу ду што хит ни је пре ба че на Ма ти ци срп ској. До би је но је све га 
150.000,00 ди на ра, што је три пу та ма ње од по треб них сред ста ва, те је и број 
са рад ни ка на об ра ди гра ђе са шест сма њен на све га три.

По обез бе ђе њу сред ста ва и са бла го сло вом ње го вог пре о све штен ства 
вла ди ке Лу ки ја на, рад на сре ђи ва њу ар хив ске гра ђе у 2009. го ди ни је оба вљен 
у вре ме ну од 19. до 28. ок то бра. У еки пи су се на ла зи ли сле де ћи струч ња ци: 
Да ни је ла Бран ко вић (ви ши ар хи вист, Ар хив Вој во ди не, струч њак за не мач-
ки и ма ђар ски је зик, об ра ђу је ста ри ју ар хив ску гра ђу); Зо ран Ве ља но вић (ар-
хив ски са вет ник, Ар хив Су бо ти це, об ра ђу је но ви ју ар хив ску гра ђу); Зо ран 
Ба бин (ин фор ма ти чар, ра ди на ске ни ра њу и ди ги тал ном сни ма њу нај вред-
ни јих до ку ме на та); Па вле Ста но је вић (управ ник Ру ко пи сног оде ље ња Мати-
це српске, ру ко во ди лац ра да, ра дио на сре ђи ва њу ста ри је ар хив ске гра ђе).

Део ар хив ске гра ђе из ма на сти ра Без ди на, пре нет још де ве де се тих го-
ди на у епар хиј ску ар хи ву у Те ми шва ру, сре ђен је прет ход них го ди на кад и 
сва оста ла гра ђа и сме штен у 39 ар хив ских ку ти ја. За 2009. го ди ну пред ви-
де ли смо да ра ди мо на сре ђи ва њу гра ђе ко ја се чу ва ла у ма на сти ру Без ди ну 
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и уба ци мо је на хро но ло шки и те мат ски од го ва ра ју ћа ме ста у већ сре ђе ној 
гра ђи. Ар хив ска гра ђа из ма на сти ра Без ди на пре у зе та је без опи са у не сре-
ђе ном и ра су том ста њу. Спи си су чу ва ни у нео д го ва ра ју ћим усло ви ма, нео бе-
збе ђе ни, у про сто ри ја ма са раз би је ним про зо ри ма, из гу жва на и раз ба ца на 
по по ду, за пр ља на пти чи јим из ме том, пра ши ном и раз ли чи тим ин сек ти ма. 
У при су ству игу ма на ма на сти ра Без ди на и слу жбе ни ка Епар хи је у Те ми шва-
ру, гра ђа је ста вље на у ви ше кар тон ских ку ти ја и нај лон вре ћа и пре не та у 
Епар хиј ски двор у Те ми шва ру. Укуп на ко ли чи на ар хив ског ма те ри ја ла за 
сре ђи ва ње про це њу је се на 15 ду жних ме та ра. Пре не ти ар хив ски ма те ри јал 
је на стао у раз ли чи тим пе ри о ди ма жи во та ма на сти ра Без ди на, од среди не 
XVI II до гра ђе на ста ле у дру гој по ло ви ни XX сто ле ћа.

У вла ди чан ском дво ру у Те ми шва ру се за тим за по че ло са пр вим раз вр-
ста ва њем ма те ри ја ла, иден ти фи ка ци јом од ре ђе них це ли на, одва ја њи ма и 
сор ти ра њем гра ђе на ве ће гру пе и це ли не. По том се при сту пи ло да љем ре-
ги стра тур ском сре ђи ва њу, из ра ди при вре ме них бе ле жа ка и по пи са и про-
на ла же њу ме ста сва ком пред ме ту у по рет ку ко ји је са чи њен при ли ком ра да 
прет ход них го ди на.

Кла си фи ка ци ја ар хив ског ма те ри ја ла, об у хва та ла је сле де ће фа зе: 
 

1. Кла си фи ка ци ја гра ђе по го ди на ма;
2. Си сте ма ти за ци ја гра ђе у окви ру го ди на по те мат ским ску пи на ма;
3. Сре ђи ва ње спи са по де ло вод ним бро је ви ма;
4. По пи си ва ње ку ти ја са сре ђе ном гра ђом;
5. Из ра да уну тра шњих ли ста;
6. Из ра да су мар них ин вен та ра.

Ка ко де ло вод не књи ге ма на сти ра Без ди на ни су са чу ва не при ли ком 
сре ђи ва ња до не те гра ђе, при ме њен је прин цип сло бод не про ве ни јен ци је. 
Ар хив ска гра ђа је кла си фи ко ва на на сле де ће те мат ске гру пе:

1. Пре пи ска по де ло вод ном про то ко лу; 
2. Оп шти спи си; 
3. Ин вен та ри ма на сти ра Без ди на;
4. При хо ди и рас хо ди ма на сти ра Без ди на; 
5. Ра чу ни и при зна ни це;
6. Ин вен тар не књи ге ма на сти ра Без ди на;
7. Ин вен тар не књи ге ма на сти ра Зла ти це.

Пре пи ска по де ло вод ном про то ко лу

Гра ђа свр ста на у пр ву це ли ну, пре пи ска по де ло вод ном про то ко лу, об у-
хва ти ла је се дам ар хив ских ку ти ја, сре ђе на је по по рет ку ка кав је по сто јао у 
епар хиј ској ад ми ни стра ци ји при ли ком ње ног ства ра ња. Спи си су ста вље ни 
у по ре дак и са озна ка ма ко је су има ли код пр во бит ног на стан ка. Пре пи ска 
по де ло вод ном про то ко лу об у хва ти ла је пред ме те на ста ле у пе ри о ду од 1823. 
до 1940. го ди не.
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Оп шти спи си

Оп шти спи си ма на сти ра Без ди на раз вр ста ни су у де сет ку ти ја са гра ђом 
на ста лом у ра спо ну од 1748. до 1968. го ди не. Ова гра ђа по де ље на је у три те-
мат ске це ли не:

 
– До пи си упра ви ма на сти ра Без ди на;
– Оп шти спи си ма на сти ра Без ди на;
– Прав на ак та ма на сти ра Без ди на. 

Ин вен та ри ма на сти ра Без ди на

Је дан од нај ва жни јих до ку ме на та код ис тра жи ва ња исто ри је сва ког 
ма на сти ра сва ка ко су по пи си ње го ве по крет не и не по крет не имо ви и не, од-
но сно ин вен та ри, ко ји са др же пре ци зне по пи се укуп не имо ви не ма на сти ра.
Са чу ва ни су ин вен та ри ма на сти ра Без ди на од 1751. до 1963. го ди не. Сме-
ште ни су у осам ку ти ја по ре ђа них од ред ног бро ја 18 до ред ног бро ја 25.

При хо ди и рас хо ди ма на сти ра Без ди на

При хо ди и рас хо ди ма на сти ра об у хва та ју гра ђу на ста лу у ра спо ну од 
1761. до 1958. го ди не. У су мар ном ин вен та ру, ку ти је са том гра ђом еви ден-
ти ра не су од ред ног бро ја 26 до бро ја 39, укуп но 14 ку ти ја.

Ра чу ни и при зна ни це

Очу ван је зна тан број ра чу на, при зна ни ца и кви та. Ова гра ђа је рас по-
ре ђе на у 19 ку ти ја, у су мар ном ин вен та ру еви ден ти ра на је од бро ја 40 до 
бро ја 58. Ме ђу њи ма има и из у зет но вред них до ку ме на та ко ји от кри ва ју ка да 
су ис пла ће ни мај сто ри за оправ ку ма на сти ра, или сли ка ри за осли ка ва ње 
ма на стир ских са то ва.

Ин вен тар не књи ге ма на сти ра Без ди на

Са чу ва но је укуп но 31 књи га у вре мен ском ра спо ну од 1804. до 1956. 
го ди не (ту су ре ги стри и по пи си сто ке, књи га „Ре ги стар се ме ња”, „Књи га 
про да је др ва”, „Ур ба ри јал ни про то кол”, „Ре ги стар вик ту а ли ја”, „Нов ча ни 
днев ни ци”, итд.).

Ин вен тар не књи ге ма на сти ра Зла ти ца

Ни је по зна то ка ко су се инвентарне књиге манастира Златице на шле у 
ар хи ви мана сти ра Без ди на. На ђе не су две ин вен тар не књи ге ма на сти ра Зла-
ти це, ко је по кри ва ју вре мен ски ра спон од 1923. до 1956. го ди не. Ка да на ред 
до ђе сре ђи ва ње ар хив ске гра ђе ма на сти ра Зла ти це, би ће при кљу че не том 
фон ду.
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Гра ђа је пи са на на ви ше је зи ка – не мач ком (око 30%), ла тин ском (око 
25%), срп ском (око 25%), ма ђар ском (око 15%) и ру мун ском (око 5%).

При ли ком раз вр ста ва ња до не те гра ђе уоче но је да по сто ји ве ћи број 
до ку ме на та ко ји се ти чу ра да Пра во слав не ве ро и спо вед не шко ле у Му на ри 
(се лу на се ље ном Ср би ма, не ка да шњем пр ња во ру ма на сти ра Без ди на, не да-
ле ко од ма на сти ра), па је од лу че но да се об ра ди као по се бан фонд. шко ла 
је по че ла са ра дом 1900. и нај ве ро ват ни је ра ди ла је до 1948. го ди не. По ха ђа ла 
су је срп ска де ца из се ла и са окол них са ла ша. Ма на стир Без дин је из др жа-
вао шко лу, обез бе ђи вао пла ту за учи те ље, др ва за гре ја ње, на став на сред-
ства, књи ге за ђа ке и све дру го што је би ло нео п ход но за рад шко ле. Ка да је 
шко ла осно ва на, у се лу је би ло се дам де се так ку ћа.

Гра ђа је де ли мич но са чу ва на, али с пра вом оче ку је мо да ме ђу не сре ђе-
ним спи си ма и књи га ма по сто ји још гра ђе ко ја се ти че ра да ове шко ле. Но, 
већ на осно ву об ра ђе не гра ђе мо же се са гле да ти рад шко ле, њен на став ни 
план и про грам, име на ђа ка и учи те ља, итд.

Је зик гра ђе је око 70% срп ски, на ру мун ском је око 20%, а ма ђар ском 
је зи ку око 10% гра ђе.

При ли ком об ра де гра ђе ко ја је при па да ла овом фон ду ра ђе ни су сле де-
ћи по сло ви: 

За књи ге:

1. Раз вр ста ва ње књи га на фон до ве;
2. Иден ти фи ка ци ја књи га;
3. Из ра да спи ска књи га;
4. Раз вр ста ва ње по при вре ме ном спи ску; 
5. Об ра да књи га;
6. Ис пи си ва ње при вре ме них нат пи са и ин вен тар них бро је ва.

За спи се:

1. Фор ми ра ње пред ме та од гра ђе без бро ја;
2. Сре ђи ва ње пред ме та по бро је ви ма, та мо где их је би ло;
3. Ста вља ње гра ђе у ку ти је;
4. Ис пи си ва ње спољ них нат пи са и ин вен тар них бро је ва на ку ти је;
5. Об рада књи га;
6. Об ра да спи са;
7. Из ра да су мар ног ин вен та ра.

По пис гра ђе за су мар ни ин вен тар:

1. Увод у су мар ни ин вен тар;
2. Исто риј ска бе ле шка;
3. По пис књи га, до пу на. 

Ка ко је об ра ђен са мо део до не тог ма те ри ја ла из ма на сти ра Без ди на, 
ура ђе ни по сао се мо же сма тра ти рад ном вер зи јом, ко ја мо же до жи ве ти из-
ме не у за ви сно сти од ко ли чи не про на ђе не гра ђе на ред не го ди не. Оста је још 
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да се књи ге срав не са по пи сом, упи си ва ње до дат них ква ли тет них ин фор ма-
ци ја у су мар ни ин вен тар, ула га ње но во про на ђе них до ку ме на та у по сто је ћи 
ре до след, из ра да уну тра шњег опи са ку ти ја и, уко ли ко бу де вре ме на, из ра да 
ана ли тич ког ин вен та ра фон да.

Ди ги тал но је сни мљен 1071 до ку мент, за ко ји смо про це ни ли да вред-
но шћу за слу жу је да од мах бу де за шти ћен и на овај на чин. Сви сни мље ни 
до ку мен ти су ка сни је об ра ђе ни на ра чу на ру и пре сни мље ни на екс тер ни 
хард диск, на ко ме се чу ва ју и сви оста ли из ве шта ји и до ку мен ти ске ни ра ни 
прет ход них го ди на.

 Ре зи ми ра ју ћи уку пан го ди шњи учи нак на сре ђи ва њу ар хив ске гра ђе 
ма на сти ра Без ди на у 2009. го ди ни, мо же мо кон ста то ва ти да је сва гра ђа из 
ма на сти ра пре не та у су ве и без бед не про сто ри је ар хи ва Те ми швар ске епар-
хи је. За по че ти по сао нео п ход но је на ста ви ти и на ред них го ди на ка ко би се 
ком пле ти ра ли су мар ни ин вен та ри и на тај на чин омо гу ћи ло да ле ко бо ље 
по зна ва ње исто ри је ма на сти ра Без ди на, Срп ске пра во слав не цр кве, а са мим 
тим и Ср ба у Ру му ни ји.

РАД У 2010. ГО ДИ НИ

На ста вак сре ђи ва ња ар хив ске гра ђе ма на сти ра Без ди на ко ја је 2009. го-
ди не пре не та у ар хив Те ми швар ске епар хи је у Те ми шва ру ре а ли зо ван је од 
8. до 16. ок то бра 2010. го ди не.

Као и про шле го ди не, рад у Те ми шва ру омо гу ћен је са мо из сред ста ва 
Ми ни стар ства ве ра Ре пу бли ке Ср би је и По кра јин ског се кре та ри ја та за на-
у ку и тех но ло шки раз вој. Оста ла ми ни стар ства у Вла ди Ре пу бли ке Ср би је, 
ко ја су прет ход них го ди на уче ство ва ла у су фи нан си ра њу про јек та (то се пре 
све га од но си на Ми ни стар ство кул ту ре, Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло-
шки раз вој, Ми ни стар ство за ди ја спо ру и од го ва ра ју ће се кре та ри ја те у АП 
Вој во ди ни), и ове го ди не без обра зло же ња су од би ла да по мог ну рад на сре-
ђи ва њу ар хив ске гра ђе Те ми швар ске епар хи је. За 2010. го ди ну тра же но је 
600.000,00, а до би је но 400.000,00 ди на ра. Из тог раз ло га је и број ар хи ви ста 
ан га жо ва них у ра ду на те ре ну уме сто пред ви ђе них осам из вр ши ла ца сма-
њен на пет, а ду жи на бо рав ка и ра да чла но ва еки пе у Те ми шва ру је са 14 сма-
ње на на све га де вет да на.

По до би ја њу бла го сло ва од Ње го вог пре о све штен ства вла ди ке бу дим-
ског и ад ми ни стра то ра Те ми швар ске епар хи је го спо ди на Лу ки ја на, на ста-
вљен је рад на сре ђи ва њу де ла гра ђе ко ји је остао нео бра ђен 2009. го ди не. 
У еки пи су би ли сле де ћи ар хи ви сти: Па вле Ста но је вић (управ ник Ру ко пи-
сног оде ље ња Ма ти це срп ске, ра дио на сре ђи ва њу ста ри је ар хив ске гра ђе); 
Да ни је ла Бран ко вић (ви ши ар хи вист, Ар хив Вој во ди не, струч њак за об ра ду 
гра ђе на не мач ком и ма ђар ском је зи ку, ра ди на ста ри јој ар хив ској гра ђи); Ка-
та ри на Мар ко вић (ви ши ар хи вист, Ар хив Вој во ди не, об ра ђу је но ви ју ар хив-
ску гра ђу); Ти хо мир Ко сто вић (ви ши ар хи вист, Ар хив Вој во ди не, об ра ђу је 
но ви ју ар хив ску гра ђу); Зо ран Ве ља но вић (ви ши ар хи вист, Исто риј ски ар хив 
Су бо ти це, об ра ђу је но ви ју ар хив ску гра ђу).
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Ар хив ска гра ђа ма на сти ра Без ди на пре не та је из ма на сти ра у Те ми швар 
2009. го ди не да би се са чу ва ла од да љег уни шта ва ња. Би ла је сме ште на у 
нео д го ва ра ју ћим усло ви ма, у про сто ри ји са раз би је ним про зор ским ста кли-
ма. Ру ко пи си су на ђе ни раз ба ца ни, без по рет ка и ре до сле да по го ди на ма, по-
ме ша них те мат ских ску пи на, из гу жва ни и пре кри ве ни пра ши ном и пти чи јим 
из ме том, пу ни гу се ни ца и раз ли чи тих ин се ка та. Да би се спа си ли од да љег 
про па да ња, пре не ти су у про сто ри је ар хи ва Те ми швар ске епар хи је где по-
сто је бо љи усло ви за ње но чу ва ње. Том при ли ком, у ви ше ку ти ја и ве ли ких 
нај лон ке са пре не то је око 15 ду жних ме та ра гра ђе. Пре у зе та је без по пи са, 
у не сре ђе ном и ра су том ста њу. То ком 2009. го ди не ра ди ло се на пр вом раз-
вр ста ва њу ма те ри ја ла, иден ти фи ка ци ји по сто је ћих це ли на, сор ти ра њу и одва-
ја њу гра ђе на ве ће гру пе и це ли не и про на ла же њу ме ста сва ком пред ме ту.

Као и при ли ком про шло го ди шњег сре ђи ва ња за др жан је исти прин цип 
и то ком ово го ди шњег ра да. Ова гра ђа је на ста ла у ве ли ком ра спо ну, од сре-
ди не XVIII до среди не XX ве ка, на срп ском, не мач ком, ру мун ском, ма ђар-
ском и ла тин ском је зи ку. Раз вр ста ва ње ма те ри ја ла, пр ва хро но ло шка и те мат-
ска иден ти фи ка ци ја од ре ђе них це ли на, одва ја ње са сор ти ра њем гра ђе на ве ће 
гру пе и це ли не ра ђе но је у ве ли кој са ли Вла ди чан ског дво ра у Те ми шва ру.

Ста ри ја ар хив ска гра ђа, на ро чи то она из XVIII ве ка, са мо је де ли мич но 
са чу ва на. Гра ђа из XIX и XX сто ле ћа је обим ни ја, са мно го ви ше до ку ме на та 
ва жних за бо ље по зна ва ње исто ри је ма на сти ра. Кла си фи ка ци ја ар хив ског 
ма те ри ја ла об у хва та ла је сле де ће по сло ве:

1. Кла си фи ка ци ја гра ђе по го ди на ма;
2. Си сте ма ти за ци ја гра ђе у окви ру го ди на по те мат ским ску пи на ма;
3. Сре ђи ва ње спи са по ре ги стра тур ским озна ка ма (де ло вод ним бро је ви ма);
4. По пи си ва ње ку ти ја сре ђе не гра ђе;
5. Из ра да уну тра шњих ли ста;
6. Из ра да су мар них ин вен та ра.

Да би се до био увид у са др жи ну гра ђе, пре гле дан је и раз вр стан сва ки 
до ку мент на стао од 1748. до 1968. го ди не. У сре ђи ва њу фон да при ме њен је 
прин цип сло бод не про ве ни јен ци је, јер де ло вод не књи ге ма на сти ра Без ди на 
до са да ни су про на ђе не. Сре ђе на гра ђа ма на сти ра Без ди на сме ште на је у 63 
ку ти је (пет ку ти ја ви ше не го при ли ком про шло го ди шњег сре ђи ва ња), за ви-
сно од са др жа ја сва ког до ку мен та. Но ва гра ђа је ула га на у већ по сто је ћу гра-
ђу по ку ти ја ма и по рет ку ка кав је већ био устро јен. Ар хив ска гра ђа је кла-
си фи ко ва на на сле де ће те мат ске гру пе:

1. Пре пи ска по де ло вод ном про то ко лу;
2. Оп шти спи си;
3. Ин вен та ри ма на сти ра Без ди на;
4. При хо ди и рас хо ди ма на сти ра Без ди на;
5. Ра чу ни и при зна ни це ма на сти ра Без ди на;
6. Ин вен тар не књи ге ма на сти ра Без ди на.
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Ста ри ја ар хив ска гра ђа пи са на је нај ви ше на не мач ком (око 30%), срп-
ском (30%), ла тин ском (20%), ма ђар ском (10%) и ру мун ском (10%). Због зна-
ча ја на ве де не гра ђе за у зет је став да се ни шта не шкар ти ра, јер и нај ма њи 
ра чун мо же пру жи ти чи ње ни це ва жне за не ки из гу бље ни де лић исто ри је 
ма на сти ра Без ди на. За на ред ну го ди ну оста је да се сре ди још је дан део гра-
ђе до не те из ма на сти ра Без ди на. Ка да се и ти но ви спи си уба це у по ре дак, 
тре ба при сту пи ти из ра ди но вог су мар ног ин вен та ра ко ји би об у хва тио све 
до пу не и из ме не у раз вр ста ва њу гра ђе. На тај на чин би се гра ђа ар хи ви стич-
ки об ра ди ла и мо гло би се при сту пи ти из ра ди Исто риј ске бе ле шке.

К. Мар ко вић и Т. Ко сто вић ра ди ли су на сре ђи ва њу спи са без сиг на ту ра, 
ко ји су прет ход них го ди на гру бо по де ље ни на фон до ве дру ге про ве ни јен-
ци је, као и те мат ске гру пе. Пре гле да на је гра ђа из гру пе „ Спи си цр кве них 
оп шти на ”, до пу ње на но вим до ку мен ти ма, а за тим ко нач но си сте ма ти зо ва на 
и ста вље на у ко шу љи це пре ма фор ми ра ним це ли на ма. По пис ове гра ђе би ће 
ура ђен ка да се пре гле да и део гра ђе ко ја ни је об ра ђе на ове го ди не.

Фор ми ра на је још јед на те мат ска гру па, Го ди шњи ста ти стич ки ис ка зи 
о ста њу па ро хи ја, и из ра ђен по пис ове гра ђе. По ред то га, из дво је ни су до ку-
мен ти ко ји ма је до пу ње на епар хиј ска пре пи ска (до ку мен ти са сиг на ту ром) 
из свих об ра ђе них го ди на, као и ра ни је фор ми ра не те мат ске гру пе:

1. Ин вен та ри не по крет не и по крет не имо ви не цр кве них оп шти на 1891–
1982;

2. Срп ске пра во слав не ве ро и спо вед не шко ле 1875–1948;
3. Ма на сти ри 1890–1965;
4. Бу џе ти и за вр шни ра чу ни цр кве них оп шти на и хра мо ва СПЦ 1896–1940;
5. Ма ње те мат ске гру пе 1895–1959.

Том при ли ком је до шло и до по ме ра ња гра нич них го ди на за ове гру пе 
до ку ме на та па су спи ско ви ис пра вље ни и до пу ње ни. Сви сре ђе ни спи си су 
упа ко ва ни у ар хив ске ку ти је и из вр ше на је ну ме ра ци ја књи га и ку ти ја. Ар-
хив ска гра ђа је сре ђе на по ар хи ви стич ким пра ви ли ма. Укуп но је сре ђе но 
шест ду жних ме та ра ар хив ске гра ђе. За сре ђи ва ње су пре о ста ли плат ни 
спи ско ви из ста ри јег пе ри о да и пер со нал ни спи си из свих пе ри о да, кад је у 
пи та њу ар хив ска гра ђа Те ми швар ске епар хи је, као и на кнад но до не та гра ђа 
ма на сти ра Без ди на.

При ли ком пр вог раз вр ста ва ња до не те гра ђе ма на сти ра Без ди на обра-
зован је фонд Пра во слав на срп ска на род на ве ро и спо вед на шко ла у Му на ри 
(1900–1948). шко ла је у по чет ку би ла тро ра зред на, а ка сни је се по ве ћа вао 
број раз ре да, да би пред ње но уки да ње би ла сед мо ра зред на. По ха ђа ла су је 
сва де ца уз ра ста од де вет до два на ест го ди на ста ро сти. Је зик гра ђе је нај ве-
ћим де лом срп ски. На ру мун ском је око 20%, а на ма ђар ском око 10% гра ђе.

На осно ву еви ден ти ра не и об ра ђе не ар хив ске гра ђе мо гу ће је са гле да-
ти рад шко ле, ка ко је те као обра зов ни про цес, ан га жо ва ност учи те ља и на-
став ни план шко ле.

При ли ком об ра де ар хив ске гра ђе из овог фон да 2010. го ди не ра ђе ни су 
сле де ћи по сло ви:
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За књи ге:

1. Раз вр ста ва ње књи га на фон до ве;
2. Иден ти фи ка ци ја књи га;
3. Спи сак књи га;
4. Раз вр ста ва ње по при вре ме ном спи ску;
5. Об ра да књи га;
6. Ис пи си ва ње при вре ме не ети ке те и ин вен тар ног бро ја.

За спи се:

1. Фор ми ра ње пред ме та од гра ђе без бро ја;
2. Сре ђи ва ње пред ме та по бро је ви ма (та мо где их је би ло);
3. Ста вља ње гра ђе у ку ти је;
4. Ис пи си ва ње спољ не ети ке те;
5. Ис пи си ва ње ин вен тар ног бро ја;
6. Об ра да књи га;
7. Об ра да спи са;
8. Из ра да су мар ног ин вен та ра.

По пис гра ђе за су мар ни ин вен тар:

1. Увод у су мар ни ин вен тар;
2. Исто риј ска бе ле шка;
3. По пис књи га – до пу на.

По пис ар хив ске гра ђе за ана ли тич ки ин вен тар и из ра да ана ли тич ког 
ин вен та ра:

1. По пис књи га, до пу на;
2. По пис спи са, до пу на.

Сви ар хи ви стич ки по сло ви пред ви ђе ни за об ра ду гра ђе и фор ми ра ње 
јед ног но вог фон да за ову го ди ну су ура ђе ни. За на ред ну го ди ну оста је још 
да се об ра ди ма њи део до не те ар хив ске гра ђе, срав њи ва ње књи га са по пи-
сом и упи си ва ње до дат них ква ли тет них ин фор ма ци ја у су мар ни ин вен тар 
и ана ли тич ки ин вен тар. Оче ку је се да у пре о ста лој гра ђи има још спи са ве-
за них за Срп ску ве ро и спо вед ну шко лу у Му на ри. По евен ту ал ном ула га њу 
но ве ко ли чи не до ку ме на та из ра ди ће се уну тра шњи опис ку ти ја, ана ли тич-
ки ин вен тар спи са и до вр ши ти исто риј ска бе ле шка.
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ЕПАР хИ ЈА ТЕ МИ шВАР СКА 
МА НА СТИР БЕЗ ДИН

Су мар ни ин вен тар

Скра ће ни це:
 
ПДП – ПРЕ ПИ СКА ПО ДЕ ЛО ВОД НОМ ПРО ТО КО ЛУ
ОС – ОП шТИ СПИ СИ
ИНВ – ИН ВЕН ТА РИ
ПиР – ПРИ хО ДИ И РАС хО ДИ

Инв. 
број

Распон
година Садржај инвентарне јединице Примедба

1. 1823–1903 1823 (1–92) ПДП
1833 (1–16) ПДП
1839 (1–126) ПДП
1885 (14–111) ПДП
1895 (3–30) ПДП
1896 (1–41) ПДП
1897 (1–31) ПДП
1900 (1–53) ПДП
1901 (3–36) ПДП
1903 (1–117) ПДП

 

2. 1904–1907 1904 (1–23) ПДП
1905 (1–92; 1–28 школ. са вет) ПДП
1906 (1–109) ПДП
1907 (1–137) ПДП

 

3. 1909–1912 1909 (2–114) ПДП
1910 (1–122) ПДП
1911 (3–138) ПДП
1912 (1–171) ПДП

 

4. 1913–1916 1913 (1–126) ПДП
1914 (2–108) ПДП
1915 (1–91) ПДП
1916 (1–142) ПДП

 

5. 1917–1925 1917 (1–118) ПДП
1918 (4–116) ПДП
1919 (1–72) ПДП
1921 (1–118) ПДП
1922 (1–127) ПДП
1924 (1–97) ПДП
1925 (1–75) ПДП

 

6. 1927–1934 1927 (1–70) ПДП
1928 (1–231) ПДП
1930 (2–257) ПДП
1931 (4–253) ПДП
1932 (1–42) ПДП
1933 (1–136) ПДП
1934 (1–137) ПДП
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7. 1935–1940 1935 (67–218) ПДП
1936 (6–212) ПДП
1937 (6–161) ПДП
1938 (1–149) ПДП
1940 (1–86) ПДП

 

8. 1748–1817 Оп шти спи си: те ста мен ти, за куп ни уго во ри, до пи си, из-
ве шта ји, де кре ти, ко пи је про то ко ла, из во ди из за пи сни ка, 
ре вер си, за пи си о из дава њу пи ћа, по твр де о на кна ди за 
мле ве ње жи та;

 

9. 1818–1834 Оп шти спи си: мол бе, за куп ни уго во ри, ли ци та ци о ни про-
то кол, об ве зни це, по пи си си ро чад ске имо ви не, ре ста у ра-
ци је ма на сти ра, те ста мен ти, нов ча на по тра жи ва ња, суд ски 
спи си;

 

10. 1835–1840 Оп шти спи си: до пи си, уго во ри, кон кур си за учи те ља, ту-
жбе, од го во ри на жал бе, от пу шта ње из ма на сти ра, пре -
гле ди за о став шти не, по зи ви за сед ни це, усто ли че ње Пе тра 
Жив ко ви ћа за те ми швар ског епи ско па;

 

 11. 1841–1845 Оп шти спи си: до пи си, спор не ис пла те ре стан ци је, из во-
ди из за пи сни ка, бе се де, ра зни уго во ри, за куп ре гал них 
пра ва, за кључ ци са сед ни ца кон зи сто ри је, раз ли чи та оба-
ве ште ња;

 

 12. 1846–1850 Оп шти спи си: пи сма ар хи ман дри ту, из ве штај о по на ша-
њу К. Цвет ко ви ћа, по твр де, уго во ри, из во ди из за пи сни ка, 
са оп ште ње епи ско па, ли ци та ци о ни про то ко ли, ма ти це 
срп ске основ них шко ла, окру жни це;

 

 13.  1851–1881 Оп шти спи си: уго во ри, за куп ни уго во ри, из во ди из ма тич-
них књи га, мол бе за за по шља ва ње, шу мар ски про пи си, за-
пи си са сед ни ца, из ве шта ји, об ја ве, по пи си ства ри, од лу ке 
цр кве не оп шти не, про кла ма ци је;

 

14.  1882–1895 Оп шти спи си: оп шти спи си, до пи си, до де ла за о став шти-
не, оба ве ште ња епи ско па о бе ле го ва њу адво ка та, оба ве-
ште ње о смр ти Е. Кен гел ца, за куп ни уго во ри па ро хиј ских 
се си ја, из во ди из за пи сни ка, тро шко ви об но ве ма на сти ра 
Без дина, ка нон ска ви зи та ци ја;

 

15. 1896–1907 Оп шти спи си: до пи си, мол бе, ре ше ња, из ве шта ји, окру-
жни це, спи сак све ште ни ка, за пи си са сед ни ца, оба ве ште ња, 
из во ди из матичних књи га, за куп ни уго во ри, по ста вље ње 
учи те ља, рас по ред бо го слу же ња;

 

16. 1908–1917 Оп шти спи си: усту па ње зво на у рат не свр хе, ста тут мо-
на шког удру же ња Кар ло вач ке ми тро по ли је, од го во ри на 
мол бе, ре ше ња са сед ни ца кон зи сто ри је, ли ци та ци о ни за-
пи сни ци, окру жни це, ис ка зи о имов ном ста њу, из да ва ње 
под за куп;

 

17. 1918–1968 Оп шти спи си: мол бе, про глас из 1918. го ди не, до пи си, ли-
ци та ци о ни за пи сник, ин вен та ри, умр ли це, из ве шта ји, ре-
ше ња, од лу ке Те мишварске епар хи је, по тра жи ва ња, раз ме-
 шта ји па ро ха, план има ња ма на сти ра; 

 

18. 1751–1816 ИН ВЕН ТА РИ (по крет не и не по крет не имо ви не ма на сти ра 
Без ди на)

 

19. 1819–1830 ИН ВЕН ТА РИ (по крет не и не по крет не имо ви не ма на сти ра 
Без ди на)

 



271

20. 1832–1836 ИН ВЕН ТА РИ (по крет не и не по крет не имо ви не ма на сти ра 
Без ди на)

 

21. 1837–1840 ИН ВЕН ТА РИ (по крет не и не по крет не имо ви не ма на сти ра 
Без ди на)

 

22. 1841–1846 ИН ВЕН ТА РИ (по крет не и не по крет не имо ви не ма на сти ра 
Без ди на)

 

23. 1848–1868 ИН ВЕН ТА РИ (по крет не и не по крет не имо ви не ма на сти ра 
Без ди на)

 

 24. 1849–1879 ИН ВЕН ТА РИ (по крет не и не по крет не имо ви не ма на сти ра 
Без ди на)

 

25. 1884–1963 ИН ВЕН ТА РИ (по крет не и не по крет не имо ви не ма на сти ра 
Без ди на)

 

26. 1761–1806 ПРИ хО ДИ И РАС хО ДИ – ма на стир Без дин  
27. 1806–1813 ПРИ хО ДИ И РАС хО ДИ – ма на стир Без дин  
28. 1814–1827 ПРИ хО ДИ И РАС хО ДИ – ма на стир Без дин  
29. 1828–1831 ПРИ хО ДИ И РАС хО ДИ – ма на стир Без дин  
30. 1832–1836 ПРИ хО ДИ И РАС хО ДИ – ма на стир Без дин  
31. 1837–1849 ПРИ хО ДИ И РАС хО ДИ – ма на стир Без дин  
32. 1852–1890 ПРИ хО ДИ И РАС хО ДИ – ма на стир Без дин  
33. 1892–1902 ПРИ хО ДИ И РАС хО ДИ – ма на стир Без дин  
34. 1903–1907 ПРИ хО ДИ И РАС хО ДИ – ма на стир Без дин  
35. 1907–1914 ПРИ хО ДИ И РАС хО ДИ – ма на стир Без дин  
36. 1915–1917 ПРИ хО ДИ И РАС хО ДИ – ма на стир Без дин  
37. 1918–1926 ПРИ хО ДИ И РАС хО ДИ – ма на стир Без дин  
38. 1928–1938 ПРИ хО ДИ И РАС хО ДИ – ма на стир Без дин  
39. 1938–1958 ПРИ хО ДИ И РАС хО ДИ – ма на стир Без дин  
40. 1753–1779 РА ЧУ НИ И ПРИ ЗНА НИ ЦЕ  
41. 1780–1889 РА ЧУ НИ И ПРИ ЗНА НИ ЦЕ  
42. 1890–1801 РА ЧУ НИ И ПРИ ЗНА НИ ЦЕ  
43. 1802–1806 РА ЧУ НИ И ПРИ ЗНА НИ ЦЕ  
44. 1807–1814 РА ЧУ НИ И ПРИ ЗНА НИ ЦЕ  
45. 1815–1819 РА ЧУ НИ И ПРИ ЗНА НИ ЦЕ  
46. 1820–1821 РА ЧУ НИ И ПРИ ЗНА НИ ЦЕ  
47. 1822–1824 РА ЧУ НИ И ПРИ ЗНА НИ ЦЕ  
48. 1825–1827 РА ЧУ НИ И ПРИ ЗНА НИ ЦЕ  
49. 1828–1831 РА ЧУ НИ И ПРИ ЗНА НИ ЦЕ  
50. 1832–1835 РА ЧУ НИ И ПРИ ЗНА НИ ЦЕ  
51. 1835–1838 РА ЧУ НИ И ПРИ ЗНА НИ ЦЕ  
52. 1839–1841 РА ЧУ НИ И ПРИ ЗНА НИ ЦЕ  
53. 1842–1844 РА ЧУ НИ И ПРИ ЗНА НИ ЦЕ  
54. 1845–1847 РА ЧУ НИ И ПРИ ЗНА НИ ЦЕ  
55. 1848–1853 РА ЧУ НИ И ПРИ ЗНА НИ ЦЕ  
56. 1854–1861 РА ЧУ НИ И ПРИ ЗНА НИ ЦЕ  
57. 1862–1973 РА ЧУ НИ И ПРИ ЗНА НИ ЦЕ  
58. 1874–1878 РА ЧУ НИ И ПРИ ЗНА НИ ЦЕ  
59. 1879–1883 РА ЧУ НИ И ПРИ ЗНА НИ ЦЕ  
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60. 1884–1889 РА ЧУ НИ И ПРИ ЗНА НИ ЦЕ  
61. 1889–1907 РА ЧУ НИ И ПРИ ЗНА НИ ЦЕ  
62. 1908–1916 РА ЧУ НИ И ПРИ ЗНА НИ ЦЕ  
63. 1916–1957 РА ЧУ НИ И ПРИ ЗНА НИ ЦЕ  

МА НА СТИР БЕЗ ДИН

ин вен тар не књи ге

Инв.
број

Распон
година Садржај инвентарне јединице Примедба

1. 1804 Протокол прихода и расхода  
2. 1806 Књига прихода и расхода  
3. 1826–1842 Урбаријални протокол манастира Бездина  
4. 1847 Књига прихода и расхода  
5. 1881–1885 Рачун о проходима и расходима манастира Бездина  
6. 1894 Регистар виктуалија  
7. 1906 Главна благајничка књига са расходима  
8. 1895–1906 Новчани дневник  
9. 1907 Дневник за 1903, 1904, 1905, 1906, 1907. год.  
10. 1894–1916 Регистар прибора магазинског  
11. 1923 Намеснички дневник  
12. 1924 Уписни записник  
13. 1924 Ручна благајничка књига  
14. 1923–1925 Књига стоке  
15. 1894–1926 Ре ги стар ова ца  
16. 1927 Глав на бла гај нич ка књи га при хо да и рас хо да за 1927. 

го ди ну
 

17. 1928 Глав на бла гај нич ка књи га при хо да и рас хо да за 1928. 
го ди ну

 

18. 1894–1928 Чељадска књига  
19. 1928–1934 Дневник прихода и расхода  
20. 1931–1934 Дневник прихода и расхода  
21. 1931/1932 Уписни записник  
22. 1894–1932 Регистар хране и семења  
23. 1930–1936 Белешке управе манастира Бездина о сечи и продаји 

дрва од 1930. до 1936. године
 

24. 1922–1936 Приходи и расходи  
25. 1894–1940 Регистар коња  
26. 1935–1941 Приходи и расходи манастира Бездина  
27. 1940/41 Регистар хране и стоке за 1940/41.  
28. 1940–1946/47 Главни благајнички дневник манастира Бездина  
29. 1954 Протокол раденика  
30. 1902–1955 Благајнички дневник  
31. 1955–1956 Благајнички дневник  
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МА НА СТИР ЗЛА ТИ ЦА

ин вен тар не књи ге

Инв. број Распон година Садржај инвентарне јединице Примедба
1. 1923 Књига хране и дрва манастира Златице  
2. 1955–1956 Благајнички дневник  

При лог 1

СРП СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ВЕ РО И СПО ВЕД НЕ шКО ЛЕ

КЊИ ГЕ

1. 1891–1911 – Днев ник при ма ња школ ског при ре за (ме сто не по зна то)
2. 1926–1946 – школ ске ма ти це срп ских пра во слав них ве ро и спо вед них 

шко ла по школ ским го ди на ма:
– Арад 1926/27;
– Арад-Гај 1926/27;
– Вар јаш 1927/28;
– Ве ли ки Сент Ми клош 1926/27; 1927/28;
– Гад 1926/27; 1927/28;
– Ден та 1926–27;
– Ди њаш 1926/27; 1927/28;
– Иван да 1926/27; 1927/28;
– Кет фељ 1926/27; 1927/28;
– Ке ча 1926/27; 1927/28;
– Кнез 1927/28;
– Кра ље вац 1926/27; 1927/28;
– Ма ли Беч ке рек 1926/27; 1927/28;
– Ма ли Гај 1926/27; 1927/28;
– Мо но штор 1927/28;
– Му на ра 1926/27; 1927/28;
– Нађ фа ла 1926/27; 1927/28;
– Па рац 1926/27; 1927/28;
– Пе тро во Се ло 1926/27; 1927/28;
– Срп ски Сент Мар тон 1926/27; 1927/28;
– Св. Ђу рађ ма на стир 1926/27; 1927/28;
– Стан че во 1926/27;
– Те ми швар (Град) 1926/27; 1927/28;
– Те ми швар (Ме ха ла) 1926/27; 1927/28;
– Те ми швар (Фа бри ка) 1926/27; 1927/28;
– Тор ња 1945/46;
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– Фен лак 1926/27; 1927/28;
– Фењ 1926/27; 1927/28;
– Ча над 1926/27; 1927/28;
– Че неј 1927/28;
– Ча ко во 1926/27; 1927/28;
3. 1909–1946 – школ ски днев ни ци срп ске пра во слав не ве ро и спо вед не 

школе
– Те ми швар (Фа бри ка) за школ ску годину 1909/10;
– Те ми швар (Фа бри ка) за школ ску годину 1911/12;
– Те ми швар (Фа бри ка) за школ ску годину 1929–31; 
– Нађ лак за школ ске године 1911/12. до 1925;
– Тор ња за школ ску годину 1945/46;
4. 1927–1941. Глав на књи га учи тељ ских при на дле жно сти (4 књи ге) 
5. 1938. Ре ше ња о раз вр ста ва њу учи те ља

СПИ СИ

6. 1933 – Кон вен ци ја о уре ђе њу ма њин ских основ них шко ла у Ба на ту за-
кључе на из ме ђу Кра ље ви не Ју го сла ви је и Кра ље ви не Ру му ни је

7. 1899–1900 – Збир ни из ве шта ји о не по крет ној и по крет ној имо ви ни срп.
прав. ве ро исп. шко ла у Те ми швар ској епар хи ји

8. 1896 – Ин вен та ри не по крет не и по крет не имо ви не срп ских пра во слав-
них ве ро и спо вед них шко ла у Те ми швар ској епар хи ји са пла но ви ма не-
крет ни на и из во ди ма из зе мљи шних књи га А–ш:

– Арад 1903–1945 – Но ви Сен ти ван 1903–1909
– Арад Гај 1898–1926 – Ов се ни ца 1897–1909
– Ба та ња 1896–1903 – Оро сла мош 1903
– Бе га Св. Ђу рађ 1903 – Па рац 1897–1926
– Бе ло бре шка 1943 – Пе тро во Се ло 1911–1943
– Бе о дра 1903 – Печ ка 1903–1926
– Бо чар 1903 – Руд на 1926
– Вар јаш 1896–1926 – Са над 1903
– Ве ли ки Беч ке рек 1902–1903 – Са ра во ла 1894–1926
– Де жан 1926 – Си риг 1902
– Ден та 1926–38 – Св. Ђу рађ (ма на стир и ка ме рал ни) 
– Де ска 1903 1903–1943
– Ди њаш 1907–1926 – Срп ска Не у зи на 1903
– Ђир 1926  – Срп ски Пар дањ 1903
– Еч ка 1903  – Срп. Ве ли ки Сен ми клош 1897–1926
– Иван да 1903–1906  – Ср. Св. Пе тар 1896–1926
– Јо зе по во 1903  – Срп. Сен мар тон 1896–1943
– Кар ло во 1902  – Стан че во 1926
– Кет фељ 1896–1943  – Те ми швар (Град) 1926
– Ке ча 1896–1941  – Те ми швар (Фа бри ка) 1903
– Кнез 1896–1914  – Ти са Сент Ми клош 1903
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– Кра ље вац 1926  – Ти са хи ђош 1903
– Лу ка ре вац 1896–1926  – Тол ва ди ја 1903–1926
– Ма ли Беч ке рек 1903–1943  – Тор ња 1896–1943
– Ме лен ци 1903  – Фен лак 1896–1943
– Мо дош 1903  – Фењ 1902–1926
– Мо крин 1903  – хр ња ко во 1896–1908
– Мо но штор 1900–1926  – Ча ко во 1896–1943
– Нађ лак 1896–1926  – Че неј 1926
– Нађ фа ла 1896–1943  – Чо ка 1903
– Не мет 1898–1943  – шур јан 1903
9. 1896–1909 – Из ве шта ји о ста њу школ ских згра да и учи о ни ца, са по да-

ци ма о усло ви ма за бо ра вак уче ни ка и одр жа ва ње на ста ве (осве тље ње, 
гре ја ње, са ни тар ни усло ви, опре мље ност школ ским на ме шта јем и учи-
ли ма, да ли је око ли на шко ле мир на и здра ва и др.)

10. 1877–1915 – Из ве шта ји о ста њу шко ла са по да ци ма о бро ју школ ске де це, 
њи хо вом здрав стве ном ста њу, ис пу ње њу на став ног про гра ма, рас хо ди ма 
шко ла, ма те ри јал ном ста њу из др жа ва ла ца шко ла, школ ском од бо ру, во-
ђе њу школ ских про то ко ла, зна чај ни јим до га ђа ји ма то ком школ ске го ди-
не, ин спек циј ским пре гле ди ма шко ла, про ме на ма у на став ном осо бљу 
и др. (сло же но по школ ским го ди на ма)

11. 1900–1903 и S.A. – збир ни ста ти стич ки по да ци о по ха ђа њу шко ла у те-
ми швар ској ди је це зи

12. 1898–1910 По је ди нач ни ста ти стич ки из ве шта ји о по ха ђа њу шко ла, по 
школ ским го ди на ма

13. 1921–1923 – Об ра чун по де ле суб вен ци је Ми ни стар ства про све те Кра ље-
ви не СхС, од сек за БББ, за из др жа ва ње срп. прав. ве ро исп. шко ла у Ру-
му ни ји, са спи ском ме ста у ко ји ма се те шко ле на ла зе и спи ско ви ма 
учи те ља

14. 1899–1902 и S.A. – Спи ско ви учи те ља срп. прав. ве ро исп. шко ла у ис ка-
зни це учи те ља

15. 1923 – Об ра чун учи тељ ског кур са и спи сак по ла зни ка
16. 1875–1903 – За пи сни ци са сед ни ца Учи тељ ског збо ра Тем. епар хи је, те 

арад ског и те ми швар ског школ ског сре за
17. 1907–1937 – Учи тељ ске при на дле жно сти и бе ри ва
18. 1904 за пи сник са сед ни це ме сног школ ског од бо ра у Му на ри 
19. 1900 и S.A. – На став ни пла но ви и уџ бе ни ци
20. 1902–1905 – школ ска све до чан ства Ми ло ва на Гр бе и Ми ро љу ба Ста ни-

са вље ви ћа
21. 1948 – На ци о на ли за ци ја имо ви не срп. прав. ве ро исп. шко ла (А 252/48)
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При лог 2

МА НА СТИ РИ

Ма на стир Св. Ђу рађ
– 1903–1964 – Ин вен та ри не по крет не и по крет не имо ви не
– 1928–1929 – Одо бре ње и за пи сник са из ве шта јем о ко ри шће њу и се чи 

ма на стир ске шу ме
– 1931 – Из ве штај о за вр ше ном по ступ ку екс про при ја ци је на ма на стир-

ском по се ду
– 1940 – Из во ди из зе мљи шних књи га
– 1937–1944 – За кључ ни ра чу ни
– 1956 – Упит ник о ма на сти ру и осо бљу
– 1963–1964 – За пи сник о при мо пре да ји ма на стир ске упра ве S.A. – спи сак 

за пи са на ма на стир ском хра му и у њему

Ма на стир Ба зјаш
– 1949–1964 – Ин вен та ри не по крет не и по крет не имо ви не ма на сти ра
– 1956 – За пи сник о при мо пре да ји имо ви не за о ста ле на кон смр ти ста ре-

ши не ма на сти ра
– 1956 – Упит ник о ма на сти ру и осо бљу

Ма на стир Ку сић
– 1928 – За пи сник о при мо пре да ји ма на стир ске упра ве
– 1928–1930 – Пре пи ска у ве зи са аграр ном ре фор мом и екс про при ја ци јом
– 1949 – Ин вен тар не по крет не имо ви не

Ма на стир Зла ти ца
– 1921–1931 – Пре пи ска у ве зи са аграр ном ре фор мом и екс про при ја ци јом 

ма на стир ске имо ви не са ко нач ним из ве шта јем о спро ве де ном по ступ ку
– 1931–1965 – Ин вен та ри не по крет не и по крет не имо ви не ма на сти ра
– 1945 – За пи сник о при мо пре да ји ма на стир ске упра ве
– 1956 – Упит ник о ма на сти ру и осо бљу
– 1956 – Из ве штај о по љо при вред ној про из вод њи на ма на стир ском има њу

Ма на стир Ме сић
– 1890 – Мол ба Кор не ли ја Жив ко ви ћа, ар хи ман дри та ме сић ког, за пен зи-

о ни са ње
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При лог 3

ИН ВЕН ТА РИ НЕ ПО КРЕТ НЕ И ПО КРЕТ НЕ ИМО ВИ НЕ
ЦР КВЕ НИх ОП шТИ НА 1891–1982

1. 1949–1965 и S.A. – Збир ни  1897–1965 – Не мет
 ин вен та ри за под руч је  1896–1963 – Ов се ни ца
 Те ми швар ске епар хи је 1897–1965 – Па рац

 1898–1965 – Пе тро во Се ло
2. 1900–1965 – Арад 1907–1965 – Печ ка

1934–1964 – Арад-Гај 1934–1964 – По же же на
1896–1899 – Ба та ња
1934–1966 – Бе ло бре шка 6. 1895–1965 – Ра дим на
1914–1915 – Бо ка 1896–1965 – Руд на
1896–1964 – Вар јаш 1894–1965 – Са ра во ла 
1915–1965 – Гад 1934–1941 – Св. Ђу рађ
1934–1965 – Де жан 1895–1965 – Сви њи ца 
1895–1965 – Ден та 1934–1965 – Со ка
1896–1965 – Ди њаш 1949–1964 – Со ко ло вац
 1896–1965 – Срп ски Ве ли ки

3. 1934–1966 – Ђир Св. Ни ко ла
1934–1965 – Зла ти ца (ц.о.)
1906–1965 – Иван да 7.  1896–1965 – Срп ски Св. Мар тон
1896–1967 – Кет фељ 1896–1965 – Срп ски Св. Пе тар
1896–1965 – Ке ча 1934–1965 – Стан че во
1896–1965 – Кнез 1895–1965 – Ста ра Мол да ва
1910–1943 – Кра ље вац 1891–1965 – Те ми швар – Ви ка ри јат

4. 1895–1964 – Ле ско ви ца 8. 1934–1965 – Те ми швар – Град
1934–1964 – Лу го вет 1941–1980 – Те ми швар – Ме ха ла
1896–1965 – Лу ка ре вац 1934–1965 – Тол ва ди ја
1895–1961 – Љуп ко ва 1896–1965 – Тор ња
1934–1982 – Ма ли Беч ке рек 1897–1964 – Фен лак
1934 – Ма ли Гај 1934–1965 – Фењ
1934–1965 – Ма че вић 1896–1908 – хр ња ко во
1903–1964 – Мо но штор 1897–1965 – Ча ко во
1934 – Му на ра 1896–1965 – Ча над (Срп ски,
 Ма ђар ски и Ве ли ки)

5. 1896–1964 – Нађ лак 1934–1965 – Че неј
1896–1964 – Нађ фа ла
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При лог 4

ГО ДИ шЊИ СТА ТИ СТИЧ КИ ИС КА ЗИ О СТАЊУ ПА РО хИ ЈА

За 1903. го ди ну са по да ци ма о ста ро сти и фи зич ком стању обје ка та, све-
ште ни ци ма и дру гом осо бљу, па ро хи ја ни ма (број умр лих и ро ђе них, пол, 
брач но ста ње, број ме шо ви тих бра ко ва, број на за ре на и др.), за па ро хи је:

– Арад-Гај – Са над
– Ба нат ско Аран ђе ло во – Све ти Пе тар и фи ли ја ла Пер ја мош
– Ба та ња – Си риг
– Вар јаш – Со ка и фи ли ја ла Ов се ни ца
– Ђа ла – Срп ски Ве ли ки Св. Ми клуш
– Нађфа ла – Тор ња
– Но ви Св. Иван – Цр на Ба ра
– Печ ка – Ча над

При лог 5

МА ЊЕ ТЕ МАТ СКЕ ГРУ ПЕ

– 1928–1959 – Уго вор о за ку пу не крет ни на у вла сни штву Темишварске 
епар хи је и кар то ни ста на ра

– 1934–1937 – Цр кве на кон вен ци ја скло пље на из ме ђу Кра ље ви не Ру му-
ни је и Кра ље ви не Ју го сла ви је 1934. го ди не

– текст кон вен ци је на срп ском и ру мун ском је зи ку
– при мед бе пра во слав ног срп ског све штен ства Епар хи је те ми швар-

ске на кон вен ци ју 1937
– 1895–1926 – Из ве штај о ре дов ној го ди шњој ви зи та цији цр кве них оп шти-

на од стра не окру жног про то пре зви те ра у Те ми шва ру
– 1933 – Пре пи ска у ве зи са пре но сом мо шти ју др Ми хај ла По лит Де сан-

чи ћа из Те ми шва ра у Но ви Сад
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Ис каз о смр ти за Ми ли цу 
Пла нин чић из Гу че ва, оп шти на 
Ро га ти ца, ста ру све га го ди ну да на

Ис каз о смр ти за Ду ша на 
Нин ко ви ћа из Ва ље ва
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Гра ђа ма на сти ра Без ди на је на ђе на за пр ља на, гру бо са ви је на и пу на ин се ка та
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Ин вен тар ма на сти ра Без дина из 1751. год.
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Еки па ар хи ви ста са Ње го вим пре о све штен ством епи ско пом Лу ки ја ном

SISTEMATIZAREA DOCUMENTELOR DE ARhIVĂ ALE EPISCOPIEI 
ORTODOXE SÂRBE A TIMIŞOAREI ŞI A MĂNĂSTIRII BEZDIN, 

ÎN PERIOADA 2005–2010

Pavle Stanojević

Rezumat

Lucrarea are două părţi. În prima parte sunt prezentate, pe lăngă principalele date 
despre episcopiile Bisericii Ortodoxe Sărbe din România, rapoartele anuale succinte 
despre sistematizarea documentelor de arhivă din Palatul episcopal sărb Timişoara, re-
spectiv a mănăstirii Bezdin, în perioada 2005–2010. A doua parte reprezintă inventarul 
sumar al documentelor de arhivă ale mănăstirii Bezdin deja ordonate, cât şi lista docu-
menterol Episcopiei de Timişoara, fără cotele arhivistice.

ThE CLASSIFICATION OF ThE ARChIVE DOCUMENTS 
OF ThE SERBIAN ORThODOX DIOCESE OF TIMIŞOARA AND 

OF ThE BEZDIN MONASTERY, IN ThE PERIOD 2005–2010

Pavle Stanojević

Summary

The paper has two sections. The first one contains key facts about the dioceses of the 
Serbian Orthodox Church in Romania, as well as the abridged yearly reports on the clas-
sification of the archive documents in the Serbian Bishop’s Palace in Timişoara and the 
archive material of the Bezdin monastery in the period 2005–2010. The second section 
brings a concise inventory of the currently classified archive documents of the Bezdin 
monastery and a list of the archive material of the Serbian Orthodox Diocese of Timişoara, 
without archivistic signatures.



Да ту ми и да ни ка да се пред ста вља ју но ве 
књи ге ре ги стру ју се као из у зет ни и зна чај ни 
да ни: за на у ку, за ауто ра, за из да ва ча и за 
све бу ду ће ко ри сни ке.

Упра во ових да на, ка да сам из шу ма диј-
ског ме ста Гор њег Ми ла но вца до шао у сре-
ди ште ба нат ске рав ни це, да из ра зим по што-
ва ње пре ма књи зи ко ја го во ри о за јед нич кој 
про шло сти, де ле га ци ја од два де се так чла-
но ва из гра да хе ре шти ја у Ру му ни ји бо ра ви 
у мом за ви ча ју Гор њем Ми ла нов цу, гра ду 
за јед нич ке и ис пре пле те не про шло сти. Вој-
во да Ми лан Обре но вић, по ко ме мој град 
но си име, био је са хра њен у Ру му ни ји, а на 
про сто ри ма Румуније су и кнез Ми лош и 
мно ги дру ги из мог кра ја има ли сво ја има-
ња, на се о би не, шко ле и гро бо ве.

Ра де ћи већ го ди на ма на Лек си ко ну на ци
о нал не исто ри је пе да го ги је срп ског на ро да, 
ма ка да и ма где жи вео, за кљу чио сам да 
сли ку не ка да је дин стве них про сто ра по гре-
шно де ли мо пре ма гра ни ца ма ко је да нас по-
сто је. Исто ри ја и бу дућ ност за не ма ру ју те 
гра ни це, а про у ча ва ња на ро ди ма да ју дру го 
уоб ли че ње ко је мо ра мо узе ти у об зир као ме-
то до ло шку пре ми су. То сам на ро чи то за па-
зио про у ча ва ју ћи ви зан тиј ски пе ри од и Не-
ма њи ће у је дин стве ном про сто ру од Ко то ра 
до Цр ног мо ра и Со лу на, као и Ср бе, Ру му не 
и дру ге на ро де у про сто ру од Ти се и Ду на-
ва, па пре ма Кар па ти ма.

До бро до шле су ми књи ге ко је го во ре о 
шко ла ма у ко ји ма су не ка да учи ли Ср би, а 
на ро чи то о оним у ко ји ма су учи ли у за јед-
ни ци са дру ги ма.

Ва ма је ово по зна ти је не го ме ни и ни сам 
ов де да бих вам от крио не што но во; мо ја 

хра брост је у то ме што сам до шао да не што 
но во, тј. за бо ра вље но, пре пи шем и уне сем у 
срп ску пе да го ги ју, по ве жем и об је ди ним са 
це ли ном исто ри је пе да го ги је срп ског на ро да.

Пе дант но смо бе ле жи ли и са чу ва ли све 
што се де ша ва ло на за пад ним про сто ри ма 
до ми на ци је Аустри је и Угар ске, по себ но на 
про сто ри ма да на шње хр ват ске, Бо сне и хер-
це го ви не и При мор ја, док смо се не па жљи-
во од но си ли пре ма про сто ри ма де ли мич но 
об је ди њене про свет не ад ми ни стра ци је за 
Ср бе и Ру му не. 

Бер лин ски кон грес и мир по сле Пр вог 
свет ског ра та за бра ни ли су (прак тич но) др жа-
ва ма да се бри ну о при пад ни ци ма свог на-
ро да ван гра ни ца, што је оне мо гу ћи ло и 
пра во вре ме но бе ле же ње оно га ста ња ко је се 
пре тва ра ло у исто риј ске чи ње ни це. Да нас 
је то већ те же и ско ро не мо гу ће.

За што су све ове исто риј ске чи ње ни це ва-
жне за Ср бе? За што нас дру ги, због при да ва-
ња ве ли ког зна ча ја исто ри ји, не раз у ме ју?

Срп ско на ци о нал но би ће се до са да це па-
ло и усит ња ва ло на ма кро пла ну ви ше пу та: 
до се ља ва њем Сло ве на оно се пре та че у три 
кра ка – пре ма Тр сту, пре ма За дру и пре ма 
Со лу ну; по де лом хри шћан ске цр кве – на оне 
ко ји су оста ли у Ви зан ти ји и на оне из ло же-
не уни ја ће њу; тур ским по ро бља ва њем, ви-
зан тиј ски кор пус је по де љен на оне ко ји су 
при ми ли ислам и оне ко ји су и да ље оста ли 
пра во слав ни; ве ли ким се о ба ма Ср ба ља про-
ме ње ни су са мо ути ца ји; и што је основ но, 
про ме ном ве ре ме ња но је и име, тј. гу би ло 
се основ но на ци о нал но обе леж је. Све те 
чи ње ни це пре пи су је мо, упра во, из ова квих 
књи га и до ку ме на та.

О Ц Е Н Е  И  П Р И К А З И
UDC 37(=163.41)(497.113 Banat)

373.54(498.5)(091)

ТЕ МИ шВАР СКИ ЛИ ЦЕЈ И шКО ЛО ВА ЊЕ БА НАТ СКИх СР БА1

(Bu gar ski Ste van: Lyce um te me sva ri en se, Fun da ţ ia DI A SPO RA 
– Edi tu ra TEM PUS, Ti mi ş o a ra, 2008; сту ди ја на ру мун ском, 

срп ском, ма ђар ском и не мач ком је зи ку)

1 Из го во ре но на пред ста вља њу књи ге у Пе да го шкој ака де ми ји у Вр шцу 22. ма ја 2009.
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За што се ра ду је мо овој књи зи и шта пре-
по зна је мо као зна чај но за на ци о нал ну исто-
ри ју пе да го ги је?

1. Књи га је штам па на на че ти ри је зи ка, 
да кле, и на срп ском, чи ме је до ступ на ши рем 
кру гу чи та ла ца.

2. Дру ги на ро ди и њи хо ве на ци о нал не 
исто ри је пе да го ги је мо гу да уви де при су ство 
Ср ба на овим про сто ри ма чи је је пре сто но 
сре ди ште био Те ми швар.

3. На ши исто ри ча ри мо гу да уви де ин те
гри са ност на ро да, ко ји су се су сре та ли – не 
у сво јим на се љи ма и цр ква ма већ у за јед нич-
ким сред њим и ви шим шко ла ма. И да нас се 
гло ба ли за ци ја пр во де ша ва на уни вер зи тет-
ском ни воу, а основ но школ ски уџ бе ни ци тзв. 
„европ ске исто ри је” нај ду же ће че кати на 
ред.

4. По твр ђу је се чи ње ни ца да су ова кве 
шко ле, као што је Те ми швар ски ли цеј, за 
срп ске ин те лек ту ал це и во ђе пред ста вља ле 
ка пи ју кроз ко ју се мо гло ући у Евро пу и ба-
ви ти се европ ским по сло ви ма. На ци о нал ни 
ста тус, у овим ме шо ви тим сре ди на ма, мо-
гао се очу ва ти и раз ви ти са мо пу тем шко-
ло ва ња и еко ном ског ја ча ња.

5. Отва ра ње Фа кул те та фи ло зо фи је 1841. 
ни је исто што би би ло да нас. Сту диј фи ло-
зо фи је још од сред њег ве ка је тзв. ge ne ral 
stu di o rum, оп шти сту диј ко ји је осно ва свих 
да љих сту ди ја – пра ва, те о ло ги је, ме ди ци не, 
при род них на у ка. За то је 1845. и отво ре на 
Прав на ака де ми ја, као на ред на и као смер у 
Ли це ју.

6. За Ср бе у Ба на ту, око Великог Беч ке-
ре ка, Вр шца и Те ми шва ра, зна чај не су и пре
суд не те го ди не од 1841. до 1848; то је тзв. 
„при пре мље но и за те че но ста ње” о ко јем се 
не зна мно го (опе ри ше се ци фром да је у вре-
ме Те о до ра Јан ко ви ћа Ми ри јев ског на том 
про сто ру било око 440.000 Ср ба). Срем ски 
Кар лов ци, ко ји су до та да били вер ски цен-
тар, по чи њу да де ле ком пе тен ци је са гра ђан
ским вођ ством Ср ба у Но вом Са ду, Сом бо ру, 
Великом Беч ке ре ку, Ара ду и Те ми шва ру. 
Тр го вач ки слој и шко ло ва ни Ср би, пре у зи-
ма ју „гра ђан ску ини ци ја ти ву”, што се ви ди 
из бор бе око то га ко ће шко ло ва ти учи те ље 
(спо ро ви око осни ва ња пре па ран ди је у Сом-
бо ру). При ча о срп ској ауто но ми ји и Вој во-
ди ни као ад ми ни стра тив ној це ли ни упра во 
је за ви си ла од овогa со ци јал ног сло ја.

7. Срп ски исто ри ча ри про у чи ли су ар хив
ске фон до ве Бе ча, Пе ште, Тр ста и Пе тро гра-
да, али ве о ма ма ло оно што се на ла зи у Тур-
ској, Ру му ни ји, па и Бу гар ској. Овом књи гом, 
пред на ма је До ку мен тар ни фонд Те ми швар
ског ли це ја (од 1834. до 1895). Ко ле га Сте ван 

Бу гар ски је ову књи гу учи нио до бром и трај-
ном јер се др жи чи ње ни ца и до ку ме на та, што 
је за на у ку основ но; не ма ни ср бо фи ли је ни 
ср бо фо би је; не ма ола ко из ре че них вред но-
сних су до ва.

8. Из овог фон да, ши ри зна чај има ју За
кон ски и дру ги ва же ћи про пи си за шко ле, 
Школ ски пра вил ник и Школ ски ма тич ни ли
сто ви по ла зни ка. Чи та ње ових до ку ме на та 
зах те ва до дат но зна ње о то ме ка ко је у то 
вре ме вр ше на ла ти ни за ци ја, гер ма ни за ци ја 
или ма ђа ри за ци ја упи си ва них име на. У Ср би-
ји је да нас ма ло струч ња ка ко ји то мо гу де-
ши фро ва ти.

За на ци о нал ну исто ри ју пе да го ги је у 
Ср би ји ва жно је шко ло ва ње сва ког Ср би на 
без об зи ра да ли је он пре шао у ка то ли ци зам, 
ислам, да ли је по на ци о нал но сти по стао 
Мађар, Ру мун или Бо шњак. Чи ње ни це се бе-
ле же и де ши фру ју, а ту ма че ње ће се вр ши ти 
на кнад но и ви ше пу та (стр. 25–26). У то ме 
је је дан од ци ље ва и свр ха исто ри је.

9. Ма ло је школ ских спо ме ни ца ко је су 
по сле ових вре ме на за слу жи ле штам па ње 
на че ти ри упо ред на је зи ка (де ли мич но и на 
ла тин ском). То зна чи да су се ин ду стриј ске 
др жа ве скра ја XIX и то ком XX ве ка све агре-
сив ни је од но си ле пре ма мул ти ет нич но сти. 
На ци о нал на хо мо ге ни за ци ја је оја ча ла мо дел 
на ци о нал не др жа ве, што исто ри ја пе да го ги-
је да нас те шко мо же да от кри је и де ши фру-
је (са мо из до ку мен та ци је). штам па ње ових 
до ку ме на та на пет је зи ка, ци ви ли за циј ски 
је по мак у исто риј ској на у ци и но ви до при-
нос на ци о нал ној исто ри ји пе да го ги је свих 
ових на ро да. То је, прак тич но и сво је вр сна 
ком па ра тив на пе да го шка сту ди ја. 

10. Око 850 мла дих шко ла ра ца кре ће из 
овог ли це ја да ље и има ин ди ви ду ал ну исто
ри ју ко ја је за по је ди не на ро де да нас зна чај на. 
Ми смо до са да и зна ли за ову шко лу са мо 
на осно ву по да та ка о шко ло ва њу Бран ка Ра-
ди че ви ћа и бра та му Сте ва на (Дим. Ки ри ло-
вић, Шко ло ва ње Бран ка Ра ди че ви ћа у Те ми
шва ру, Ле то пис Ма ти це срп ске, Но ви Сад 
1951, књ. 368). 

11. По сле ауто ра, ко ле ге Сте ва на Бу гар-
ског, и мо жда још не ко га из те ге не ра ци је, 
не ће мо има ти знал ца ко ји се до бро сна ла зи 
„на обе стра не”, ко ји нам мо же про ту ма чи ти 
„ад ми ни стра тив ни стил ла тин ског”, не мач ке 
и ма ђар ске из ра зе у до ку мен ти ма и при ро-
ду по је ди них до ку ме на та. Ту ни је до во љан 
оби чан пре во ди лац, већ про у ча ва лац тог вре-
ме на, тих шко ла и би о гра фи ја во де ћих лич но-
сти ко је су до но си ле од лу ке. Ни је до вољ но 
го ти цу пре пи са ти у ла ти ни цу и пре при ча ти 
ћи ри ли цом. На при мер, Ђор ђе На то ше вић 
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је ро ђен у Слан ка ме ну 1821. и та да је за пи са-
но: „ве ре грч ке не сје ди ње не”, тј. не мо же мо 
оче ки ва ти на зив „Срп ска пра во слав на цр ква”; 
а да нас је све ма њи број оних ко ји зна ју шта 
тај ре че нич ки склоп зна чи.

12. Та ко ђе, ни смо на ви кли да ма њин ске 
ет нич ке и на ци о нал не гру пе и по ро бље ни на
ро ди бу ду за хвал ни они ма ве ћин ским и еко-
ном ски раз ви је ни јим, ко ји има ју ини ци ја ти ву 
у раз во ју ве ли ких шко ла и на уч них цен та ра. 
Вре ме је да на на уч но ко рект ни ји на чин вред-
ну је мо до при нос лич но сти са фо то гра фи ја 
– би ску па Јо си фа Ло но ви ћа и во ђа дру гих 
цр ка ва и на ро да. Гра ђан ски слој срп ског на-
ро да упра во у вре ме зна чај не 1848. имао је од 
тих шко ла ве ли ке про свет не и ин те лек ту ал-
не ко ри сти. Нов ча ни фонд Ли це ја уте ме љио 
је, упра во, би скуп Јо сиф Ло но вић по ло жив-
ши при лог од 30.000 фо рин ти.

Док се Ри мо ка то лич ка цр ква и Кра љев-
ско на ме снич ко ве ће Ма ђар ске спо ре око 
то га за што ла тин ски а не ма ђар ски је зик у 
Те ми швар ском ли це ју, срп ска на ци о нал на 
гру па је у по зи ци ји „уче сни ка ко ји се при-
ла го ђа ва за те че ним усло ви ма”, али пре по-
зна је и сво ју ци ви ли за циј ску шан су што пру-
жа ви ше шко ло ва ње на Ли це ју. Ипак, у прав-
ном по гле ду, Ли цеј је имао ста тус при ват не 
шко ле, упра во да би са чу вао спе ци фич ну са-
мо стал ност. Цр ква же ли ре ли гиј ски ути цај 
а др жа ва на ци о нал ни и др жа во твор ни. Ма-
њин ске гру пе же ле – зна ње и сер ти фи ка те 
за да ље шко ло ва ње.

13. Уоста лом, и са ма згра да Ли це ја би ла 
је пр во ри мо ка то лич ка цр ква, па тур ска џа-
ми ја, за тим је зу ит ска цр ква, а од 1806. Ри мо-
ка то лич ка бо го сло ви ја (1841. је до гра ђен и 
дру ги спрат). После то га ће у њој би ти Ли цеј 
(1841–1850), па осмо ра зред на гим на зи ја и 
Пи ја ри стич ка гим на зи ја. Све је, да кле, про-
мен љи во: уста но ве, ве ре, је зи ци на ко ји ма 
се учи, на став ни ци и уџ бе ни ци, над зор не 
вла сти. Ипак, основ на нит фи ло зоф ског и 
прав ног зна ња и уче ња оста је ускла ђе на са 
оним што се де ша ва у дру гим школ ским цен-
три ма и ли це ји ма слич ног ран га у сред њој 
Евро пи. По ред бор бе за ла тин ски као кла сич-
ни, илу стра тив на је и ини ци ја ти ва за уче ње 
фран цу ског као жи вог је зи ка, на су прот „отаџ-
бин ској гру пи пред ме та”, за ко ју се за ла же 
др жа ва. Ту су и „не слу жбе ни пред ме ти” – 
се о ска при вре да, ар хи тек ту ра, хи дро тех ни ка 
и од ра ни је ма те ма ти ка; ту је и ла бо ра то ри-
ја за из у ча ва ње фи зи ке, као и би бли о те ка.

Углед ни Ср би уче ству ју пре ма мо гућ но-
сти ма. На при мер, Па вле Чар но је вић усту па 
зе мљи ште са при хо дом од око 80 фо рин ти 
го ди шње. 

Др жа ва, пак, об у зда ва не у ме ре ност цр кве, 
зах те ва ју ћи и про фе со ре све тов ња ке, а на 
Прав ној ака де ми ји – са мо све тов ња ке, што 
је зна чај но за шко лар це раз ли чи тих ве ра.

14. Шко лар ци су про сеч не ста ро сти од 19 
го ди на, да кле, у пу ном ин те лек ту ал ном зре-
њу и на по чет ку дру штве ног ан га жо ва ња 
(про сеч но је при ма но по 80 и 40 кан ди да та 
на оба сме ра). Ме ђу уче ни ци ма за па жа мо, на 
при мер, сле де ћа срп ска име на: Ни ко ла Јан-
ко вић, ко ји је ка сни је оба вљао раз не по ли тич-
ке ду жно сти у Те ми шва ру; Ге ор ги је Лу ја но-
вић, син срп ског пра во слав ног све ште ни ка 
ко ји је по сле ове шко ле свр шио ме ди ци ну и 
био ле кар у Кра гу јев цу; Јо ван Ми шић из Ара-
да, ка сни је по сла ник у Пе штан ском пар ла мен-
ту; Алек си је, по зна ти ји као пе сник Бран ко 
Ра ди че вић, и брат му Сте ван; Ку зман Ста нић 
ко ји је ка сни је слу жио у срп ској Са бор ној 
цр кви у Те ми шва ру и об ја вио је дан од пр вих 
на пи са из обла сти апо ло ге ти ке у Срп ској 
пра во слав ној цр кви; Мла ден Сто ја но вић, син 
пле ми ћа Јо ва на, глав ног бла гај ни ка Та ми шке 
жу па ни је, и дру ги о ко ји ма се ма ње зна. Вре-
дан па жње био би на пор упо ре ђи ва ња спи
ско ва по зна тих Ср ба са про сто ра да на шње 
Ру му ни је са тра го ви ма њи хо вог шко ло ва ња 
и дру штве ног ан га жо ва ња, тј. са шко ла ма 
ко је су за вр ша ва ли. Да нас се у том ци љу ра де 
би о и граф ски лек си ко ни ко ји по себ но во де 
ра чу на о ди ја спо ри или се са мо од но се на 
ди ја спо ру.

15. Да је Ли цеј до бро ра дио го во ри и чи-
ње ни ца да је при лив уче ни ка из дру гих шко ла 
и ли це ја у дру ги раз ред био све ве ћи, ма да је, 
због стро го сти при оце њи ва њу, гра фи кон 
успе ха си ла зан. 

16. У струк ту ри уче ни ка, пра во сла ва ца је 
би ло око 30% на Фи ло зо фи ји и око 31% на 
Прав ној ака де ми ји, што је ви сок про це нат с 
об зи ром да ини ци ја ти ву во ди ри мо ка то лич ка 
цр ква. Уоп ште, па жњу за вре ђу је и сам на пор 
да се шко лу ју све тов ња ци (у ис тој згра ди са 
ри мо ка то лич ком Бо го сло ви јом). Ве ро на у ка 
је, на при мер, по ла га на пред пред став ни ци ма 
сва ке ве ро и спо ве сти по себ но. Не ко ли ко про-
фе со ра, по ред не мач ког и ма ђар ског, го во ре и 
срп ски је зик. Ни је слу чај но што Школ ски 
пра вил ник по себ но за бра њу је „ме ђу соб но 
вре ђа ње, по би ло ко јој осно ви”. У уче нич кој 
по пу ла ци ји, зна чај но је уче шће уче ни ка из 
Бач ке и са ши рег про сто ра, а при сут ни су и 
Је вре ји, што го во ри о отво ре но сти Ли це ја.

17. Од 1849. ја ча ути цај Бе ча, на ста је про-
вин ци ја под на зи вом Вој вод ство Ср би је и 
Та ми шки Ба нат, а га ше њем Ли це ја на ста је 
но во о сно ва на те ми швар ска осмо ра зред на 
гим на зи ја.
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18. При ли ка је да се по ву че па ра ле ла и са 
Кра гу је вач ким, од но сно Бе о град ским ли це-
јем, као пр вом уста но вом ви ше на ста ве у 
Ср би ји. Осно ван је 1838. го ди не у по чет ном 
ран гу гим на зиј ске на ста ве, али као кли ца 
Ве ли ке шко ле (1863), тј. ви со ког школ ства у 
Ср би ји (Уни вер зи тет у Бе о гра ду, 1905). Ве-
ћи на на став ног ка дра би ла је „из пре ка”, ор-
га ни за ци о ни мо де ли би ли су слич ни, књи ге 
су „по ср бља ва не” и пре во ђе не из истих, пре-
те жно не мач ких ви со ко школ ских цен та ра, 
ђа ци ли цеј ци би ли су нај по кре тљи ви ја ка-
те го ри ја ста нов ни штва и лак ше не го да нас 
пре ла зи ли су са ли це ја на ли цеј, са уни вер-
зи те та на уни вер зи тет. школ ске би о гра фи-
је срп ских на уч ни ка и уни вер зи тет ских про-
фе со ра све до Пр вог свет ског ра та го во ре о 
зна ча ју европ ских школ ских цен та ра за срп-
ски на род, ње го ву про све ту и на у ку. У спи-
сак тих цен та ра, по ред Тр ста, Бе ча, Пе ште, 
Сен тан дре је, Пра га, Ки је ва и Пе тро гра да, 
Гра ца, Је не и хај дел бер га, ула зи и Те ми швар.

19. Ла тин ски је зик уво ди Те ми швар ски 
ли цеј у за јед ни цу европ ских ви ших шко ла 
(по зна то је да и Ду хов на ака де ми ја у Ки је ву 
не гу је ла тин ски је зик, а она је би ла „ма ти ца” 
срп ског све штен ства). Ме ђу тим, већ по сле 
го ди ну да на од 1841. ма ђар ска др жав на и на-
ци о нал на иде ја гу ши и по ме ра ла тин ски, фа-
во ри зу је ма ђар ски је зик, а спи ско ве уче ни-
ка „пре у ре ђу је” по сво ме. Ипак, моћ др жа ве 
и ути ца ји се на гло ме ња ју, па убр зо до ла зи 
до из ме ње них окол но сти и ути ца ја. На при-
мер, око 1925. го ди не иза шла је књи га Јав на 
на ста ва у отрг ну том Ма ђар ству, др жав ног 
се кре та ра у Ми ни стар ству про све те Ђу ле 
Кор ни ша; а оде љак о ста њу у Ср би ји пи ше 
Јо жеф Бер кеш. Из да вач је Ма ђар ско пе да го-
шко дру штво. Ве ро ват но сли чан при лог има 
и о ста њу у Ру му ни ји. Да кле, исти ак те ри 
као и на овим стра ни ца ма књи ге Те ми швар
ски ли цеј, али су по зи ци је др жав не ад ми ни-
стра ци је и цр ка ва из ме ње не. Упра во, ових 
да на у днев ним но ви на ма са зна је мо од тур-
ског ам ба са до ра у Ср би ји да Тур ска као др жа-
ва из два ја огром на фи нан сиј ска сред ства за 
уре ђе ње и очу ва ње њи хо вих спо ме ни ка ма-
те ри јал не и ду хов не кул ту ре на овим про-
сто ри ма. У Ср би ји, ли цеј ни је имао сна гу 
кла сич не и ла тин ске шко ле, али се ти ме у 

„на ста вле ни ју” отва рао сло бо дан про стор за 
жи ве је зи ке (фран цу ски је зик је, чак, ис пред 
не мач ког), уво де се ре ал ни пред ме ти и прак-
тич ни са др жа ји. Уоста лом, сре ди ном XIX 
ве ка и дру ге но во о сно ва не шко ле ни су се 
ви ше мно го „оти ма ле” о ла тин ски је зик, а 
при род не на у ке на ја вљу ју XX век као „век 
на у ке и тех ни ке” и по ли тех нич ке кул ту ре.

20. Мо гу ће је ис пи та ти и те зу да ли срп
ска и ру мун ска на ци о нал на исто ри ја пе да
го ги је мо гу има ти исти или сли чан од нос 
пре ма Ли це ју у Те ми шва ру (1841–1848), упра-
во због вла снич ког ути ца ја над шко лом Ри-
мо ка толич ке цр кве и ма ђар ског на ци о нал ног 
ути ца ја др жав не про свет не ад ми ни стра ци је 
(све до по нов ног ути ца ја Бе ча 1849. го ди не, 
ка да се шко ла и га си). Упра во, ми сли мо да 
је до бро што про мо вишемо књи гу у Вр шцу, 
где је би ла на гла ше на ини ци ја ти ва срп ско га 
пра во слав ног све штен ства и цр кве не про-
све те (цр кве них шко ла и све ште ни ка као учи-
те ља). Све шко ле су до бре, ако јед на дру гој 
не сме та ју.

(Не ма мо да нас вре ме на за ве о ма срод ну 
и за ни мљи ву при чу о ви ше де це ниј ском от-
по ру Срп ске пра во слав не цр кве и Ми тро по-
ли је у Срем ским Кар лов ци ма пре ма Бе чу, у 
на ме ри мо нар хи је да се у Те ми шва ру осну је 
за јед нич ка Se mi na ria за Ср бе и Ру му не пра-
во слав не ве ре, а по ор га ни за ци о ном мо де лу 
се ми на ри ја за шко ло ва ње ка то лич ких све-
ште ни ка. По себ но је зна чај на уло га Сте фа на 
Стра ти ми ро ви ћа.)

21. У Спо ме ни ци се ја сно кон ста ту је да је 
Те ми швар ски ли цеј „пр ва све тов на ви со ка 
школ ска уста но ва у гра ду” али и „по след ња 
ви со ка шко ла ста ро га устрој ства”. У овом 
слу ча ју, озна ка „ста ро га устрој ства” пред ста-
вља по хва лу, јер се не ке ње не пред но сти, 
на пред на бро ја не, ни ка да не ће по но ви ти. 
Др жав не шко ле су про кла мо ва ле све тов ност, 
али су „др жав ним на ци о на ли зми ма” гу ши ле 
на ци о нал ни, вер ски, је зич ки и сва ки дру ги 
иден ти тет ма њих ет нич ких и со ци јал них 
гру па. Но ве др жав не гра ни це ће уки ну ти ра
зно вр сност у име ефи ка сно сти и др жав не 
уре ђе но сти, а пу тем бес плат но сти на ста ве; 
ко ју ће сви пла ти ти, на не ки дру ги на чин.

Недељко Трнавац
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и про зе, 1984; Кад Мо риш по те че кроз пе ро (ко а у тор Љу бо мир Сте па нов), 1991; 
Днев ник Са ве Те ке ли је (при ре дио), 1992; Го ди шњи це Срп ског Сен мар то на, 1994; 
Ђор ђе Бран ко вић, Хро ни ка Сло ве на Или ри ка, Гор ње Ме зи је и До ње Ме зи је (при ре-
дио и пре вео), 1994; Срп ско пра во сла вље у Ру му ни ји, 1995; Пра во слав на срп ска Са
бор на цр ква у Те ми шва ру, 1998; Ма на стир Без дин (ко а у тор Љу бо мир Сте па нов), 1999; 
Три ве ка Те ке ли ји не цр кве – Арад 1702–2002 (гру па ауто ра), 2002; Се мар тон ски 
ле то пи си 1–2, 2004; Књи жев ни рад про те Сло бо да на Ко сти ћа, 2006; Ди ми три је 
П. Ти рол – жи вот и де ло (ко а у тор Љу бо мир Сте па нов), 2007; За ви чај на књи жев
ност Ср ба из Ру му ни је 1918–1947 – пре глед и би бли о гра фи ја, 2007; Исто риј ски и 
кул тур ни спо ме ни ци Ср ба у ру мун ском Ба на ту (ко а у тор Љу бо мир Сте па нов), 2008; 
Ср би у Те ми шва ру – Ме ха ла (ко а у тор Љу бо мир Сте па нов), 2008; Пра во слав на срп ска 
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бо го сло ви ја у Ма на сти ру Без ди ну 1953/54. и Те ми шва ру 1954–1960, 2009; Вла ди ка 
Ан то ни је (На ко) епи скоп те ми швар ски, 2010; Гроф Ђор ђе Бран ко вић, 2011; До си
теј Об ра до вић, 2011; Са ва Те ке ли ја, 2011; Ср би у Те ми шва ру – (кварт) Град (ко а у тор 
Љу бо мир Сте па нов), 2011.

Адри ја на Си да Ма њеа, ро ђе на 1966. у Те ми шва ру, Ру му ни ја. За вр ши ла је 
Срп ску гим на зи ју (1985) и Ма шин ски фа кул тет на По ли тех нич ком уни вер зи те ту 
„Тра јан Ву ја” (1990) у Те ми шва ру, где је од бра ни ла и док тор ску ди сер та ци ју из обла-
сти ме ха ни ке флу и да (1999). Са да је ван ред ни про фе сор на По ли тех нич ком уни-
вер зи те ту у Те ми шва ру и са рад ник Срп ске еми си је Ра дио Те ми шва ра. Об ја ви ла је 
ви ше ра до ва из обла сти ме ха ни ке флу и да и хи дра у лич них ма ши на у струч ној пе-
ри о ди ци и ко лек тив ним збир ка ма у зе мљи и ино стран ству.

Бо жи дар Па нић, ро ђен 1941. у Бе ло бре шки, Ру му ни ја. 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 – аустро у гар ски ло гор за ис тре бље ње Ср ба 
1914–1918 (гру па ауто ра), 1994; Три ве ка Те ке ли ји не цр кве – Арад (гру па ауто ра), 2002.

Де јан По пов, ро ђен 1979. у Те ми шва ру, Ру му ни ја. За вр шио је Ба нат ски на ци о-
нал ни ко леџ (1998), ди пло ми рао (2003) и ма стер сту ди је за вр шио (2005) на Фа кул-
те ту елек тро ни ке и те ле ко му ни ка ци ја Уни вер зи те та „По ли тех ни ка” у Те ми шва ру. 
Ра ди у стру ци у Те ми шва ру. Са рад ник је не дељ ни ка На ша реч и Срп ске еми си је Ра-
дио Те ми шва ра. Ба ви се исто ри јом Ср ба на те ри то ри ји Ба на та у Ру му ни ји. Об ја вио 
је књи гу Хор Пра во слав не срп ске са бор не цр кве у Те ми шва ру 1997–2007 (Мо но граф
ске бе ле шке), 2007. и не ко ли ко ра до ва из обла сти тех ни ке у струч ној пе ри о ди ци.

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 ra ş o ve 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 vi ţa 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.

Па вле Ста но је вић, ро ђен 1946. у шап цу. Исто ри чар умет но сти, ди пло ми рао 
(1975) у Бе о гра ду на Фи ло зоф ском фа кул те ту (гру па Исто ри ја умет но сти, му зе о ло-
шки смер). Ра дио је у По кра јин ском за во ду за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре у Но вом 
Са ду (од 1979. до 1981. био на чел ник ис тра жи вач ког сек то ра). Во дио је по сло ве на 
об но ви ма на сти ра Пет ко ви це у Фру шкој го ри, као и за шти ту књи жев но-ар хив ског 



ма те ри ја ла. По том је био управ ник збир ке Рај ка Ма му зи ћа у Га ле ри ји ли ков не 
умет но сти (1982–1986), по моћ ник по кра јин ског се кре та ра за кул ту ру (1986–1989), 
три на ест го ди на управ ник Ар хи ва Вој во ди не, ка да је ор га ни зо вао и ру ко во дио сре-
ђи ва њем срп ских цр кве них и ма на стир ских ар хи ва по Вој во ди ни, у Ара ду (Ру му-
ни ја) и Ко мо ра ну (Сло вач ка), од 2003. ди рек тор Ар хи ва Срп ске ака де ми је на у ка и 
умет но сти у Срем ским Кар лов ци ма, од 2004. до 2008. се кре тар Ма ти це срп ске, а 
од 2008. до 2011. управ ник Ру ко пи сног оде ље ња Ма ти це срп ске. Об ја вио је ви ше 
струч них ра до ва, пред го во ре и по го во ре, при ре ђи вао те мат ске из ло жбе и за њих 
пи сао ка та ло шке пред го во ре.

Љу бо мир Сте па нов, ро ђен 1952. у Кет фе љу, Ру му ни ја. За вр шио је Еко ном-
ску гим на зи ју (1971) и Фа кул тет еко ном ских на у ка (1975) на Уни вер зи те ту у Те ми-
шва ру. Ба ви се ис тра жи ва њем исто ри је Ср ба на те ри то ри ји Ба на та у Ру му ни ји. 
Об ја вље не књи ге: Из се ла у се ло (гру па ауто ра), 1984–1985; Кад Мо риш по те че кроз 
пе ро (ко а у тор Сте ван Бу гар ски), 1991; Мла дост жу бо ри, ср цу го во ри, 1991; Из по ве
сти Кет фе ља, 1994; Де мо крат ски са вез Ср ба и Ка ра ше ва ка у Ру му ни ји 1990–1995, 
1995; Ба ра ган ска гол го та Ср ба у Ру му ни ји 1951–1956 / Gol go ta Bãrãganului pen tru 
sârbii din România 1951–1956 (ко а у тор Ми о драг Ми лин), 1996; Пра во слав на срп ска 
цр ква у Кет фе љу 1746–1996, 1996; Са вез Ср ба у Ру му ни ји 1990–1997, 1997; Ма на
стир Без дин (ко а у тор Сте ван Бу гар ски), 1999; Ср би у Кне зу, 2001; Срп ски др жав ни 
ан самбл пе са ма и ига ра у Те ми шва ру, 2002; Три ве ка Те ке ли ји не цр кве – Арад 1702–
2002 (гру па ауто ра), 2002; Ми лан Ни ко лић (1888–1969) – жи вот и де ло, 2003; Са вез 
Ср ба у Ру му ни ји де цем бар 1989 – де цем бар 2004, 2004; Срп ски ан самбл у Те ми шва ру 
– по ла ве ка од осни ва ња, 2005; Ста ти стич ки по да ци о Ср би ма у Ру му ни ји, 2005; 
Од ср ца, ср цу, 2006; По здрав из Ду нав ске кли су ре, 2006; Ди ми три је П. Ти рол – жи
вот и де ло (ко а у тор Сте ван Бу гар ски), 2007; Ср би у Те ми шва ру – Ме ха ла (ко а у тор 
Љу бо мир Сте па нов), 2008; Исто риј ски и кул тур ни спо ме ни ци Ср ба у ру мун ском 
Ба на ту (ко а у тор Сте ван Бу гар ски), 2008; АКУД Мла дост (1969–2009), 2009; Са вез 
Ср ба у Ру му ни ји, 2009; Та ли ја (1970–2010), 2010; Ср би у Те ми шва ру – (кварт) Град 
(ко а у тор Сте ван Бу гар ски), 2011.

Не дељ ко Тр на вац, ро ђен 1942. у Озре му код Гор њег Ми ла нов ца. Пе да гог. На 
Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду је ди пло ми рао, ма ги стри рао и од бра нио док-
тор ску ди сер та ци ју „Ути цај на уч но-тех но ло шке ре во лу ци је на школ ски си стем”. 
Био про фе сор на Пе да го шкој ака де ми ји у Ужи цу (1966–1988) и њен ди рек тор (1982–
1984). Од 1988. го ди не пре да је на гру пи за пе да го ги ју на Фи ло зоф ском фа кул те ту 
у Бе о гра ду. Об ја вље не књи ге: Деч ји ли сто ви у основ ној шко ли, 1973; Деч ја игра – 
оп шта пе да го шка пи та ња, 1979; Школ ски си сте ми на рас кр шћу – ути цај на уч но
тех но ло шке ре во лу ци је на школ ски си стем, 1987; Шко ла под лу пом, 1992; Ма ле 
се о ске шко ле – шан се за оп ста нак и да љи раз вој, 1992; Пе да гог у шко ли – при лог 
ме то ди ци ра да школ ског пе да го га у основ ној и сред њој шко ли, 1993; Фраг мен ти о 
ди сци пли ни уче ни ка, 1996; Азбуч ник и ти по ло ги ја по зна тих школ ских ин сти ту ци
ја, 2004; Ин стру мен ти за рад школ ског пе да го га (гру па ауто та), 2008. Ко а у тор је 
ви ше при руч ни ка и уни вер зи тет ских уџ бе ни ка, а нај по зна ти ји су Осно ви пе да го
ги је, Пе да го ги ја, Оп шта пе да го ги ја и Школ ска пе да го ги ја.
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Ви ше сла ва Ћи рић, ро ђе на 1941. у Ди ња шу, Ру му ни ја. За вр ши ла је Кла сич ну 
гим на зи ју и Фи ло ло шки фа кул тет у Те ми шва ру. Ра ди ла је у на ста ви, би ла уред ник 
Срп ске еми си је Ра дио Те ми шва ра, пре во ди лац, уред ник у те ми швар ској фи ли ја ли 
Ди дак тич ког и пе да го шког из да вач ког пред у зе ћа; са рад ник је срп ских гла си ла у 
Ру му ни ји. Ко а у тор је мо но гра фи је Фењ (Из се ла у се ло), 1985, Бу ква ра за срп ске 
шко ле, 1995. и 2002. и аутор тро том ног уџ бе ни ка Срп ски је зик за све уз ра сте, 
1998–1999, из ра ђе ном по ин дук тив ном ме то ду.
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Абсолка, Клаудијус, свештеник 167
Аврам (Avram), презиме у Киздији 29
Aдам (Adam), презиме у Киздији 29
Адамов (Adamov), презиме у Киздији 29
Адамовић (Adamovici), презиме у Киздији 29
Адамовић, Јулијана Јулка, ћерка Душана 

Алексића 172, 174
Адамовић, Корнелије, парох арадгајски 174 
Александар Карађорђевић, краљ 10
Алексић, породица у Араду 159–178
Алексић, породица у Будимпешти 164
Алексић, породица у Старом Бечеју 157
Алексић, Алекса[ндар], учитељ у Мехали 164
Алексић, Ана, ћерка Душана Алексића 174
Алексић, Арон Ђорђе, инжењер, универзи-

тетски професор 163
Алексић, Георгије, парох арадски 156, 157
Алексић, Димитрије Арон, правник, служ-

беник градског магистрата 161, 162, 163, 
164, 165

Алексић, Драгомир Георгије, филолог, уни-
верзитетски професор 162, 163

Алексић, Душан, сликар 159, 165, 167, 168, 
169, 172, 173, 178

Алексић, Ђорђе Димитрије, математичар 163
Алексић, Ђорђе/Георгије, протојереј арад-

ски 161, 162, 164
Алексић, Екатерина, рођ. Кировић, супруга 

Димитрија Арона Алексића 162
Алексић, Иван, прота, сликар, син Душана 

Алексића 159, 160, 161, 162, 164, 165, 167, 
170, 171, 172, 173, 175, 177 

Алексић, Јелена, супруга Ђорђа Алексића 
162

Алексић, Јован, сликар, син Алексе Алек си-
ћа 164

Алексић, Јован, сликар, син Николе Алек-
си ћа 167, 169

Алексић, Климентиј, син Николе Алексића 
167

Алексић, Корнелије, син Николе Алексића 
167, 169

Алексић, Марија, рођ. Новковић, супруга 
Душана Алексића 165, 172

Алексић, Марија, рођ. Станкић, супруга Ни-
коле Алексића 160, 165, 167, 168, 171, 172

Алексић, Маца (Марија Ана Викторија), 
ћерка Николе Алексића 167, 168

Алексић, Милица, ћерка Душана Алексића 
173

Алексић, Миша, сликар 164
Алексић, Никола, сликар, родоначелник сли-

карске породице 157, 159, 160, 161, 162, 
164, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 178 

Алексић, Никола, трговац модошки, син Ду-
шана Алексића 172, 173, 174

Алексић, Стеван, сликар 159, 165, 172, 174, 
175, 177, 178

Алексић, Стефанија, супруга Стевана Алек-
сића 175

Алексиу, Лучијан (Alexiu, Lucian), књи-
жевник 56, 73, 74, 75, 78, 79

Ангел (Anghel), презиме у Киздији 29
Ангел, Николаје (Anghel, Nicolae), свеште-

ник у Киздији 34
Ангелов, Миодраг Лаза, новинар 50 
Андраш (Andraş), презиме у Киздији 29
Андрија од Каменграда, руководилац Бо-

сан ске провинције 96
Андрић, Иво, књижевник 64
Андрић, Радомир, књижевник 78 
Антоновић, Јулијана, крштена кума Сте ва-

на Алексића 174
Антоновић, Ника, грађанин арадски 174

ИМЕНСКИ РЕГИСТАР*

* Полумасни бројеви означавају странице на којима је чланак односног аутора. Цртом спо-
јене цифре значе да је име у наслову чланка на датим страницама. Нису унета имена наведена у 
прилозима рада Нови прилог карашевској крсној слави Миље Радана и Миљане Радмиле Ускату 
(стр. 99–138).
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Аријешану, Јон (Arieşanu, Ion), књижевник 
70

Арманка (Armanca), презиме у Киздији 29
Арсеније III Чарнојевић, патријарх 147
Арсин, Вера, педагог 46
Арсић, Еустахија, књижевник 174
Арсовић, Алекса, ликовни уметник 78
Атанацковић, Александар, прота 15
Атанацковић, Никифор, парох арадски 168, 

169
Аћимов, Јелена, педагог 67
Аћимов, Љиљана, педагог 46, 65

Б

Бабин (Babin), презиме у Киздији 30
Бабин, Зоран, информатичар 253, 254, 256, 

257, 258, 261
Бајски, Душан, књижевник, преводилац 65, 

72
Бакић, Павле, власник шољмоша 23, 24, 37
Балан (Balan), презиме у Киздији 29
Балентић, Стефан, власник шољмоша 23, 24
Балинт (Balint), презиме у Киздији 29
Банацеану (Bănăţeanu), презиме у Киздији 29
Банду Живанов, Светлана, књижевник 52
Бандулаевић, Марко, фрањевац из Скопља 

96, 97
Банфи, Јакоб (Banffy, Iacob), власник Киз-

ди је 24
Банфи, Николаје (Banffy, Nicolae), власник 

Киздије 24
Баран (Baran), презиме у Киздији 29
Баратић, Андреа (Baratitsh, Andreas), сена-

тор града Темишвара 146 
Барбони (Barboni), презиме у Киздији 29
Барбу (Barbu), презиме у Киздији 29
Барбулеску (Barbulescu), презиме у Киздији 

29
Барзин, Влада, књижевник 52, 64
Батран (Bătrân), презиме у Киздији 29
Белић, Александар, лингвиста 190, 209, 219
Бенвенист, Емил (Benvеniste, Emile), линг-

ви ста 232
Бенги (Benghi), презиме у Киздији 29
Беркеш Јожеф (Berkes József), историчар 

школства 286 
Бећковић, Матија, књижевник 78
Бечевс, Јован (Bechews, Ioan), прејемник вла-

сништва породице хуњади 24
Бечереу (Becereu), презиме у Киздији 29
Бирта Иван (Birta Ivan), етнолог 92, 94, 213, 

215, 219
Бирташи (Birtaşi), презиме у Киздији 29
Бјелетић, Марта, лингвиста 179 
Блага, Кармен (Blaga, Carmen), преводилац 56
Блихер, Гебхард Леберехт фон (Blücher, 

Gebhard Leberecht von), фелдмаршал, вој-
сковођа 147

Богдан (Bogdan), презиме у Киздији 30
Богданеску (Bogdănescu), презиме у Киздији 

29
Богданов, Светомир, књижевник 47
Богнар, Зоран, књижевник 78 
Божин (Bojin), презиме у Киздији 30
Божић, Радич, власник шољмоша 23, 24, 38
Болдеа, Лиђија (Boldea, Ligia), историчар 24
Болдижар, Етелка, архивиста 253, 254, 255, 

257
Болманац, Стеван, свештеник, књижевник 

84
Бонкарпи, београдски бискуп 97
Бонча (Boncea), презиме у Киздији 29
Боровски Саму (Borovszky Samu), истори-

чар 23, 24, 143
Боршару, Делија, ћерка Слободана Костића 

15 
Босовић, Михаил (Bosovici, Mihail), аутор 

парохијског летописа Киздије 33 
Бошка, Љуба, учитељица из Равника 98
Бошњаковић, Жарко, дијалектолог 179–206
Бранденбург, Беатрис де (Brandenburg, Bea-

trice de), супруга Џорџа де Бранденбурга 
24

Бранденбург, Џорџ де (Brandenburg, George 
de), владар 24

Бранковић, Данијела, филолог, виши архи-
ви ста 259, 261, 265

Бранковић, Иван, фрањевац 97
Бугарски, Небојша Д., књижевник 68
Бугарски, Стеван, инжењер 7–22, 39–81, 

83–89, 159, 161, 164, 283–286
Будиш, Моника (Budiş, Monica), етнолог 92
Бужор (Bujor), презиме у Киздији 29, 30

В

Ваљи Андраш (Vályi András) 32
Ванку, Милан (Vancu, Milan), историчар 161, 

163, 164
Вареника, Светлана, дијалектолог 179, 183, 

186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 195
Варнава, патријарх српски 14
Васи (Vasi), презиме у Киздији 29
Васиљев, Душан, књижевник 50
Васуц (Văsuţ), презиме у Киздији 29
Велимировић, Борислав, књижевник 49
Вељановић, Зоран, историчар, архивиста 261, 

265
Вељковић, Бранислав, књижевник 78
Викентије (Поповић), епископ вршачко-ка-

рансебешки и митрополит карловачки 8, 
144

Вилхелм, пруски краљ 147
Висарион (Костић), епископ банатски 18, 19
Витгенштајн, Лудвиг Адолф Петeр (Wittgen-

stein, Ludwig Adolph Peter), фелдмаршал, 
војсковођа 147
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Викентије (Јовановић Видак), епископ теми-
шварски 34

Влаховић, Марија, крштена кума Клименти-
ја Алексића, ћерка Павла Влаховића 167, 
169

Влаховић, Павле, парох темишварски 167, 
169

Влаховић, Петар, етнолог 92, 94
Влашић, Марија, информатор из Водника 

93, 98, 125 
Влашић, Петар, историчар, редовник, фра-

ње вац 92 
Војки (Voichi), презиме у Киздији 29
Врачу, Аритон (Vraciu, Ariton), лингвиста 228
Вуковић, Божидар, издавач 85
Вуксановић, Зоран, књижевник 49, 57

Г

Гаврило (Змејановић), епископ вршачки 10
Гавриловић, Јован, парох дешчански 172
Гавриловић, Петру (Gavrilovici, Petru), све-

штеник у Киздији 34
Гавриловић, Славко, историчар 95, 96
Гајер, Јован, јереј 18
Гароју, Адријан, илустратор 77 
Гаштеску, Петре (Gâştescu, Petre), аутор ад ми-

нистративног речника 84 
Гвозденовић, Славомир, књижевник 40, 49, 

51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 
65, 66, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 78, 79

Геласије, Георге (Ghelasie, Gheorghe), линг-
виста 237

Георгевић (Gheorghevici), презиме у Киздији 
30

Георгије (Летић), епископ темишварски 10, 
11, 14, 256

Георгије, парох сентивански 172
Гилицоане (Ghiliţoane), презиме у Киздији 29
Гога, Октавијан (Goga, Octavian), књижев ник 

163
Гојку, Виорика (Goicu,Viorica), аутор топо-

нимског речника 25
Голец (Goleţ), презиме у Киздији 29
Голуб (Golub), презиме у Киздији 30
Граховац, Спасоје, професор, књижевник 58, 

70
Грба, Милован, историчар, политичар 275
Греку (Grecu), презиме у Киздији 29
Гризелини, Франческо (Griselini, Francesco), 

полихистор, картограф 83
Грујин (Gruin), презиме у Киздији 30
Грујић, Радослав М., историчар 7, 85
Гуцу (Guţu), презиме у Киздији 29

Д

Давидов, Динко, историчар уметности 252
Давидовић, Јаков, парох арадски 162

Данилов, Никита, књижевник 78
Даткан (Datcan), презиме у Киздији 29
Дегтјарев, Валентин Иванович (Дегтярев, 

Валентин Иванович), лингвиста 208, 209
Деду (Dedu), презиме у Киздији 29
Дедуљ (Deduli), презиме у Киздији 29 
Дежманић, Јован, префект из Макарске 96, 

97
Дехељану (Deheleanu), презиме у Киздији 29
Димитријевић, Лазар, ликовни уметник 78
Диодати, Лука, свештеник 97
Дионисије, митрополит јенопољски 251
Драган (Drăgan), презиме у Киздији 29
Драгин, Гордана, лингвиста 179, 181, 182, 183, 

184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 
193, 194, 195, 196, 197, 198

Драгић, Славица, педагог 67
Драгој (Drăgoi), презиме у Киздији 30
Драгојевић (Dragoevici), презиме у Киздији 

30
Драгосав (Dragosav), презиме у Киздији 30
Драшковић, Вук, књижевник, политичар 65
Думбравеану, Ангел (Dumbrăveanu, Anghel), 

књижевник, преводилац 74

Ђ

Ђергеј (Gerghei), презиме у Киздији 29
Ђерђ Дожа (Ђорђе Дожа, Gheorghe Doja) вођа 

сељачке буне 29, 37
Ђорђеску (Georgescu), презиме у Киздији 29
Ђорђу (Giorgiu), презиме у Киздији 29
Ђурђеску (Giurgiescu), презиме у Киздији 29
Ђурић (Giurici), презиме у Киздији 30
Ђурић, Томислав, музичар 71, 77 
Ђуричко од Модоша (Iuricsko de Modosc[h]), 

сенатор града Темишвара 146 

Е

Евгеније (Летица), протођакон у Темишва-
ру, потоњи митрополит добро-босански 
83, 84, 85, 144, 148, 151, 153, 154

Еврић (Evrici), презиме у Киздији 30
Емилијан (Кенгелац), епископ вршачки 270 
Енгел Пал (Engel Pál), историчар 83
Енчулеску (Enciulescu), презиме у Киздији 29
Ердељановић, Joван, етнолог 92, 93, 94
Ерини (Erini), презиме у Киздији 29
Ерлер (Ehrler), историчар 25, 32 

Ж

Жарков, Сима, професор 42, 50, 52, 54, 61, 
64, 68, 72, 75, 76, 78

Живан (Jivan), презиме у Киздији 30
Живанов, Емилија, ликовни уметник 44, 45, 

46, 48, 49, 52, 55, 59
Живарић (Jivarici), презиме у Киздији 30
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Живков (Jivcov), презиме у Киздији 30
Живков, Франциск (Jivkov, Francisc), учитељ 

36
Живковић (Jivcovici), презиме у Киздији 30
Живковић, Мирко, универзитетски профе-

сор, лингвиста 56, 180
Живковић, Никола (Schiffkovit[s], Nicolaus), 

сенатор града Темишвара 146 
Живојновић, Јован, књижевник 92, 95
Жикић (Jichici), презиме у Киздији 30
Жикическу (Jichicescu), презиме у Киздији 30
Жупањанцу (Jupăneanţu), презиме у Киздији 

29
Жупунски, Ђока, књижевник 51, 58, 73
Журжеску (Jurjescu), презиме у Киздији 29

З

Загорић (Zagorici), презиме у Киздији 30
Загуровић, Јеролим, јеромонах, издавач 85 
Зах, Криста (Zach, Krista), историчар 94, 96, 

97

И

Иван, фрањевац из Имотског 96
Ивић, Павле, лингвиста 47, 179, 181, 182, 183, 

184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 
193, 194, 195, 196, 197, 198

Игни (Igni), презиме у Киздији 29
Игња (Ignea), презиме у Киздији 29
Игња, Николаје (Ignea, Nicolae), аутор књиге 

36
Игњатовић, Срба, књижевник 78
Илија, фрањевац из Пожеге 96
Илије (Ilie), презиме у Киздији 29
Илијешиу, Николаје (Ilieşiu, Nicolae), исто-

ри чар 24, 143 
Илијин, Небојша, шаховски мајстор 66
Илин (Ilin), презиме у Киздији 30
Илин, Борко, књижевник 49, 52, 55, 58, 59
Илин, Вера, ликовни уметник 56, 59
Илин, Живко, књижевник 54
Инчулеску (Inciulescu), презиме у Киздији 29
Иринеј (Ћирић), епископ бачки 14, 16, 17
Исаија, митрополит темишварски 7
Исак (Isac), презиме у Киздији 29
Истрати, Н. (Istrati, N.) 84
Ишфан (Işfan), презиме у Киздији 29

Ј

Јакшић, Миодраг, књижевник 73
Јакшић, Раденко Јакша, ликовни уметник 55
Јанић, породица у Араду 169
Јанић, Екатерина, крштена кума деце Нико-

ле Алексића, супруга Михајла Јанића 169
Јанић, Михајло, резбар 169
Јанков (Iancov), презиме у Киздији 30

Јанковић, Гавра, сенатор и градски капетан 
у Араду 165, 174

Јанковић, Никола, политичар 285 
Јанковић, Теодор Миријевски (Iancovici, Teo-

dor), директор школа, књижевник 35, 284
Јанку (Iancu), презиме у Киздији 29
Јанку де хунедоара (Iancu de hunedoara), 

власник Киздије 24
Јанкулеску (Ianculescu), презиме у Киздији 

29
Јанош (Ianoş), презиме у Киздији 29
Јачов, Марко, историчар 97
Јашин, Саша, свештеник у Ченеју 54, 55, 253
Јевсејев, Иван (Evseev, Ivan), универзитетски 

професор, лингвиста 68
Јоаникије (Владисављевић), епископ теми-

шварски 8, 143
Јован (Iovan), презиме у Киздији 30
Јован Запоља (Ioan Zápolya), принц Тран сил-

ваније 29
Јован Ненад, вођа буне 29, 37, 38
Јован Сигисмунд II (Ioan al II-lea Sigismund), 

краљ 26
Јованиш (Iovăniş), презиме у Киздији 29
Јованов (Iovanov), презиме у Киздији 30
Јовановић, Миодраг, историчар уметности 

169, 252 
Јовановић, Павле, грађанин арадски, добро-

твор 165, 171, 174
Јовановић, Срета, парох сиришки 172
Јови (Iovi), презиме у Киздији 29
Јоница, Василе (Ioniţă, Vasile), аутор књиге 

о топонимији 25 
Јорга, Николаје (Iorga, Nicolae), историчар 

163
Јорги (Iorghi), презиме у Киздији 29
Јоргуц (Iorguţ), презиме у Киздији 29
Јордан, Јон (Iordan, Ion), лингвиста 84
Јосиф (Iosif), презиме у Киздији 29
Јосиф (Фуско), митрополит темишварски и 

влашкоземски 7
Јосиф, митрополит скопски 15
Јосиф II (Iosif al II-lea), цар 26, 144, 145, 146

К

Кадар, Магдалена, унука Јаноша Мајсторо-
вића 175

Кадареску (Cădărescu), презиме у Киздији 29
Калиник I, патријарх пећки 8
Калиновић, Георгије, начелник Српског ма-

ги страта 143
Карло XIV Јохан, краљ шведске и Норвешке 

147
Карловичан (Cralovician), презиме у Киздији 

29 
Кармазан, Јован (Carmăzan, Ioan), преводи-

лац 69
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Кармазан, Славица (Carmăzan, Slaviţa), пре-
водилац 69

Катана (Cătană), презиме у Киздији 29
Катанић (Cătăniţ), презиме у Киздији 29
Качора, Андреј (Caciora, Andrei), историчар, 

директор Државног архива у Араду 42, 165
Кепеница (Chepeniţă), презиме у Киздији 29
Киздијану (Chizdianu), презиме у Киздији 29
Кириловић, Димитрије, историчар 284
Кировић, Јулијана, шогорица Димитрија Аро-

на Алексића 162
Кировић, Николај, таст Димитрија Арона 

Алексића 162
Кировић, Софија, ташта Димитрија Арона 

Алексића 162
Киш, Данило, књижевник 69
Киш, хеди М. (Kiss, hedy M.), музејски рад-

ник из Темишвара 144, 145, 146, 149, 150, 
151, 153, 154

Клицин, Димитрије Мита, политичар 9
Кнежевић, Лаза, музичар 56 
Кожбук, Ђорђе, књижевник 163
Кожокару (Cojocaru), презиме у Киздији 29
Константин, митрополит темишварски 8
Константинеску, Р. (Constantinescu, R.), исто-

ричар 34
Корманова, Марта, наложница Саве Текелије 

155, 156, 157, 158 
Корнелије (Живковић), архимандрит месић ки 

276
Корниш, Ђула, државни секретар Министар-

ства просвете 286
Корња, Рајко, новинар 53, 56
Косовац, Мата, учитељ, писац 85
Косте (Coste), презиме у Киздији 29
Костеску (Costescu), презиме у Киздији 29
Кости (Costi), презиме у Киздији 29
Костин (Costin), презиме у Киздији 30
Костић, Слободан, прота, епархијски бележ-

ник и архијерејски заменик Темишварске 
епархије 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 83, 84, 
85, 144, 145, 148, 149, 151, 153, 154, 251, 255, 
260, 261

Костовић, Тихомир, виши архивиста 253, 255, 
257, 259, 260, 265, 267

Котеану, Јон (Coteanu, Ion), лингвиста 47
Краснику (Crăsnicu), презиме у Киздији 29
Крачун (Crăciun), презиме у Киздији 29
Крејић, Митар, класични филолог, виши 

архи виста 253, 259
Креста (Cresta), презиме у Киздији 30
Крестић, Василије, историчар 252
Крецан, Ремус (Creţan, Remus), аутор топоним-

ског речника 28
Кристеа, Милош, архитекта 42
Кричка, Зоран, ликовни уметник 78
Крстић, Борислав Д. Велимиров, математи-

чар, универзитетски професор 48, 53, 56, 
163, 164 

Крстић, Борислав Ђ., професор, књижевник 
43, 46, 47, 49, 53, 55 

Крстић, Душан, чиновник, књижевник 76 
Крстић, Цветко, професор, књижевник 61 
Кувеждијану (Cuvejdianu), презиме у Киз ди-

ји 29

Л

Лабашану (Lăbăşanu), презиме у Киздији 29
Лазар (Lazăr), презиме у Киздији 29
Лајку (Laicu), презиме у Киздији 29
Лакатош, Ото (Lakаtоs, Otto), историчар 165
Леља (Lelea), презиме у Киздији 29
Лепедат (Lepedat), презиме у Киздији 29
Лера, Стојан, новинар 66 
Лисац, Јосип, дијалектолог 92
Лоновић, Јосип, бискуп чанадски 285
Лотреану, Јон (Lotreanu, Ion), историчар 24, 

31 
Лубаш, Владислав (Lubaś, Wladislaw), линг-

виста 208
Лујановић, Георгије, лекар 285
Лукачела, Марјан, професор из Клокотича 98
Лукијан (Пантелић), епископ будимски и 

администратор темишварски 20, 55, 65, 
75, 88, 252, 254, 259, 261, 265, 282

Лукин, Ненад, сликар 56, 58
Лупул (Lupul), презиме у Киздији 29
Лупуловић, Васа, свештеник, књижевник 43, 

47, 49, 53, 55, 59, 77 
Лупуљану (Lupuleanu), презиме у Киздији 29

М

Мази (Mazi), презиме у Киздији 29
Мајсторовић, породица у Араду 174, 175
Мајсторовић, Јанош (Meistorovits, János), трго-

вац арадски 174, 175, 177
Мајсторовић, Ференц, трговац арадски 174
Максим (Maxim), презиме у Киздији 29
Максимовић (Maximovici), презиме у Киз-

ди ји 30
Маленица од Стаморе, Терезија, рођ. Дама-

скин од Немета (Maleniza de Stammora), 
племкиња 146, 147, 148, 150, 151

Малуцков, Мирјана, етнолог 212
Мањеа, Адријана Сида, доктор хидраулике 

39–81
Марија Терезија, царица 26
Маријан (Marian), презиме у Киздији 29
Маринку (Marincu), презиме у Киздији 29
Марјанов, Миодраг, књижевник 78
Марјановић, Сава, сликар 86, 87
Марки шандор (Marki Sándor), историчар 

25
Марко (Marko), свештеник у Киздији 34
Марков (Marcov), презиме у Киздији 30
Марков Јоргован, Јаворка, професор 62
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Марков, Светозар, професор 54, 56, 58, 61, 
65, 69, 73 

Марковић, Владимир, прота, архијерејски 
заменик у Темишвару 19 

Марковић, Далибор, књижевник 49
Марковић, Живан (Marcovici, Jivan), учитељ 

36
Марковић, Катарина, виши архивиста 253, 

255, 257, 259, 260, 265, 267
Марковић, Павле, свештеник 16 
Марку (Marcu), презиме у Киздији 29
Марсиљи (Marsigli), картограф 29
Мартин (Martin), презиме у Киздији 29
Мартиновић, К. (Martinovici, C.), професор 

84 
Матановић, Александар, шаховски велемај-

стор 66 
Мацу (Mâţu), презиме у Киздији 29
Медељану, хорија (Medeleanu, horia), исто-

ри чар 170
Мерђан (Mergean), презиме у Киздији 29
Мерци (Mercy), гувернер Баната 25, 83
Мерцика (Merţica), презиме у Киздији 29
Мерча (Mercea), презиме у Киздији 29
Мизулеску (Mizulescu), презиме у Киздији 29
Мијат (Miat), презиме у Киздији 29
Мију (Miu), презиме у Киздији 29
Микић, Олга, историчар уметности 160, 164, 

167
Микља, Дору, карикатуриста 66 
Микулеску (Miculescu), презиме у Киздији 

29
Миланкова, Ивана, књижевник 78
Миленовић, Чедомир, књижевник 43, 51, 53, 

62, 69, 70, 74, 78
Милетић, Љубомир, филолог 92, 93 
Мили (Mili), презиме у Киздији 29
Милин, Андреј, етнограф 62, 79
Милин, Живко Жива, филолог 62, 63, 77
Милин, Миодраг, историчар 44, 55, 59, 62, 68, 

69, 79
Милинку (Milincu), презиме у Киздији 29
Милисавац, Живан, историчар 171
Милић (Milici), презиме у Киздији 30
Милић од Мачве, сликар 51
Милици (Miliţi), презиме у Киздији 29
Миличић, Светомир, парох у Дески 172
Милован (Milovan), презиме у Киздији 30
Милоја, Јоаким (Miloia, Ioachim), музеограф, 

архивиста 87 
Милорадовић, Софија, лингвиста 179, 214, 

217
Милосављевић, Драган, ликовни уметник 78
Милош (Miloş), презиме у Киздији 30
Милош Обреновић, кнез 283
Мирјанић, Драгомир Драга, књижевник 51, 

53, 56, 70, 72, 74
Мирјанић, Ђока, професор, књижевник 56
Мирков (Mircov), презиме у Киздији 30

Мирков, Десмира, учитељица 46
Мирковић, Лазар, прота 85, 86
Мирон (Ненадовић), монах, јеромонах 62
Митреску (Mitrescu), презиме у Киздији 29
Митру (Mitru), презиме у Киздији 29
Михаило, митрополит темишварски и беч-

керечки 7
Михај (Mihai), презиме у Киздији 29
Михајловић, Миленко, ликовни уметник 78
Михајчану (Mihaiceanu), презиме у Киздији 

29
Михуц (Mihuţ), презиме у Киздији 29
Миши (Mişi), презиме у Киздији 29
Мишић, Јован, политичар 285
Мишки (Mişchi), презиме у Киздији 29
Мишковић, Жива, књижевник 63
Мишковић, Србољуб Миле, књижевник 63, 

66, 70
Младеновић, Радивоје, лингвиста 208, 210, 

213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221
Младин (Mladin), презиме у Киздији 30
Мојсеј (Петровић), митрополит београдски 

и карловачки 8
Мојсије (Путник), епископ темишварски, 

митрополит карловачки 35, 143, 144
Молдован, Валентин (Moldovan, Valentin), 

лингвиста 63
Момировић, Николаје (Momirovici, Nicolae), 

учитељ 36
Монда, Василе (Monda, Vasile), аутор арад-

ског водича (1925) 165
Моши (Moşi), презиме у Киздији 29
Мракић, Горан, књижевник 49, 52, 58, 59, 70, 

75
Мунтеану, Јован (Muntеanu, Ioan), универзи-

тет ски професор, историчар 23, 26, 84, 143, 
144

Мунтеану, Родика (Muntеanu, Rodica), исто-
ри чар 23, 26, 84, 143, 144

Мунћан, Иво (Muncian, Ivo), књижевник 40, 
41, 43, 48, 49, 51, 56, 59, 62, 63, 66, 67, 68, 
70, 74, 77, 79

Мунџија, Никола, начелник Српског маги-
страта 143

Мурешану, Камил (Mureşanu, Camil), акаде-
мик, историчар 62

Мурешијану, Јон Б. (Mureşianu, Ion B.), исто-
ричар 34

Мурза, Јулијана, невенчана супруга Дими-
трија Арона Алексића 162

Муцул, Јован (Mutzul, Ioannes), трговац 146

Н

Нађ Лудовик (Nagy Ludovicus), историчар 84
Нађмихал, Алберт де (Nagmihal, Albert de), 

власник Киздије 24
Наполеон I Бонапарта (Napoléon Bonaparte), 

генерал, владар 28, 147, 153, 154
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Натошевић, Ђорђе, лекар, професор 284
Негру (Negru), презиме у Киздији 29
Неда (Neda), презиме у Киздији 29
Неделку, Октавија (Nedelcu, Octavia), фило-

лог, преводилац 50
Неди (Nedi), презиме у Киздији 29
Недин (Nedin), презиме у Киздији 30
Немањићи, династија 283
Ненад (Nenad), презиме у Киздији 30
Ненадов (Nenadov), презиме у Киздији 30
Неофит, епископ темишварски 7, 251
Нешић, Никола, књижевник 66, 77
Никола, фрањевац из Бањалуке 96
Николајевић (Nicolaevici), презиме у Кизди ји 

30
Николајевић, Миливој Мића, сликар 160
Николи (Nicoli), презиме у Киздији 29
Николин (Nicolin), презиме у Киздији 30
Николић (Nicolici), презиме у Киздији 30
Николић, Василе (Nicolici, Vasile), школски 

директор 36
Николић, Милан, књижевник, прота, в. д. 

именовани управник Темишварског ви-
ка ријата 15, 16, 17, 19, 66

Николић, Спасоје (архимандрит Стефан) 14, 
15

Нинковић, Душан, мештанин Ваљева 279
Новак (Novac), презиме у Киздији 29
Новаков (Novacov), презиме у Киздији 30

О

Оанча, Д. И. (Oancea, D. I.), лингвиста 84
Обрад (Obrad), презиме у Киздији 30
Обреновић, Милан, војвода 283
Овчаревић, Петар, власник шољмоша 23, 24
Опинка, Јован (Opinca, Ioan), аутор арадског 

водича (1925) 165
Орсаг, Јанош (Országh, Ianoş), власник Киз-

дије 24
Орсаг, Михај (Országh, Mihai), власник Киз-

ди је 24
Остојић, Драгутин, прота арадски 16, 57, 161, 

175
Отенберг, Тивадар (Ottеnberg, Tivadar), 174

П

Павао од Пет извора, фрањевац 97
Павловић, Миодраг, књижевник 74, 78
Палко (Palco), презиме у Киздији 29
Палков (Palcov), презиме у Киздији 30
Панић, Божидар, инжењер 42, 57, 61, 64, 68, 

72, 75, 76, 78, 155–158, 159–178
Пану (Panu), презиме у Киздији 29
Пантелејмон (Петар Живковић), епископ те-

ми шварски 270 
Пањован (Paniovan), презиме у Киздији 29 
Паскуловић, Војин, свештеник 16

Паулов (Paulov), презиме у Киздији 30
Пауљевић, Дара, професор 56 
Паун (Păun), презиме у Киздији 29
Пахомије (Кнежевић), епископ арадски 144
Паштин (Paştin), презиме у Киздији 29
Пејанов, Борис, сликар, архитекта 63, 66 
Пејанов, Јован Јоца, писац, преводилац 52, 

54, 58, 59, 75 
Пејанов, Славена, учитељица 46
Пејовић, Дамјан, књижевник 49
Пери (Peri), презиме у Киздији 29
Перин (Perin), презиме у Киздији 30
Перинац, Стева (Perinaţ, Steva), професор 64
Перинац Станков, Љубинка, књижевник 60, 

70, 78
Петковић, Андреј, путописац 77 
Петрика (Petrică), презиме у Киздији 29
Петров (Petrov), презиме у Киздији 30
Петров, Милана, књижевник 79
Петров, Неда, књижевник 49
Петровић (Petrovici), презиме у Киздији 30
Петровић, Андреј, парох арадски 169, 170
Петровић, Василије, градски судија у Араду 

165
Петровић, Георгије, учитељ и парох арадски 

156, 157
Петровић, Емил (Petrovici, Emil), лингвиста 

179, 212, 214, 215, 216, 218, 220
Петровић, Петар, власник Киздије 25, 26, 37, 

38
Петровић, Милован (Petrovici, Milovan), учи-

тељ у Киздији 36
Петру (Petru), презиме у Киздији 29
Пецињачки, Срета, историчар 35
Пешти Фриђеш (Pesty Frigyes), историчар 

24
Пину (Pinu), презиме у Киздији 29
Планинчић, Милица, мештанка Гучева 279
Полит Десанчић, Михајло, политичар 278
Попа, штефан Попас, карикатуриста 66
Попадић, Љубица, учитељица 46 
Попеску (Popescu), презиме у Киздији 29
Попеску, Думитру Раду (Popescu, Dumitru 

Radu), књижевник 74
Попеску, Елена Љиљана (Popescu, Elena Li-

liana), књижевник 53
Попеску, Софроније (Popescu, Sofronie), све-

штеник у Киздији 34
Попи (Popi), презиме у Киздији 29
Попин, Дору Еуђен (Popin, Doru Eugen), књи-

жевник 67
Попов, Дејан, инжењер телекомуникација 74, 

143–154 
Попов, Душан Ј., физичар, универзитетски 

професор 57
Попов, Миодраг, архитекта 74 
Поповић (Popovici), презиме у Киздији 30
Поповић, Атанасије (Popovici, Atanasie), све-

штеник у Киздији 34, 35
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Поповић, Василе (Popovici, Vasile), свеште-
ник у Киздији 34

Поповић, Вукица, историчар уметности 83, 
86, 87, 174, 175, 252

Поповић, Георге (Popovici, Gheorghe), све ште-
ник у Киздији 34 

Поповић, Душан Ј., историчар 24, 84
Поповић, Живан (Popovici, Jivan), свештеник 

у Киздији 34
Поповић, Милован (Popovici, Milovan), све-

ште ник у Киздији 34, 35
Поповић, Михај (Popovici, Mihai), свештеник 

у Киздији 34
Поповић, Небојша, књижевник 49
Поповић, Недељко, сликар 86
Поповић, Партеније (Popovici, Partenie), све-

ште ник у Киздији 34
Поповић, Софроније (Popovici, Sofronie), све-

штеник у Киздији (1824) 34
Поповић, Софроније млађи (Popovici, Sofro-

nie), свештеник у Киздији (1842) 34
Поповић, Теодор (Popovici, Teodor), свеште-

ник у Киздији 34
Прајер, Јохан Н. (Preyer, Johann N.), истори-

чар 143 
Првуловић, Татјана, дијалектолог 179–206
Прибагу (Pribagu), презиме у Киздији 29
Продан, Давид (Prodan, David), историчар 24
Пургије (Purghie), презиме у Киздији 29
Пурдеа (Purdea), презиме у Киздији 29
Пурдеану (Purdeanu), презиме у Киздији 29
Пурдеску (Purdescu), презиме у Киздији 29
Пурди (Purdi), презиме у Киздији 29
Пурђеску (Purgescu), презиме у Киздији 29
Пуслојић, Адам, књижевник 78
Путић, Аврам, парох павлишки 161
Путник, Михајил, парох арадски 174

Р

Рада (Rada), презиме у Киздији 29
Рада, Ђорђе (Rada, George), мештанин у Киз-

дији 29 
Радан, Михај/Миља Н. (Radan, Mihai N.), фи-

лолог, уни верзитетски професор 51, 63, 
67, 91–141, 179, 207–224

Ради (Radi), презиме у Киздији 29
Радин (Radin), презиме у Киздији 30
Радич Божић, деспот 37
Радичевић, Бранко, песник 284, 285
Радичевић, Стеван, брат Бранков 284, 285
Радојковић, Срђан, ликовни уметник 78
Радоњић, Јован, историчар, књижевник 96, 

97
Раду (Radu), презиме у Киздији 29
Рајић, Стеван, прота арадски 57, 161, 162
Рајкић, Љубица, књижевник 46, 60
Рајковић (Raicovici), презиме у Киздији 30
Рајку (Raicu), презиме у Киздији 29

Ракитић, Слободан, књижевник 56
Ракицану (Răchiţanu), презиме у Киздији 29
Ранков (Rancov), презиме у Киздији 30
Реш де Левалд, Алојзије (Reesch de Lewald, 

Aloysium), историчар 8, 85
Рисојевић, Ранко, књижевник 78
Ристи (Risti), презиме у Киздији 29
Ристин (Ristin), презиме у Киздији 30
Ројков, Војислава, учитељица 67
Ројков, Светомир, новинар, књижевник 39
Росић, Мирослав, књижевник 56
Рубеј, Михај (Rubei, Mihai), књижевник 56, 

79
Руварац, Димитрије, историчар 8, 34
Русалић, Душан [Срђан Вељовић], ликовни 

уметник 78
Русу, Ђорђе, државни службеник, очух Дра-

го мира Алексића 163
Руткај, Емерик (Ruttkay, Emeric), картограф 

165

С

Сааведра, Димка, лингвиста 208, 209, 210, 
217

Сабљић, Душан, историчар школства 45 
Сава (Вуковић), епископ шумадијски, теми-

шварски архијереј-администратор 7, 19
Сави (Savi), презиме у Киздији 29
Савић (Savici), презиме у Киздији 30
Савков (Savcov), презиме у Киздији 30
Сакара, Николаје (Săcară, Nicolae), музеограф 

87
Салхану (Sâlhanu), презиме у Киздији 29
Самуило (Маширевић), патријарх 34
Секулић, Георгије, сенатор арадски 165
Секулић, Михаил, кршени кум Димитрија 

Арона Алексића 162
Сентклараи Јене (Szеntkláray Jenő), истори-

чар 8, 83
Сераку (Seracu), презиме у Киздији 29
Сербаку (Serbacu), презиме у Киздији 29
Сикимић, Биљана, лингвиста 179
Симин (Simin), презиме у Киздији 30
Симион (Simion), презиме у Киздији 29
Симовић, Љубомир, књижевник 79
Симоновић, Миладин, књижевник 45, 53, 55
Симу, Трајан (Simu, Traian), историчар, етно-

лог 92, 93, 95, 96
Сина (Sina), власник Киздије 23, 28, 38
Сина, Ђорђе Симеон (Sina, George Simeon), 

купац Киздије 28 
Сирку, Полихроније (Сырку), филолог 92
Скок, Петар, лингвиста 213
Слијепчевић, Ђоко, историчар 9
Собољев, Андреј Н. (Соболев, Андрей Н.), 

лингвиста 208, 209, 210
Соколани (Socolani), презиме у Киздији 29
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Софроније (Кириловић), епископ теми швар-
ски 144

Спасојевић, Стојша (Spaso[e]vit[s], Stoischa), 
градски сенатор у Темишвару 146

Србу (Sârbu), презиме у Киздији 29 
Срзић, Ј., етнолог 92
Станжик (Stanjic), презиме у Киздији 29 
Станисављевић, Мирољуб, ученик 275
Станић, Кузман, свештеник темишварски 

285
Станиш (Stăniş), презиме у Киздији 29
Станишин (Stanişin), презиме у Киздији 30
Станишић, Вања, лингвиста 211
Станков (Stancov), презиме у Киздији 30
Станковић, Бранислав, протојереј 56
Станојевић, Павле, историчар уметности, 

архивиста 251–265
Стате, Дијана, учитељица 46
Стевановић, Михаило, лингвиста 209
Стејић (Steici), презиме у Киздији 30
Степан (Stepan), презиме у Киздији 30
Степанов, Љубомир, економиста 21, 23–38, 

40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 54, 55, 56, 57, 59, 
60, 62, 63, 66, 67, 71, 73, 75, 76, 80, 84, 161, 
164

Степановић, Предраг, лингвиста 179
Стефан (Николић), архимандрит в. Николић, 

Спасоје
Стефан (Стратимировић), митрополит 286
Стефановић (Stefanovici), презиме у Киздији 

30
Стефановић, Горан, књижевник 46
Стефановић, Душан, сликар 60
Стоин (Stoin), презиме у Киздији 30
Стој (Stoi), презиме у Киздији 29
Стојадин (Stoiadin), презиме у Киздији 30
Стојадиновић, Петар, парох, учитељ 85
Стојанов, Дивна 56
Стојановић, Војислава, ванредни универзи-

тетски професор, књижевник 40, 80
Стојановић, Јован, племић, главни благајник 

Тамишке жупаније 285
Стојановић, Младен, син Јована Стојанови-

ћа 285
Стојка (Stoica), презиме у Киздији 29
Суба, Јован (Suba, Ioan), аутор рукописне 

монографије села 33
Суби (Subi), презиме у Киздији 29
Субин, Вера, учитељица 46
Суботић, Љиљана, лингвиста, универ зи тет-

ски профе сор 208, 209, 211, 219
Субу (Subu), презиме у Киздији 29
Сурду (Surdu), презиме у Киздији 29
Суфлецел, Родика (Sufleţel, Rodica), аутор 

то понимског речника 25
Сучу (Suciu), презиме у Киздији 29
Сучу, Кориолан (Suciu, Coriolan), географ 34, 

84

Т

Тадић, Новица, књижевник 78
Татомиреску Пакија, Јон (Tatomirescu Pachia, 

Ion), књижевник 64
Текелија, породица 23, 155, 157
Текелија, Амалија, рођ. Безег, супруга Саве 

Текелије 155
Текелија, Божица, ћерка Саве Текелије 155, 

156, 157, 158
Текелија, Ђорђе, братанац Саве Текелије 155
Текелија, Петар, братанац Саве Текелије 155
Текелија Поповић, Петар, брат Саве Текели-

је, власник Киздије 28, 37, 38
Текелија, Петар мл., син Петра П. Текелије 

28, 38 
Текелија, Сава, племић, задужбинар 147, 155– 

158, 174
Текелија, Срећко, син Саве Текелије 155, 156, 

157, 158
Теодоровић, Арсеније, сликар 86
Терзеу (Terzeu), презиме у Киздији 29
Тешану (Teşanu), презиме у Киздији 29
Тил, Џ. К. В. (Thiele, J. C. V.), историчар 26, 

32 
Тимотијевић, Мирослав, историчар уметно-

сти 252
Титулеску, Николаје (Titulescu, Nicolae), по-

литичар 163
Тодореску (Todorescu), презиме у Киздији 29
Тодоров, Миомир, књижевник, уредник Срп-

ске емисије Радио Темишвара 44, 51, 71
Токачу (Tocaciu), презиме у Киздији 29
Томасић, Габријел, фрањевац 97
Томи (Tomi), презиме у Киздији 29
Томин (Tomin), презиме у Киздији 30
Томић, Миле, лингвиста 47, 49, 91, 179, 180, 

197
Томић, Стеван, прота, епархијски бележник 

и архијерејски заменик Темишварске епар-
хије 16, 17, 18, 19

Трипон (Tripon), презиме у Киздији 29
Трипонеску (Triponescu), презиме у Киздији 

29
Трипча, Т. Н. (Trîpcea, Th. N.), историчар 94
Трнавац, Недељко, универзитетски профе-

сор, шеф Катедре за школску педагогију 
283–286

Тројановић, Сима, антрополог 92
Турку, Емилија, учитељица 67
Туфеску, Виктор (Tufescu, Victor), етнолог 

92, 93, 94, 96 

Ћ

Ћинкул, Марјан, свештеник лупачке жупе 98 
Ћирић, Вишеслава, етнограф, педагог, линг-

виста 48, 50, 225–249 
Ћосић (Ciosici), презиме у Киздији 30
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Ћосић, Јоца, чиновник 92
Ћосић Маринковић, Александра, ликовни 

уметник 78

У

Унгуреану, Корнел (Ungureanu, Cornel), књи-
жевни критичар и историчар 69

Урош (Uroş), презиме у Киздији 30
Урсу (Ursu), презиме у Киздији 29
Урсул (Ursul), презиме у Киздији 29
Ускату, Миљана Радмила (Uscatu, Miljana 

Radmila), филолог 91–141 

Ф

Фаркаш (Farcaş), презиме у Киздији 29
Фенешан, Костин (Feneşan, Costin), истори-

чар 26
Фенлачки, Здравко, професор 75
Фењеш Елек (Fényes Elek), историчар 84 
Ферменџин, Еузебије, фрањевац, историчар 

96, 97
Филип (Filip), презиме у Киздији 29 
Филипов, Љубомир, свештеник 15
Филиповић, Миленко С., етнолог 94
Флоршиц, Марјан, ликовни уметник 78
Фогарош (Fogaroş), презиме у Киздији 29
Форај (Forrai), Тереза Терка, ћерка Јаноша 

Мајсторовића 175
Франц I (Фрања), цар 147, 148, 149, 150
Фрацила, Василе (Frăţilă, Vasile), аутор то-

понимског речника 28
Фрич, Антоније, грађанин арадски 168, 169

х

хађмаш де Берегсау (hagymas de Beregsău), 
породица, власник Киздије 24

хацеган, Јован (haţegan, Ioan), историчар 24, 
26

хорват, Јован (horvath, Ioan), власник Липо-
ве и шољмоша 24

хошко, Емануел Фрањо, лингвиста 97
хранисављевић, Ђорђе, свештеник, управ-

ник Темишварског викаријата 19 
хризостом (Војиновић), епископ брани чев-

ски, темишварски архијереј-админи стра-
тор 19 

хуњади (huniade), породица 24

Ц

Цацу (Ţâţu), презиме у Киздији 29
Цветковић, Кирил 251, 270 
Цејку, Думитру (Ţeicu, Dumitru), историчар 

24
Церовић, Љубивоје, историчар 51, 68
Цигану (Ţiganu), презиме у Киздији 29
Цирбус Геза (Czirbusz Géza), етнолог 92, 93, 

94, 96
Црковнику, Виктор (Ţîrcovnicu, Victor), ис-

торичар 35, 36

Ч

Чанки Деже (Csánki Dezső), историчар 24, 83
Чарнојевић, Лаура, грађанка Арада 174
Чарнојевић, Павле, царски саветник 285
Чарнојевић, Петар, гроф 174
Чејану (Ceianu), презиме у Киздији 29
Чеконић, Андрија, гроф 83
Чернеску, Ема, илустратор 70 
Чернеску, Емануел, илустратор 59 
Чоботин, Благоје, свештеник, књижевник 

43, 47, 57, 64, 71, 72
Чоботин, Божица (Ciobotin, Bojiţa), сликар 79
Чоков, Мирјана, књижевник 72
Чокој (Ciocoi), презиме у Киздији 29 
Чотрић, Александар, књижевник 75
Чупила (Ciupilă), презиме у Киздији 29
Чуреа (Ciurea), презиме у Киздији 29
Чурила (Ciurilă), презиме у Киздији 29

ш

шварценберг, Карол (Schwartzenberg, Carol), 
власник Киздије, војсковођа 28, 147

шеремет (Şeremet), презиме у Киздији 29
шијаковић, Богољуб, министар 261
шиљан, Јошкин, ликовни уметник 78
шиндик, Никола, књижевник, ликовни умет-

ник 78
шомођи Евген (Somogyi Jenő), инжењер мо-

стоградње 174, 175 
штефан (Ştefan), презиме у Киздији 29
штефи (Ştefi), презиме у Киздији 29
шуљић, Анте, свештеник 97
шумарију (Şumariu), презиме у Киздији 29
шуштреану (Şuştreanu), презиме у Киздији 

29 



А

Арад (Arad) 23, 24, 25, 27, 28, 144, 155, 156, 
157, 159, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 
170, 171, 172, 173, 174, 178, 180, 252, 253, 
256, 273, 274, 277, 284, 285

Арад-Гај 180, 273, 274, 277, 278
Аустрија 8, 21, 147, 283
Аустроугарска 9, 21

Б

Базјаш (Baziaş), манастир 10, 276
Балкан 198
Банат 7, 8, 13, 95, 96, 97, 143, 146, 179, 182, 

183, 184, 185, 186, 189, 191, 192, 193, 206, 
208, 220, 224, 274, 284
– југословенски 12
– румунски 11, 12, 14, 91, 180, 186, 188, 

191, 195, 197, 198, 207, 251, 253
– српски 183, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 

191, 192, 194, 195, 198
Банатска Црна Гора (Muntenegru Bănăţean) 

23, 37, 38, 179, 197
Банатске планине 180
Банатско Аранђелово 278
Банлок (Banloc), општина 83
Бањалука 96
Батања 274, 277, 278
Батања (Battanya), црквена општина 10 
Бега Св. Ђурађ в. Житиште
Бегеј (Bega), река 23, 24, 145, 274
Бездин, манастир 9, 251–282
Белобрешка (Belobreşca) 274, 277 
Бенги (Benghi), микротопоним 27, 28
Београд 7, 8, 11, 15, 24, 84, 87, 97, 155, 164, 286
Беодра 274
Берлин 147
Беч 148, 150, 153, 154, 284, 285, 286
Бечкерек в. Зрењанин 
Бечкерек, санџак 7

Бечкеречки дистрикт 8
Бока 277
Босанска провинција 96
Босна 150
Босна и херцеговина 256, 283
Босна Сребрена 97
Бочар 274
Братислава (Pozsony) 83
Брестовац (Brestovăţ) 23, 27, 32
Брестовац (Brestovăţ), општина 27
Бугарска 284
Будим (Buda) 8, 84, 85 
Будимпешта (Budapest) 8, 23, 24, 26, 32, 83, 

143, 163, 164
Букина (Bucina), микротопоним 27, 28
Букурешт (Bucureşti) 15, 16, 24, 35, 39, 40, 84, 

180, 228, 232, 237
Буреч (Bureci), микротопоним 28 
Бућин 180

В

Ваљево 40, 255, 279
Варадија (Vărădia) 96, 97 
Варбан (Vârban), микротопоним 27, 28
Варјаш (Variaş) 180, 273, 274, 277, 278
Ватикан 96
Велика Кикинда в. Кикинда 
Велики Бечкерек в. Зрењанин.
Велики Семиклуш (Sânnicolau Mare) 179–206, 

273, 274, 277, 278
Велики Семпетар (Sânpetru Mare) 180, 274, 

277 
Велики Сенпетер в. Велики Семпетар 
Велики Сент Миклош в. Велики Семиклуш
Велики Тополовац (Topolovăţu Mare), оп шти-

на 23
Верона 160
Видин 24
Византија 283
Визма (Vizma) 27

ГЕОГРАФСКИ РЕГИСТАР*

* Ближе ознаке географског појма нису стављане за државе, покрајине и места. Цртом 
спојене цифре значе да је појам у наслову чланка на датим страницама.
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Влашка 97
Водник (Vódnic) 93, 98, 121, 122, 125, 126, 

127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 
136, 137, 138, 140, 141, 207

Војводина 253, 284
Војводство Србије и Тамишки Банат 285
Војна граница 143, 148
Врањево в. Нови Бечеј 
Врнез 92
Вршац 10, 11, 12, 144, 283, 284, 286

Г

Гад (Gad) 180, 273, 277 
Гизен 163
Горњи Милановац 283
Грац (Graz) 286 
Груј (Grui), микротопоним 28
Гучево 279

Д

Далмација 150
Деалул Бенги (Dealul Benghi), микротопоним 

27
Деалул Костоланулуј (Dealul Costolanului), 

микротопоним 27
Деалул Мормантулуј (Dealul Mormântului), 

микротопоним 27
Деалул Облож (Dealul Obloj), микротопоним 

27
Деалул Сарбулуј (Dealul Sârbului), микро то-

поним 27, 28
Деалул Сатул Батран (Dealul Satul Bătrân), 

микротопоним 27
Дежан (Dejan) 257, 274, 277 
Дента (Denta) 95, 273, 274, 277 
Дервента 97
Деска (Deszk) 172, 173, 274
Дета (Deta) 20
Дибоака (Diboaca), микротопоним 28
Дињаш (Diniaş) 180, 191, 273, 274, 277
Доброславац (Dobroslavăţ), микротопоним 

27, 28
Драгомилац (Dragomilaţ), микротопоним 27, 

28, 29
Дрезден 147
Дунав, река 283
Дупа Деал (După Deal), микротопоним 28
Ђала 278
Ђердап 92
Ђир (Giera) 274, 277 
Ђуркинац (Giurchinaţ), микротопоним 27, 28

Е

Европа 284, 285
Елба ада 147
Ечка 274

Ж

Жидовин (Jidovini), микротопоним 27, 28
Житиште 274

З

Задар 283
Златица (Zlatiţa), манастир 10, 262, 263, 251, 

273, 276, 277
Зрењанин 284 

И

Иванда (Ivanda) 180, 257, 273, 274, 277
Иђош 275
Извар (Izvar), микротопоним 27, 28
Илидија (Ilidia) 95
Илијенцу (Ilienţu), микротопоним 28
Имотски 96
Италија 159, 164

Ј

Јабалче (Iabálcea) 98, 103, 107, 109, 111, 112, 
114, 117, 118, 120, 140, 141, 207

Јаз (Iaz), микротопоним 27
Јањево 92
Јаша Томић в. Модош
Јаши (Iaşi) 163
Јена (Jena) 286
Јенопоље (Ineu) 96, 251
Јерусалим 150
Јозепово в. Нови Кнежевац 
Југославија 10, 11, 12, 17, 18

К

Каприоара (Căprioara) 35
Карансебеш (Caransebeş) 26, 96, 97
Караш (Caraş), река 95, 207
Карашево (Caráşova) 92, 95, 96, 97, 98, 99, 103, 

107, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 207
Карашево (Caráşova), општина 91, 93, 98, 99, 

140, 141, 207
Карлово 274
Карпати 283
Кекеш (Checheş) 27, 35, 36
Кетфељ/Кетвељ (Gelu) 180, 273, 274, 277 
Кеча (Checea) 179, 180, 197, 273, 274, 277
Киздија (Chizdia) 23–38 
Кошари (Coşarii) 23–38
Кијев 286
Кикинда 9, 10, 84, 160, 180, 206
Кладово 24
Клокотич (Clócotici) 98, 121, 123, 126, 127, 128, 

129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 
138, 140, 141, 207, 218

Клуж (Cluj) 24, 84, 164
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Кнез (Satchinez) 180, 273, 274, 277 
Колитури (Colituri), микротопоним 27, 28, 29
Комашница (Comaşniţa), микротопоним 27, 

28
Кословац (Coslovăţ), микротопоним 27
Косово 92, 94
Котор 283
Крагујевац 7, 285
Краљевац (Cralovăţ) 36, 273, 275, 77
Краљевина Југославија 274, 278 
Краљевина Румунија 9, 10, 11, 274, 278 
Краљевина Срба, хрвата и Словенаца 9, 10, 

11
Кривобара (Crivobara) 27
Круча лу Јагарул (Crucea lu’ Iagărul), микро-

то поним 28
Круча луј Кербу (Crucea lui Cerbu), микро то-

поним 27
Кувеждија (Cuvejdia) 27, 34, 36
Курту (Curtu), микротопоним 27, 28
Кусић, манастир 10, 276

Л

Ла Бачијану (La Bacianu), микротопоним 28 
Ла Биртул Лотрилор (La Birtul Lotrilor), ми-

кротопоним 27
Ла Дој Горуњ (La Doi Goruni), микротопоним 

28 
Ла Одаје (La Odaie), микротопоним 27, 28
Лабашинц (Labaşinţ) 27, 35
Лазник (Laznic), микротопоним 27, 28
Лајпциг (Leipzig) 147, 148, 150 
Лесковица (Lescoviţa) 277 
Ливада Даскалеаска (Livada Dăscălească), ми-

кротопоним 27
Липова 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 35, 37, 38, 

96, 97, 251
Липовски дистрикт 8
Луговет (Câmpia) 277 
Лугож/Лугош (Lugoj) 26, 27, 37, 38, 95, 96
Лукаревац (Lucareţ) 23, 27, 275, 277 
Лупак (Lúpac) 98, 121, 122, 124, 126, 127, 128, 

129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 
138, 207

Лупак (Lúpac), општина 91, 98, 121, 140, 141, 
207

Љ

Љупкова (Liubcova) 277

М

Мађарска 9, 10, 187 
Мађарски Чанад, црквена општина 10
Макарска 96
Малајница 20

Мали Бечкерек (Becicherecu Mic) 180, 273, 
275, 277 

Мали Гај (Gaiu Mic) 273, 277 
Манастир, прњавор манастира Свети Ђурађ 

9
Марцианопољ 97
Мачевић (Măceşti) 277
Међа в. Пардањ
Меленци 275
Месић, манастир 276
Моара (Moara), микротопоним 28
Модош (данас Јаша Томић) 173, 174, 275
Модош (данас Јаша Томић), црквена општи-

на 10
Мокрин 180, 275
Молдавија 97
Моноштор 180, 273, 275, 277 
Мориш (Mureş), река 23, 96, 159, 165, 178
Москва 40
Мунара (Munar) 9, 180, 264, 268, 273, 275, 277
Муник (Munic), микротопоним 27, 28

Н 

Надлак/Нађлак (Nădlac) 180, 274, 275, 277 
Наћвала/Нађфала (Satu Mare) 180, 273, 275, 

277, 278 
Немачка 147, 150, 163
Немет (Beregsău Mic) 180, 191, 275, 277 
Нермиђ (Nérmed) 98, 102, 106, 109, 111, 112, 

113, 115, 116, 117, 140, 141, 207 
Никопољ (Nikopole) 24
Нови Бечеј 164
Нови Кнежевац 274
Нови Сад 87, 145, 147, 149, 155, 159, 160, 164, 

167, 169, 171, 251, 278, 284
Нови Св. Иван в. Нови Сентиван 
Нови Сентиван 274, 278
Нојдорф (Neudorf) 27 

О

Облож (Obloj), микротопоним 27, 28
Овсеница (Ofseniţa) 83–89, 274, 277, 278
Огаш (Ogaş), микротопоним 27, 28
Окошлавец (Ocoşlaveţ), микротопоним 28
Олово, манастир 97
Оросламош 274
Остојићево 274
Офелија (Ofelia), заселак 27
Охаба, Српска Охаба (Ohaba Sârbească) 36
Очаг (Oceag), микротопоним 28

П

Падуреа Рајлац (Pădurea Răilaţ), микрото по-
ним 27

Панчевачки дистрикт 8
Панчево 84, 161, 164
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Параул (Părâul), микротопоним 28
Параул луј Милак (Părâul lui Milac), микро-

то поним 27 
Параул луј Суби (Părâul lui Subi), микрото-

по ним 27 
Параул шуби (Părâul Şubi), микротопоним 28
Парац (Parţa) 273, 274, 277
Пардањ (данас Међа) 274
Пардањ (данас Међа), црквена општина 10
Париз 147, 148, 150, 153, 154
Парул луј Нејку (Părul lui Neicu), микро то-

по ним 27 
Петрово Село 273, 274, 277 
Петроград 284, 286
Пећка патријаршија 7, 20
Печка (Pecica) 180, 274, 277, 278
Пешта (Pest) 83, 84, 162, 284, 286
Подгорица 7
Подриње 256
Пожега 96
Пожежена (Pojejena) 277
Појана луј Јанку (Poiana lui Iancu), микро то-

по ним 28 
Појана Раџи (Poiana Ragii), микротопоним 

27, 28 
Пољска 147
Поморишје 13, 180
Потисје 183
Праг 286
Приморје 283
Прусија 147

Р

Равник (Ráfnic) 93, 98, 121, 122, 125, 127, 128, 
129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 
138, 140, 141, 207

Ради (Radi), микротопоним 28
Радимна (Radimna) 187, 277 
Рајлац (Răilaţ), микротопоним 27, 28
Рајна, река 147
Рапи (Râpi), микротопоним 27, 28
Рату Базиј (Râtu Bâzii), микротопоним 27, 28
Рекаш (Reсaş) 197
Репаш (Repaş), микротопоним 28
Решица (Reşiţa) 27, 207
Рим 97
Рогатица, општина 279
Рудна (Rudna) 187, 188, 190, 191, 192, 274, 277
Румунија (România) 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 20, 21, 39, 40, 41, 84, 92, 163, 
179–206, 251, 252, 253, 254, 255, 257, 258, 
260, 261, 265, 275, 282, 283, 284, 285, 286

Русија 147

С

Саваршин (Săvârşin) 36
Санад 274, 278

Саравола (Saravale) 180, 274, 277
Сарајево 15
Свети Ђурађ (Sângeorge), манастир 9, 273, 

274, 276, 277 
Свиница/Свињица (Sviniţa) 92, 179, 187, 277 
Сврљиг 98
Сегедин (Szeged) 83, 163, 172, 175
Секаш (Secaş) 27, 96, 97
Семеник, планина 207
Сентандреја 286
Сириг 274, 278
Скопље 96
Славонија 150
Сланкамен 285
Слатина Тимиш (Slatina Timiş) 97
Содол (Sodol), микротопоним 28
Сока (Soca) 277, 278
Сока (Soca), парохија 85
Сока (Soca), црквена општина 10
Соколовац (Socol) 277
Солун 283
Сомбор 284
Србија 9, 179, 180, 188, 195, 252, 257, 284, 286

– јужна 94
– Стара 94

Сремски Карловци 8, 9, 34, 35, 85, 144, 159, 
256, 284, 286

Српска Неузина 274
Српски Велики Сенмиклош, Српски Вели-

ки Св. Миклуш в. Велики Семиклуш
Српски Велики Св. Никола в. Велики Семи-

клуш 
Српски Пардањ в. Пардањ 
Српски Свети Петар в. Велики Семпетар
Српски Семартон (Sânmartinu Sârbesc) 273, 

274, 277
Српски Сенмартон, Српски Сент Мартон, 

Српски Св. Мартон в. Српски Семартон 
Српско Војводство 21
Станчево (Stanciova) 34, 273, 274, 277
Стара Молдава (Moldova Veche) 277 
Стари Бечеј 157, 170
Суботица 86, 174

Т

Тамиш (Timiş), река180
Тамишка жупанија 83, 85, 285
Тамишка равница 83
Тамнава 256
Тарбежи (Târbeji), микротопоним 28
Таршели (Târşeli), микротопоним 27, 28
Текеј (Techei), микротопоним 28
Темишвар (Timişoara) 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 

17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 
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85, 87, 96, 143–154, 160, 161, 163, 164, 175, 
180, 225, 251–282, 283–286

Темишвар (Град) [Timişoara (Cetate)] 148, 160, 
167, 273, 274, 277

Темишвар (Мехала) [Timişoara (Mehala)] 164, 
273, 277

Темишвар (Фабрика) [Timişoara (Fabric)] 273, 
274

Темишвар, санџак 7 
Темишварски Банат 256
Темишварски дистрикт 8
Терегова (Teregova) 97
Теш (Teş) 27
Тилори (Tiról) 207 
Тимиш (Timiş), жупанија 180 
Тиса Сент Миклош в. Остојићево
Тиса хиђош в. Иђош
Тиса, река 283
Толвадија (Tolvadia, Tolvădia, Livezile) 275, 

277
Тополовача (Topolovacea), микротопоним 

27, 28
Торња (Turnu) 180, 273, 274, 275, 277, 278 
Трибалија 150
Трибежди (Tribejdi), микротопоним 27, 28
Трст 283, 284, 286
Турска 7, 284, 286
Турска царевина 7
Тушва (Tuşva), микротопоним 27, 28

У

Угарска 143, 146, 150, 283
Узна (Uzna), микротопоним 28
Усна (Usna), микротопоним 27

Ф

Фантана луј Патран (Făntâna lui Pătran), ми-
кротопоним 27

Фаџетски дистрикт 8
Фенлак (Fenlac, Felnac) 180, 274, 275, 277 
Фењ (Foeni) 180, 274, 275, 277
Француска 147

х

хабзбуршка монархија/царевина 143, 146, 147
хајделберг 286

харам (Паланка) 95
хацег 97 
херешти (hereşti) 283
ходош (hodoş) 27, 28, 37, 38
хрватска 150, 283
хрњаково (herneacova) 275, 277

Ц

Цариград 7
Цепениш (Ţepeniş), микротопоним 28
Цепенишулуј (Ţepenişului), микротопоним 

27
Црна Бара 278
Црна Река 94
Црно море 283

Ч

Чаковачки дистрикт 8
Чаково (Ciacova) 274, 275, 277
Чанад (Cenad) 180, 274, 278
Чанад (Cenad), санџак 7
Чанадски дистрикт 8
Чејени (Ceieni), микротопоним 28
Челеј (Celei), микротопоним 27, 28
Ченеј (Cenei) 180, 253, 274, 275, 277
Ченеј (Cenei), црквена општина 10
Чока 275

ш

шамац 15
шашаре 92
швајцарска 147
шведска 147
шенђурац, прњавор манастира Свети Ђу-

рађ 9
ширија (Şiriа) 26, 28
шиштаровац (Şiştarovăţ) 27
шољмош (Şoimoş), тврђава 23, 24, 26, 28, 37, 

38
шуби (Şubi), микротопоним 28
шурјан 275
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