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ДВА НОВА НАЛАЗИШТА
БЕЛЕГИШКЕ КУЛТУРЕ
У ОКОЛИНИ ПАНЧЕВА
Апстракт: Вишегодишњим рекогносцирањем територије општине Панчево откривен
је значајан број археолошких локалитета. Овде су представљена два локалитета бронзаног
доба који према површинским налазима грнчарије припадају белегишкој култури: Јабука 35/
Црепаја 1 и Качарево 1, и који су специфични по томе што су приметни њихови обриси
на површини тла, као и по бројности керамичког материјала. Локалитети су забележени
на топографској карти, фотодокументовани, а на таблама је приложен карактеристичан
материјал.
Кључне речи: рекогносцирање, керамика, белегишка култура, шнур, канеловање.
У оквиру пројекта Археопроспекција панчевачког рита и приобаља Тамиша, током
пролећне кампање 2012. године, на простору југозападног Баната вршено је рекогносцирање
дела сеоских атара општине Панчево1. Осим уобичајеног коришћења војних топографских
карти, два локалитета уочена су помоћу сателитских снимака Земље представљеног на Гуглу
(Google Earth), од којих један захвата површину на међи К.О. Јабука и К.О. Црепаја, а други се
налази на територији К.О. Качарево2. Након сакупљања површинских налаза утврђено је да
се ради о налазишту белегишке културе. Локалитете одликује заравњена, приближно кружна
површина, оивичена линијом светлије боје у односу на околну земљу, у оквиру које се јављају
светлије површине које обилују уломцима керамике (објекти).
Локалитети Јабука 35 и Црепаја 1
Локалитет на међи катастарских општина подељен је на локалитете Јабука 35 и Црепаја
1 (налази се на међи атара ова два села) али ће материјал бити узет у обзир заједно и надаље
ће бити посматран као један локалитет (карта 1; слике 1 и 2). Елипсоидног је облика и према
распростирању површинских налаза на терену његове димензије одговарају површини од 1500
х 750 m. Положај локалитета у прошлости није одређен нечим посебно осим могућим старим
током Надела са јужне стране локалитета на удаљености од 300 m. Површина локалитета
незнатно је издигнута у односу на околни простор и налази се на 79. 5 m надморске висине,
У најкраћим цртама рекогносцирање се састоји у обиласку терена, прикупљању површинских налаза и бележењу
локалитета помоћу уређаја за сателитску навигацију (GPS) на војним топографским картама у размери 1:25
000 и 1:5000, након чега следи попуњавање картона и обрада материјала. Методологија је детаљно објашњена у
чланку: „Археолошка топографија Баната (Чока), резултати за 2006. годину“ (Трифуновић 2008) и монографији:
„Археолошка топографија општине Нови Кнежевац, Археолошка топографија Баната том I „ (Трифуновић 2012).
2
Пројекат Археопроспекција панчевачког рита и приобаља Тамиша је финансирало Министарство културе
Републике Србије. Вођа пројекта је мр Војислав Ђорђевић, кустос Народног Музеја Панчево, коме се захваљујем
на уступљеном материјалу са рекогносцирања. Овај пројекат се спроводи по истом принципу као и пројекти
Археолошка топографија jугозападног Баната и Археолошка топографија Баната.
1
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док је околни терен на 78.5 m надморске висине у просеку (највиша вредност не прелази 79
m). Са његове источне стране протеже се Велики канал који иде даље ка северу. Средином
овог локалитета (на међи атара), пролази пруга Панчево-Зрењанин, а са североисточне стране
налази се економија „Панонија“. Ка западу локалитет се спушта све до асфалтног пута 8А5.
На површини ораница које овај локалитет заузима местимично се јављају мање површине
светлије земље које обилују уломцима керамичких посуда. Овакве површине обележене су
као објекти. На простору локалитета Јабука 35 констатовано је 13 објеката, док локалитет
Црепаја 1 садржи 12 објеката. Овде је приложен попис и положај објеката са приказом
карактеристичног керамичког материјала.
Јабука 35:
Објекат 1. Налази се у југоисточном делу локалитета уз пољски пут, са његове северне
стране, на 400 m јужно од пруге Панчево-Зрењанин. Са површине овог објекта сакупљено је
20 уломака грнчарије. Међу материјалом пронађеним на месту овог објекта издваја се уломак
црне углачане благобиконичне зделе, са косо фасетираним ободом (T.I/1)- према подели
А. Булатовића тип Iа1 (Булатовић 2009: 91). Поред уломака зделе, издвајају се и уломци
наранџасте и окер боје печења са косим урезима (Т.I/2,3).
Објекат 2. Удаљен је око 80 m у правцу северозапада од пута и објекта 1. На простору
објекта прикупљена је мања количина грнчарије, свега 9 уломака. Посебно се може издвојити
уломак трбуха посуде са пластичном, језичастом дршком (Т.I/5). Овде се издваја и један
уломак наранџасте боје, украшен урезаним линијама (Т.I/4).
Објекат 3. Налази се ближе средишту локалитета, на око 100 m северно од објекта 2.
Сакупљено је 12 уломака. Овде се издваја уломак масивног и заравњеног обода (T.I/6),
вероватно зделе окер боје печења, као и један обод зделе мањих димензија, мрке боје печења
(T.I/7).
Објекат 4. Налази се ближе средишту локалитета на око 100 m северно од објекта 2. На
простору овог објекта сакупљено је 10 уломака грнчарије, међу којима се не издваја ни један
који би био од значаја за културно- хронолошку анализу.
Објекат 5. Удаљен је око 50 m северно од објекта 4. На површини овог објекта сакупљено
је 28 уломака. Овде се издвајају: уломак тракасте дршке која би могла припадати здели или
лонцу, окер боје печења (T.I/8); обод калотасте зделе (T.I/9); уломак разгрнутог обода веће
посуде, вероватно амфоре, мрке боје печења (T.I/10); уломак језичасте дршке сиве боје која
припада већој посуди, лонцу или урни (T.I/11).
Објекат 6. Налази се на око 100 m северно од објекта 5, у низу са објектима 4 и 5. На
површини овог објекта сакупљено је 150 уломака грнчарије. Најбројнији су уломци посуда
украшаваних техником утискивања врпце, било да су у питању једноставне траке шнура
(T.II/13) , или геометријске композиције попут троуглова сачињених од оваквих трака (T.III/1).
Присутни су у истом маниру украшавани уломци керамике, али само са једноставним
урезаним, паралелним линијама (T.II/6,15) или линијама у гирланд композицијама (T.III/3). То
су посуде грубе фактуре, од окер до мрке боје печења. Присутни су и тањи и финији комади,
украшени урезивањем, попут уломка обода пехара (Т.III/2) и уломка углачане посуде, зделе
8
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или поклопца (T.II/8). Ови комади су квалитетније израде, тамније окер боје печења. Поред
ове врсте фине керамике јављају се и мање бројни комади црне углачане керамике танких
зидова, украшене канелурама. Издваја се уломак благо разгрнутог обода посуде, украшен
хоризонталним широким канелурама (T.II/14), као и део врата посуде, такође украшен
хоризонталним канелурама (T.II/3). Присутан је и један мањи уломак рамена посуде (пехара)
који је украшен косим канелурама (T.II/11), затим уломак са пластичном брадавичастом
дршком лонца сиве боје, грубље фактуре (T. II/10) и уломак обода калотасте зделе (T. II/9);
уломак зделе непрофилисаног обода (T. II/2) као и уломак тракасте дршке (T. II/12); уломак
обода мање зделе или шоље (T. II/7), и два уломка данаца већих посуда (T. II/4,5).
Објекат 7. Налази се на око 75 m југозападно од објекта 6, ближе средини локалитета.
Овде се издваја уломак трбуха или врата посуде украшен урезаним троструким паралелним
линијама, које се међусобно секу (T. III/4).
Објекат 8. Удаљен 150 m од објекта 7 у правцу севера и 125 m северозападно од објекта 6.
Из овог објекта издваја се уломак посуде са ивицом која наслућује кружни отвор, можда део
саџака, наранџасте боје печења (T. III/5), као и један уломак дна посуде, највероватније лонца
(T. III/6).
Објекат 9. Смештен је између објеката 4 и 5. На површини овог објекта сакупљена су
33 уломка различитих посуда. Овде се издвајају карактеристично украшени уломци: део
врата урне или лонца, грубе фактуре и мрке боје печења са три паралелне линије изведене
утискивањем врпце (T.III/8) и уломак веће посуде наранџасте боје, грубе фактуре, украшен
двоструком цик- цак линијом (T.III/11). Пронађена је и једна тракаста дршка мање грубе
фактуре, сиве боје печења, бољег састава глине, највероватније део лонца (T.III/7); затим
уломак дршке каква би припадала амфори или лонцу (T.III/10). Од уломака финије фактуре
се издваја уломак дна посуде на стопи, пехара (T.III/9), једна гредаста дршка (T.III/12) и део
ручке црно-глачане шоље или пехара (T.III/13).
Објекат 10. Налази се 50 m северно од објекта 6 и исто толико југоисточно од објекта 7.
На површини објекта, сакупљено је 40 уломака грнчарије. Издвајају се: два уломка обода, од
којих је један део разгрнуте посуде (T.III/14), а други је део калотасте зделе (T.III/15); уломак
посуде украшен тракама шнура са две паралелне урезане линије (T. III/16) као и један уломак
дна посуде (T. III/17).
Објекат 11. Констатован на око 80 m североисточно од објекта 5. Пронађено је 90 уломака
грнчарије. Издвајају се: уломак посуде украшен шнуром (T.IV/2), уломак грубље посуде,
највероватније саџака (T. IV/4), као и уломци две дршке (T.IV/3,5). Као ређи примерци, овде се
издвајају: један уломак посуде тањих зидова, са почетком мале дршке у виду ушице, окер боје
печења и карактеристично украшен урезаним троструким танким линијама које формирају
одређене композиције (T.IV/1); уломак дна посуде, светло мрке боје печења (T.IV/6); уломак
обода украшеног јамицама и пластичном оштећеном траком непосредно изнад уреза (T.IV/7).
Објекат 12. Налази се одмах уз објекат 11, северно од њега. Са површине објекта сакупљено
је 25 уломака грнчарије. Овде се издвајају: уломак пластичне, брадавичасте дршке (T.IV/12);
два уломка украшена тракама шнура (T.IV/8,11) и два уломка фине, црно глачане керамике од
којих један припада посуди украшеној урезаним линијама (T.IV/9), а други благобиконичној
здели са косо фасетираним горњим конусом (T.IV/10) -тип I a1 према подели А. Булатовића
(Булатовић, 2009: 91).
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Објекат 13. Најисточнији објекат, на око 100 m источно од објекта 4. На простору овог
објекта сакупљено је 8 уломака грнчарије, међу којима се не издваја ни један који би био од
значаја за културно- хронолошку анализу.
Црепаја 1:
Објекат 1. Налази се у јужном делу локалитета на око 80 m североисточно од пруге
Панчево-Зрењанин. Пронађен је 31 уломак грнчарије. Међу сакупљеним материјалом
издвајају се орнаментисани уломци попут комада са шнур орнаментима (T.V/3), уломка са
дубоким урезаним линијама на прелазу у канелуре (T.V/1), уломка обода црне глачане посуде,
пехара највероватније (T.V/ 2), као и језичаста дршка веће посуде (T. V/4).
Објекат 2. Налази се на око 50 m источно од објекта 1, у непосредној близини носача
далековода.Сакупњено је 32 уломка грнчарије. Међу овим уломцима, издвајају се делови
обода благобиконичне зделе (T.V/7) и уломци обода две калотасте зделе (T.V/11,12).
Карактеристичан је уломак обода посуде са квадратним или ромбичним отвором (T.V/5),
уломак корена тракасте дршке неке веће посуде жуте површине (T.V/6) и уломак посуде која
је била украшена урезаним линијама, мрке боје печења (T. V/8). Посебно се издваја уломак
посуде коме су ивице додатно обрађене и заобљене у циљу неке друге функције (T.V/9).
Објекат 3. Удаљен око 100 m у правцу северозапада од објекта 1. Са површине објекта
сакупљено је 15 уломака грнчарије. Могу се издвојити два уломка: један украшен траком
шнура (T.V/13), а други је уломак обода ромбичног отвора неке посуде, вероватно зделе
(T.V/14).
Објекат 4. Налази се на око 70 m западно од објекта 3 и 50 m североисточно од пруге. На
простору овог објекта сакупљено је 6 уломка грнчарије, међу којима се не издваја ни један
који би био од значаја за културно- хронолошку анализу.
Објекат 5. Налази се на 30 m северно од објекта 4 и око 100 m северно од пруге. Са
површине објекта прикупљено је 16 уломака грнчарије. Овде се издваја језичаста дршка веће
посуде, највероватније урне (T.V/15) и два уломка посуде, наранџасте боје печења, могуће
саџака (T.V/16,17).
Објекат 6. Удаљен је око 200 m од претходног објекта у правцу пруге Панчево- Зрењанин
и око 70 m од саме пруге. На простору овог објекта је сакупљено 17 уломака грнчарије.
Издваја се уломак дна посуде са тањим зидовима, лошијег печења и квалитета (T.V/18), и
један уломак хоризонтално канеловане веће посуде, вероватно урне, црне боје печења и
углачане површине (T.V/19).
Објекат 7. Налази се на 50 m западно од објекта 6. Овде је сакупљено 32 уломка грнчарије.
Издвајају се следећи уломци: један део дна посуде дебљих зидова (T. V/20), као и две дршке од
којих је једна језичаста (T. V/21), а друга тракаста (T. V/22).
Објекат 8. Налази се уз пругу Панчево-Зрењанин, на 50 m удаљености од објекта 7 у
правцу запада. На простору овог објекта сакупљено је 7 уломка грнчарије, међу којима се не
издваја ни један који би био од значаја за културно-хронолошку анализу.
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Објекат 9. Налази се уз сам објекат 7, северно од њега. На простору овог објекта сакупљено
је 15 уломака грнчарије, међу којима се не издваја ни један који би био од значаја за културнохронолошку анализу.
Објекат 10. Налази се уз саму пругу Панчево-Зрењанин, у линији објекта 6.На простору
овог објекта сакупљено је 27 уломака грнчарије. Од карактеристичних налаза издвајају се:
уломак посуде благобиконичне форме скоро равних зидова, непрофилисаног обода и грубље
фактуре (T.V/23); уломак једне тракасте дршке (T.V/25), уломак масивнијег дна посуде
(T.V/26) и уломак зида и дела плашта (крилаца) саџака (T.V/24).
Објекат 11. Налази се на 100 m удаљености од претходног објекта у правцу пруге.
На месту овог објекта сакупљено је 39 уломака грнчарије. Издвајају се: три уломка
украшена урезаним троструким линијама, (T.VI/2,3,4); комад црнe, глачане посуде, са
дубоким, хоризонталним канелурама (T.VI/1). Посебно је карактеристичан уломак керамичке
фигурине (T.VI/5).
Објекат 12. Удаљен 50 m у правцу југа од објекта 11. На простору овог објекта сакупљено
је 8 уломака грнчарије, међу којима се не издваја ни један који би био од значаја за културнохронолошку анализу.
На простору самог локалитета, изван објеката сакупљено је 20 уломака грнчарије. Ту се
издвајају: уломак обода мање зделе или шоље благо разгрнутог и благо профилисаног обода
(T.IV/13); мањи део обода зделе тањих зидова (T.IV/14); Део тракасте дршке која је припадала
шољи или лонцу (T.IV/16); уломак црне глачане керамике украшене канеловањем, масивнији
комад веће посуде (амфоре?) са три паралелне канелуре (T.IV/15).
Локалитет Качарево 1
Локалитет се налази југоисточно од самог насеља, на око 1,5 km од последњих кућа (карта
1; слика 3). Подељен је пољским путем на северни и јужни део. Материјал је одвајан, будући
да се у јужном делу, поред уломака бронзанодопске јављају и делови провинцијално римске
грнчарије израђене на брзом витлу, што у северном делу није случај. Облик локалитета је
елипсоидан а његова површина износи 750 х 500 m, што не треба узети за његове коначне
димензије.
Северни део локалитета садржи објекте, а могуће је да се локалитет пружа и по лесној
греди са североисточне стране (западни обод Делиблатске пешчаре).
Разлика између надморске висине горњег и доњег дела локалитета износи скоро 10 m
(91.3 и 82.6 m). Северни део локалитета при средини сече још један пољски пут, а уз главни
пут у источној половини локалитета налази се исушени канал са растињем.
Број објеката на овом локалитету је мањи, сразмерно његовој величини у односу на
претходне, па је овде констатовано 7 објеката.
Качарево 1:
Објекат 1. Налази се на око 200 m северно од пута који дели локалитет на два дела и
200 m западно од пута који сече северни део локалитета на западну и источну половину. На
простору овог објекта сакупљено је 34 уломка грнчарије, међу којима се не издваја ни један
који би био од значаја за културно-хронолошку анализу.
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Објекат 2. Налази се на удаљености од 75 m северно од објекта 1 и на око 150 m западно
од пута који дели северни део локалитета. На простору овог објекта пронађен је 31 уломак
грнчарије. Истиче се један већи комад, део урне, тамно мрке скоро црне боје печења, украшен
урезивањем троструких линија у гирланд мотивима (T.VI/6); затим тунеласта дршка на самом
ободу посуде, зделе највероватније (T.VI/7); још једна дршка посуде, наранџасте боје печења
(T.VI/9); уломак неправилног обода посуде (T.VI/12), као и два мања уломка црне глачане
површине, танких зидова (T.VI/8,10). Издваја се један део обода мање зделе благобиконичног
облика (T.VI/11) као и још један неуобичајени комад обода, могуће ромбичног облика
(T.VI/13).
Објекат 3. Налази се уз пут кроз северну половину локалитета, при самој ивици
локалитета, на удаљености од 130 m источно од објекта 2. На простору овог објекта сакупљено
је 5 уломака грнчарије. Издваја се један комад са урезаном двостурком линијом (T.VI/15) и
део обода амфоре (T.VI/14).
Објекат 4. Налази се на око 100 m десно од средишњег пута северне половине локалитета
и на око 80 m северно од средишњег пута локалитета. Сакупљено је 26 уломка грнчарије.
Издвајају се три уломка, два највероватније припадају равним ободима посуда (T. VI/17,18),
а један мали уломак на себи носи украс троструких, урезаних линија које су чиниле извесну
композицију (T.VI/16).
Објекат 5. Удаљен 75 m у правцу југоистока од објекта 4, и на 50 m удаљености од ивичног
пута северне половине локалитета. На простору овог локалитета сакупљено је 49 уломака
грнчарије. Издвајају се: уломак равног обода посуде, највероватније зделе (Т.VI/19); уломак
обода благобиконичне зделе (Т.VI/20) уломак неправилног обода посуде (T.VI/23), део дна
посуде масивнијих зидова (T.VI/24), два фрагмента пластичних дршки од којих један припада
лонцу или урни (T.VI/21), а други пехару црноуглачане површине, танких зидова (T.VI/22).
Објекат 6. Налази се на удаљености од 50 m од ивичног пута и на око 75 m источно од
објекта 5. На простору овог објекта сакупљено је 25 уломка грнчарије, међу којима се не
издваја ни један који би био од значаја за културно-хронолошку анализу.
Објекат 7. Налази се на око 100 m северозападно од објекта 6 и 100 m североисточно
од објекта 4. Сакупљено је 30 уломака грнчарије. Овде се издваја уломак врата веће посуде,
урне или лонца, украшене урезаном траком коју чине три линије (T.VI/25), затим уломак
обода калотасте зделе мањих димензија (T.VI/26) и једне зделе равног обода (T.VI/30); уломак
посуде са брадавичастим украсом и урезаним линијама (T.VI/28); уломак црне глачане
керамике коме недостаје дршка или пластични украс (T.VI/29) и уломак пластичне, језичасте
дршке са урезаним украсом (T.VI/27).
На простору јужне половине локалитета сакупљена су 73 уломка међу којима се не издваја
ни један који би био од значаја за културно-хронолошку анализу.
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Анализа керамичког материјала
Говорећи уопштено о карактеристикама прикупљеног материјала можемо рећи да су у
питању посуде израђене од пречишћене глине, са примесом ситнијег или крупнијег песка
и ретко дробљене грнчарије. Често су грубих, али има и финих и глачаних површина. Украс
се ретко јавља и то су обично урезане линије или орнаменти изведени утискивањем врпце у
свежу глину (шнур), а јављају се и фрагменти украшени канеловањем. Као орнаменте можемо
поменути и брадавичасте украсе који нису увек у функцији дршке. Што се тиче боје печења,
преовлађују тамнији тонови.
Типолошки посматрано међу уломцима се издвајају две групе грнчарије. Једној групи
припадају посуде грубе фактуре, украшене шнуром и урезаним линијама, а другој групи
финије, тамнијих тонова печења, углачане посуде са оштријим језичастим дршкама и
канелурама као и фасетовани ободи здела.
Прва група керамике
Посуде ове групе су грубље, израђене од глине са примесом песка. То су углавном посуде
дебљих зидова, боје печења од окер па све до мрке и тамномрке. Присутни су типови посуда
који су карактеристични за насеобинску керамику: зделе, лонци, саџаци а постоје и уломци
амфора какве су имале функцију урни у белегишкој култури.
На основу сакупљених уломака здела могло се установити присуство оних калотастог
облика, обода благо повијеног ка унутрашњости (Т.II/1,2,9; T.III/15:T.V/23;T.VI/26). У мањем
броју јављају се благобиконичне зделе (T.I/9;T.VI/11,20) и уломци здела са ромбичним ободом
(Т.I/6;Т.V/5,14). Пронађени су и уломци посуда са тунеластим дршкама који могу припадати
зделама (T.VI/7).
Зделе налазимо у виду гробних прилога или у служби поклопаца, а понекад и урни старије
фазе на некрополи у Белегишу (Трбуховић 1961: 174- сл. 27, 176- сл. 32), Иланџи (Маријански
1957, Т. V/3, Т. VI/3) и нарочито Карабурми (Тодоровић 1977: 16- гроб 68; 17- гроб 77; 22гроб 88; 29- гроб 120; 32- гроб 128 и 130; 35- 138; 36- гроб 139; 38- гроб150; 45- гроб 168;
47- гроб 170; 55- гроб 191 и 193, 59- гроб 201; 63- гроб 210; 72- гроб 234 и 236; 74- гроб 239;
75- гроб 242; 85- гроб 261; 88-гроб 265; 90- гроб 267; 97- гроб 278; 100- гроб 282; 102- гроб 287;
110- гроб 301; 116- гроб 313). Зделе масивних зидова (Т. I/6,7) имају аналогија у примерцима
нађеним на некрополи у Белегишу и Карабурми (Трбуховић 1977:174, сл. 27; Tодоровић 1977:
10, 11, 29, 32, 55, 58, 59, 63, 66, 72, 74, 100, 102, 108, 110, 111 ). Зделе са тунеластим дршкама на
ободу и ромбичним задебљалим ободима аналогни су примерцима са некрополе Ливазиле
у Румунији (Гогалтан 1998: PL.VIII/1,2) као и примерцима са Карабурме (Tодоровић 1977:
47,65,72).
Ситне уломке лонаца, амфора и саџака није увек лако разликовати, нарочито неукрашене
делове трбуха. То су посуде сличних димензија, а понекад могу делити и функцију (Буквић
2000: 79). На примеру систематски истражених некропола установљено је да су се ретко,
али ипак као урне, осим амфора користили и лонци и саџаци (Tодоровић 1977: T.XIX/2;
Маријански 1957: T.IV/1;T.VI/4,5). О функцији посуде може говорити и њен квалитет, познато
је да је кухињско посуђе бољег квалитета. То би унеколико могао бити основ за раздвајање
уломака у одређене керамичке типове (Toдоровић 1977: 119).
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Од поменутих типова чини се да су најбројнији лонци. То су уломци добро печене
керамике грубе фактуре и дебљих зидова. У питању су посуде већих димензија (до 45 cm
у пречнику), коничног облика који се може претпоставити према изгледу дна (и на осову
аналогних реконструисаних примерака са истражених некропола), грубе фактуре и дебелих
зидова, доброг печења, најчешће са језичастим и цевастим дршкама испод непрофилисаног,
равно засеченог обода (Т.I/5;T.VI/7). Дршке се јављају и нешто даље од обода, ка трбуху лонца
(T. I/11;T.II/10;T.III/7,10,12;T.IV/3,5,12,16;T.V/21,22). Боја уломака лонаца варира од окер до
мрке или сиво- мрке и они нису украшени.
Будући да истражена насеља културе Белегиш изостају, аналогије за лонце налазимо на
Карабурми (Toдоровић 1977,11- гроб 30, 74- гроб 239), Иланџи (Маријански 1957, Т. IV/1, Т.
VI/4,5) Белегишу (Трбуховић 1961: 173, сл. 35, 36) и такође на некрополи Левазиле (Гогалтан
1998: Pl.III/1) у својим секундарним функцијама урне.
Следеће по броју уломака у оквиру поменуте групе посуда су амфоре, које су веома
карактеристичне и у првој и у другој фази културе Белегиш3. У првој фази то су биконичне
посуде са цилиндричним вратом, тракастим дршкама испод њега и профилисаним ободом са
карактеристичним украсом изведеним тракама шнура или урезивањем снопова линија које
чине одређене композиције (гирланде и волуте). Овакве амфоре се срећу на некрополама у
Белегишу (Трбуховић 1961: 168 сл. 13), Иланџи (Маријански: Т.I/4;T.II/1,4,7;T.III/1), Карабурми
(Toдоровић 1977), Најевој циглани (инвентар Народног музеја Панчево бр. 2438 и А 217)
као и на румунским некрополама Ливезиле (Гогалтан1998: Pl.I/2;Pl.II/2:Pl.III/2), Драгшина
(2004-2005: Сентмиклоши PLIII/3,4) и другим познатим некрополама чији је материјал слабо
до данас публикован. На локалитетима у Јабуци, Црепаји и Качареву пронађен је значајан
број уломака који поседују такво или слично украшавање изведено урезаним линијама
(Т.I/4;T.II/6,15;T.III/3,4,11;T.V/8;TVI/2,3,4,6,15,16,25), или тракама шнура (T.II/13;T.III/1,8,16;T.
IV/2,8,11;T.V/3,13). Један уломак се посебно издваја када говоримо о украшавању у старијој
фази, зато што он садржи дубоке и широке урезе који су на граници између урезивања и
канеловања (Т.V/1). Аналогије у украшавању му налазимо на урни са Карабурме (Toдоровић
1977: 105, гроб 294) према Ј.Тодоровићу овај вид украшавања (жљебљење) коегзистира са
посудама украшеним шнуром и канеловањем, а у овом раду биће придружен првој групи
керамике (Tодоровић 1977: 145). Неколико пронађених уломака обода (Т.I/10;T.III/14;T.VI/14)
и цевастих и језичастих дршки (Т.I/5;T.II/10; T.III/7,12; T.IV/3,5,12) такође могу припадати
поменутим амфорама.
Уломци саџака нису лако препознатљиви уколико то нису карактеристични делови
крилаца или плашта. Истих су карактеристика као лонци, грубе фактуре, непрофилисаног
обода, понекад са гредастим дршкама испод обода, већих димензија осим што поседују
плашт који се спушта до дна, са својим карактеристичним отворима за циркулацију ваздуха
(Поповић 1998: 32) или крилца испод обода која служе за постављање на огњиште (Tодоровић
1977: 119). Уломци зида посуде са плаштом (T.IV/4;T.V/24) се са највећом сигурношћу могу
сврстати у саџаке као и уломци који садрже отворе плашта (Т.V/16;T.VI/23). Светлијих су
тонова печења, углавном наранџасте боје. Не представљају хронолошки осетљиву форму.
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Овде се узима у обзир подела Белегишке културе Н. Тасића која је дата у монографији „Белегиш, Стојића
гумно- некропола спаљених покојника“, која подразумева две главне фазе са по три подфазе. С обзиром на
фрагментованост материјала могуће је једино извршити поделу на ове две главне фазе. Уопштено говорећи,
првој фази припадају посуде грубље фактуре са карактеристичним врпчастим украсом, а другој посуде финије
фрактуре, тамнијих тонова печења и карактеристичним украшавањем канелурама.

Марија В. Ћуковић

Друга група керамике
Другу групу чине уломци посуда финије фактуре, тамнијих тонова печења од сиве,
мрке, тамномрке до потпуно црне, са слојем фине глине која је нанета на површину посуде.
Украшене су веома ретко урезима, као и оштријим језичастим украсима и дршкама а најчешће
канелурама различите дубине и на различитим местима посуде. На уломцима посуда
дебљих зидова- лонаца и амфора и посуда тањих зидова попут пехара присутно је равно
(вертикално и хоризонтално) (Т.II/3,14Т.IV/15;T.V/19;T.VI/1;) као и косо канеловање (Т.II/11),
а саме канелуре могу бити плиће (T.V/19) или дубље (T.VI/1). Материјал није пронађен у
довољно великом броју да би се могла урадити детаљнија анализа. Могу се издвојити зделе,
благобиконичне са косо фасетираним ободом које припадају типу Iа1 према А.Булатовићу
(Булатовић 2009: 91). Тамних су тонова печења од сиво-мрке до црне и углачане (Т.I/1;Т.IV/10).
Масивнији канеловани уломци могу се приписати лонцима или амфорама (Т.IV/15;T.V/19;T.
VI/1). Остали фрагменти се могу приписати пехарима или другим посудама мањих димензија
са тракастим дршкама и брадавичастим и дугметастим елементима, понекад додатно
украшених урезаним орнаментима (T.II/3;T.III/3,8,11,14;). Издваја се и уломак ansa voluta
(Т.III/13) какве се налазе на дршкама пехара типа 2 б или зделе типа 3 б према подели С.
Вранић (Вранић 2002:97, 104).
Уломци ове групе керамике имају аналогија у посудама Белегиш II фазе према подели
Н.Тасића, а пехари и у примерцима Белегиш I фазе, што нам је познато са већ поменутих
некропола у Белегишу, Иланџи, Карабурми, Ливазиле и некропола млађе фазе белегишке
културе у Војловици и Опову као и налазиштима белегишке културе у Славонији
(Форенбахер1991).
На основу аналогија са керамичким материјалом систематски истражених налазишта,
углавном некропола спаљених покојника попут Белегиша (Стојића гумно) (Трбуховић 1961,
Вранић 2002), некрополе у Иланџи (Маријански 1957) и Карабурми (Toдоровић 1977), где су
присутна оба типа грнчарије, али и насеља попут Гомолаве (Taсић 1986) и можда Феудвара
(Медовић, Хансел 1988/89), може се закључити да ови локалитети припадају култури
Белегиш са њеним фазама (Белегиш I и Белегиш II према подели Н.Тасића) односно садрже и
врпчасту и канеловану грнчарију. На локалитету Феудвар, према П. Медовићу, након слојева
ватинске културе, следи слој са грнчаријом друге фазе белегишке културе и то са мало
типичних Белегиш елемената, док се Белегиш I елементи не помињу изричито, уколико се не
подразумевају као део позноватинског материјала (Медовић 1988/89: 22,23).
На локалитетима у Јабуци, Црепаји и Качареву бројнији је керамички материјал
грубље фактуре, украшен техником утискивања врпце, док су нешто мање бројни уломци
црних углачаних посуда украшених канеловањем. Релативно- хронолошки однос ове две
фазе белегишке културе утврђен је приликом систематских истраживања већ поменутих
некропола у Белегишу, Иланџи и Карабурми, као и на насељу на Гомолави и Феудвару, док
је појава само канеловане грнчарије забележена на некрополама у Војловици - Рафинерија 2
(Буквић 2000: 52, 1982: 43,44), у Опову на локалитетима Утва и Бели брег (Буквић 2000: 127134; Поповић 1998: 29-46), као и на насељима Јаково-Економија Сава (Тасић 1962: 127) и Батка
„C“ (Радишић 1967: 44-45; Буквић 2000: 135).
О детаљнијем хронолошком опредељењу ових налазишта и утврђивању постојања фаза
унутар насеља не може се говорити без систематског истраживања затворених целина и
утврђивања стратиграфије. На овом нивоу, локалитете Јабука 35, Црепаја 1 и Качарево 1
треба ставити у опште оквире трајања белегишке културе са својим фазама, што је према Н.
Тасићу период између Br B1 и Ha А2 Рајнекеове хронологије односно њено трајање угрубо је
смештено у другу половину другог миленијума пре н.е. (Тасић 2002:177).
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ЗАКЉУЧАК
Досадашњим рекогносцирањем територије Баната, од почетка пројекта Археолошка
Топографија Баната установљен је велики број локалитета од којих највећи део припада
бронзаном добу (Јовановић 2012: 341). Неретко су у питању локалитети великих димензија и
изузетно богати налазима. Оно што локалитете у Јабуци, Црепаји и Качареву чини посебнима
није само то што су њихови обриси видљиви са површине, већ што припадају сегменту једне
културе која није добро позната из досадашњих истраживања. На основу типова керамике,
на основу површинскх остатака који могу указивати на објекте, чије димензије иду и до 6
m дужине, може се рећи да се ради о насељу. Истражена насеља Белегишке културе, која
садрже обе њене фазе веома су ретка у нашој земљи. У том смислу највише информација
пружа налазиште Гомолава, где је утврђена стратиграфија и релативан однос фаза белегишке
културе. Белегишкој култури на Гомолави припадају слојеви IV b и IVc. Н. Тасић наводи да
је у првом слоју пронађена керамика украшена шнур орнаментима, као и пехари који би
припадали фази Белегиш I (Тасић, 1988: 57). Млађи стамбени ниво са потврђеним јамама
и земуницама карактерише црна глачана керамика украшена канелурама или изузетно,
урезаним линијама. За ову фазу на Гомолави добијен је и апсолутни датум од 1115 ± 55 (Тасић,
1988: 58). Кућама старије фазе приписане су фундиране основе надземних објеката као и пећи
са истом фундираном основом коју чине уломци керамике и ситно камење постављени на
подлогу премазану глином (Тасић 1965:199). То су за сада најисцрпнији подаци о односу ове
две фазе културе Белегиш, проистекли из истраживања једног насеља те културе у оквирима
наше земље.
Спорадично су у истраживањима неких других фаза и култура бронзаног доба откривени
и поједини насеобински објекти белегишке културе, али још увек се не могу са поузданошћу
описати њихове особине. Нарочито је то случај старије фазе културе. Није познато да ли су
куће у тој фази надземне или укопане. За куће друге фазе, односно говорећи о „канелованој
керамици Гава комплекса“ Љ. Буквић помиње да су у отвореним насељима куће биле
полуукопане, а на градинама надземне док о кућама Белегиш I фазе немамо података (Bukvić
2000: 41).
Истражена насеља попут Батке „C“, неколико откривених кућа у Опову, Феудвару, насељу
Економија Сава у Јакову, говоре само о познијој фази, док недостају подаци о старијој фази
као и њиховом међусобном односу. Н. Тасић наводи да сав материјал са насеља у Јакову
потиче из јама „од који неке могу да имају стамбени карактер“ (Тасић 1966:16). Таква би се
ситуација можда могла очекивати и на овим новооткривеним локалитетима, са том разликом
што материјал показује присуство Белегиш културе са акцентом на старијој фази. Локалитети
Јабука 35, Црепаја 1 и Качарево 1, као и други слични, још увек нерегистровани локалитети
могли би дати податке о континуитету и развоју белегишке културе, чијим носиоцима
припадају некрополе у Белегишу, Карабурми и Иланџи, односно Опову и Војловици. У
суседној Румунији је боља ситуација по питању истражености налазишта белегишке културе.
На основу картираних налазишта која се налазе на простору равнице румунског дела Баната
(без обзира на тип налазишта - случајни налаз, некропола или насеље) могу се извести
значајни закључци о простирању културе и неким другим њеним особинама. Свакако би
било значајно да се означе и налазишта која припадају нашем делу Баната и Срема како би се
створила целокупна слика о простирању културе Белегиш и могло даље откривати о њеном
постанку и развоју. Два локалитета која су предмет овог рада представљају допринос овој
идеји.
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РЕЗИМЕ
Рекогносцирањем катастарских општина Јабуке, Црепаје и Качарева, током пролећне
кампање 2012. године, уз коришћење сателитских снимака Гугл Ерта (Google Eartha), откривена
су два налазишта са керамичким материјалом белегишке културе. Бројнији је материјал који
се може приписати Белегиш I фази, уломци керамике грубље фактуре, светлије боје печења
а посебно украшене шнур орнаментиком и урезивањем у сличним композицијама. У мањем
броју су откривени уломци црних, глачаних посуда, тањих зидова, украшени канеловањем,
карактеристични керамички налази Белегиш II фазе (према подели Н.Тасића).
Marija Ćuković
Two new sites of Belegiš Culture
in Pančevo surrounding area
Two new sites containing ceramic materials dating from the Bronze Age Belegiš Culture have
been uncovered in course of the reconnaissance of the municipalities of Jabuka, Crepaja and
Kačarevo during the spring campaign in 2012, using Google Earth satellite images. The dominant
materials could be dated to Belegiš I phase – ceramic fragments with rougher texture and lighter
colour, especially those decorated using the ribbon method and engraving. There is also a smaller
amount of fractures of black polished dishes with thinner body, ornamented with flutes which are
characteristic of the Belegiš II phase (according to N. Tasić).
ЛИТЕРАТУРА:
 Bukvić, Lj., Gačić Đ. 1982. Vojlovica Pančevo- bronzanodobna i sarmatska nekropola, AP 23, Beograd, 42-45
str.
 Bukvić, Lj. 1982. Beli breg- Opovo, AP 23, Beograd, 47-48 str.
 Bukvić, Lj. 2000. Kanelovana keramika Gava kompleksa u Banatu, Novi Sad.
 Булатовић, А. 2009. Порекло и дистрибуција благобиконичних здела фасетираног или канелованог
обода, с краја бронзаног и почетка гвозденог доба на Балканском полуострву, Старинар бр. 59, стр.
89- 108.
 Вранић, С. 2002. Белегиш, Стојића Гумно - некропола спаљених покојника, Музеј града Београда,
Посебна издања X, Београд;
 Gogâltan, F. 1998. The Cruceni- Belegiš cemetery of Livezile (Tolvădia), Commune Banloc, District Timiş
(Romania) u: The Tracian world at the crossroads of civilisations II, Bucharest, 181- 205;
 Јовановић, Б. 2012. Бронзано и гвоздено доба у: Археолошка топографија општине Нови Кнежевац,
Археолошка топографија Баната том I, Нови Сад;
 Маријански, М. 1957. Гробље урни код Иланџе, Рад Војвођанских Музеја 6, Нови Сад, стр. 5- 24.
 Медовић, П., Hansel, B. 1988-1989. Феудвар код Мошорина- насеље гвозденог и бронзаног доба, Рад
Војвођанских Музеја 31, Нови Сад, стр. 21-26.
 Поповић, А. 1998. Керамика касног бронзаног доба са налазишта Бели брег у Опову, Гласник Музеја
Баната 8, Панчево, стр. 26- 48.
 Szentmiklosi, A. 2004-2005. Materiale aparţinând Culturii Cruceni-Belegiš Descoperite în Hotarul localităţii
Dragşina (jud. Timiş) u: ANALELE BANATULUI, S.N., Arheologie-Istorie, XII-XIII, str. 111—125;
 Трбуховић, В. 1961. Праисторијска некропола у Белегишу, Старинар XI, нова серија, Београд, стр.
163- 180.
17

Г л а с н и к м у з е ј а Б а н ата

 Тасић, Н. 1962. Насеље културе поља са урнама у источном делу Срема, Рад Војвођанских Музеја 11,
Нови Сад, стр. 127- 142.
 Тасић, Н. 1965. Позноенеолитски, бронзанодопски и слој старијег гвозденог доба на Гомолави, РВМ
14, Нови Сад, стр. 177-228.
 Тасић, Н. 1966. Проблем културе равних поља са урнама у Војводини, Старинар XVII, Београд, стр.
15- 24.
 Тасић, Н. 1983. Југословенско Подунавље од индоевропске сеобе до продора Скита, Нови Сад Београд;
 Tasić, N. 1988. Bronze- und ältere eisenzeit auf Gomolava u: Gomolava- simpozijum u Rumi 1986, Novi Sad,
str. 47- 58.
 Todorović, J. 1977. Praistorijska Karaburma II, nekropola bronzanog doba, Muzej Grada Beograda, Beograd;
 Трифуновић С. 2008. Археолошка Топографија Баната (Чока), резултати за 2006. годину, АП 4,
Београд;
 Трифуновић, С. 2012. Археолошка топографија општине Нови Кнежевац, Археолошка топографија
Баната том I, Нови Сад;
 Forenbaher S. 1991. Nalazišta grupe „Belegiš II“ u istočnoj Slavoniji, Opuscula archaeologica 15, str. 47-69;

Локалитет Јабука 35;

18

Марија В. Ћуковић

Локалитет Црепаја 1;

Локалитет Качарево 1;

19

Г л а с н и к м у з е ј а Б а н ата

20

Марија В. Ћуковић

21

Г л а с н и к м у з е ј а Б а н ата

22

Марија В. Ћуковић

23

Г л а с н и к м у з е ј а Б а н ата

24

Марија В. Ћуковић

25

Г л а с н и к м у з е ј а Б а н ата

26

Неда Д. Димовски

Неда Д. Димовски

ДЕФЕКТ ЗАДЊЕГ ЛУКА АТЛАСА:
ПРИКАЗ СЛУЧАЈА
СА ПОЗНОСРЕДЊОВЕКОВНОГ НАЛАЗИШТА
ПРЕКО СЛАТИНЕ У ОМОЉИЦИ
Апстракт: Дефект задњег лука атласа представља асимптоматични развојни поремећај
који варира од расцепа до парцијалне или комплетне аплазије. Према различитим ауторима,
учесталост дефеката постериорног лука атласа документованих приликом радиолошких
студија и дисекција кадавера износи 0,69–4%, док је на археолошким људским скелетним
серијама забележена учесталост од 0,8–4,5%. У фокусу рада је представљање дeфекта
постериорног лука атласа уоченог приликом анализе позносредњовековне серије
са налазишта Преко Слатине у Омољици и сагледавање значаја учесталости овог
типа мањих развојних дефеката за биоархеолошке интерпретације, с обзиром на
већ уочене регионалне разлике.
Кључне речи: атлас, дефект постериорног лука, средњи век, Омољица, јужни Банат.
Увод
Дефект задњег лука атласа (spina bifida atlantis posterior, mediandeficiency- intheposteriorarch,
posteriorarchdefect, cleft neural arch, congenital hypoplasia of the posterior arch, aplasia of the posterior
arch) представља једну од бројних развојних аномалија горњег зглоба главе које се јављају
услед комплексног ембрионалног развоја овог сегмента аксијалног скелета(ScheuerandBlack
2000: 200; Wysockiet al. 2003: 361). Аномалије задњег лука атласа се могу јавити изоловано или
истовремено са аномалијама окципиталне кости и аксиса, и варирају од расцепа до парцијалне
или комплетне аплазије (Travan et al. 2011: 495). Веома су ретки случајеви истовременог
дефекта антериороног и постериорног лука (Park et al. 2006: 44).
Распрострањено је мишљење да је дефект постериорног лука атласа последица поремећаја
развоја током хондрогенезе (Kaushal 2011: 67; Sabuncuogluet al. 2011: 100).Aтлас окоштава из
три примарна центра – антериорног центра из кога се формира предњи лук и два латерална
центра из којих се формирају бочне масе и постериорни лук(ScheuerandBlack 2000: 198). У
седмој недељи интраутериног живота ширењем осификације дорзално из латералних центара
почиње формирање две половине задњег лука које се обично спајају између четврте и пете
године живота (ScheuerandBlack 2000: 199; Sabuncuogluet al.2011: 99). Некомплетна фузија две
половине лука може бити уобичајена у првих пет до десет година, а учесталост задржавања
ове развојне аномалијесреће се код 3–5% одраслих особа (Sabuncuogluet al. 2011: 99).
Према различитим ауторима, учесталост дефеката постериорног лука атласа
документованих приликом радиолошких студија и дисекција кадавера износи 0,69–4%(Kwon,
Kim, andLee 2009: 523; Sabuncuogluet al. 2011: 100;Sanchis-GimenoandAparicio 2011: 1574;Travan
et al. 2011: 497).
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Случајеви дефекта задњег лука атласа код археолошких људскихскелетних серија
документовани су у неколико европских земаља и код Анасази скелетних колекција Новог
Мексика. Учесталост од 2,1% (3/141) забележена је код позноримскепопулације из Мађарске
(Tác–Margittelep, жупанија Фејер) где је дефект уочен код три индивидуе женског пола (3/76 –
3,9%) (Éry 2000: 362).Код словачке серије 11–12. века (Девин – Град) забележена је учесталост
од 1,35% (1/74), док код популације 9. века из Девина (Zakostolom) дефект постериорног
лука није забележен (0/7) (MasnicováandBeňuš 2003: 268). Скелетни узорак из Литваније има
учесталост од 1–2 %, док је на узорку који чини 14 великоморавских и словенских серија уочена
учесталост од 0,8 % (14/1672) без значајних разлика у односу на пол (MasnicováandBeňuš 2003:
271).Дефект задњег лука атласа је забележен и на пољским серијама 12–13.века (скелетна
колекција одељења Историјске антропологије Универзитета у Варшави) са учесталошћу
од 3,2% за цео узораки 8,1% за индивидуе женског пола (Wysockiet al.2003: 358, 360).Код
Puyeскелетне серија из Новог Мексика 14–15. века учесталост дефекта постериорног лука
атласаизноси 4,5% (4/87), док су три случајева забележена и код других Анасази скелетних
колекција (Quarai, PuebloBonito) (Barnes 1994: 265, 267).Појединачни случајеви документовани
су у Италији (некропола 6–7. века у Чивидалеу), на Исланду (Hrísbrú, популација 10–11. века
– 2/7), као и на некрополи аварског периода у Бачкој Тополи (локалитет Кланица) (Farkas und
Marcsik 1979: 20; Walkeretal. 2004: 1, 2; Travan et al. 2011).
Учесталост мањих развојних аномалијa овог типа, које не утичу на нормалну
функцију индивидуе, могу да укажу на генски фонд популације (Barnes 2008: 331),
посебно ако узмемо у обзир да је истакнута могућност праћења дефекта задњег лука
атласа као наследног фактора (Wysockiеt al.2003: 362). У фокусу рада је представљање
дефекта постериорног лука атласа уоченог приликом анализе позносредњовековне
серије са налазишта Преко Слатине у Омољици и сагледавање значаја овог типа
мањих развојних дефеката за биоархеолошке интерпретације.
Материјал и метод
Средњовековни скелет да дефектом задњег лука атласа (гроб 30)потиче са
позносредњовековног налазишта Преко Слатине у атару села Омољица код Панчева.
Археолошким истраживањима 2005. и 2006. године документовано је 158 гробова који се
на основу гробних налаза датују у раздобље друге половине 12.и прве половине 13. века
(Ђорђевић, Ђорђевић и Радичевић 2007: 188, 191).
Анализирани људски скелетни остаци потичу из 138 гробних целина. Посматрани
узорак састоји се од 41 очуваног атласа (25 припада мушком полу, 15 – женскоми један атлас
индивидуи неутврђеног пола) одраслих индивидуа (старосног распона 18–60 година).Седам
очуваних атласа дечјих индивидуа (старости од 1,5–10 година) имају уобичајену анатомију.
Пол и старост у тренутку смрти индивидуе из гроба 30 одређени су на основу мофрологије
костију главе и карличних костију (Buikstraand Ubelaker 1994).Скелетни остаци припадају
мушкарцу старом 25–30 година.На атласу је фрагментован леви попречни наставак. Осим
аксиса остали пршљенови су присутни у фрагментима.
За утврђивање типа дефекта постериорног лука атласа коришћена је класификацијакоју
су предложили Курарино (Currarino) и његовисарадници (Sabuncuogluet al. 2011: 100–101).
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Приказ случаја
Осимфрагментованости левог попречног наставка, атлас индивидуе из гроба 30 добро
је очуван. Присутна је парцијална аплазија постериорног лука која поКурарину (Currarino)
и његовимсарадницимаодговара типу А који означава , изостанак,спајања две половине
лука са расцепом или мањим медијалним међупростром (Sabuncuogluetal. 2011: 100–101). У
омољичком случају забележен је мањи медијални међупростор од 1,5mm.Maла засебна кост,
постериорни туберкулум, присутна у међупростору код 2% случајева (Travan et al. 2011: 498),
није присутна код нашег примера, мада се не може искључити могућност да није уочена
приликом подизања скелета.
На левој бочној маси атласа уочена је комплетна бипартиција facies articularis superior.

Слика 1.Гроб 30. Омољица – Преко Слатине. Изостанак спајања леве и десне половине задњег лука атласа типа
А. На левој бочној маси – комплетна бипатриција facies articularis superior.
Figure 1. Grave 30. Omoljica – Preko Slatine. Failure of posterior arch fusion type A. Left double condylar facet.

Дискусија
Дефект постериорног лука атласа типа А из омољичког гроба 30 представља обично
асимптоматичан дефект са највећом учесталошћу (78,4%) у односу на друге типове аномалија
постериорног лука (Sabuncuogluеt al. 2011: 100).
Учесталост од 2,4% код узорка омољичке позносредњовековне серије не одступа од
представљених вредностиза европске археолошке серије (0,8–2,1%), које се знатно разликују
од веће учесталости дефеката постериорног лука код поменутoг америчког узорка из Новог
Мексика (4,5%). Већ истакнуте уочене регионалне разлике у учесталости ове аномалије и код
савременог становништва (Kwon, Kim, andLee 2009: 526) и индиције да различитa учесталост
мањих развојних дефеката овог типа указује на културне утицаје (брачне везе, мењање места
пребивалишта) (Barnes 1994: 318)треба потврдити даљим студијама које ће дати податке о
појави дефекта постериорног лука атласа у регионалним и хронолошким оквирима.
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Defect of the posterior arch of the atlas: a case report
from the late medieval site PrekoSlatine in Omoljica
summary
The defect of the posterior arch of the atlas is an asymptomatic developmental anomaly ranging
from cleft to partial or complete aplasia. According to various authors, incidences of atlantal arch
defects reported by radiographic and cadaveric studies is 0.69 – 4%, while archeological human
skeletal samples have incidences ranging from 0.8 to 4.5%. The description of the defect of the
posterior arch of the atlas from the late medieval site PrekoSlatine in Omoljica and the significance
of the incedences of this type of minor skeletal developmental anomalies for bioarcheological
interpretation were the focus of this study.
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АРХЕОЛОШКИ НАЛАЗИ
СА БУДВАНСКЕ НЕКРОПОЛЕ
У НАРОДНОМ МУЗЕЈУ У ПАНЧЕВУ

Апстракт: У раду се први пут публикују археолошки налази са античке некрополе у
Будви доспели у Народни музеј у Панчеву 2002. године као заоставштина господина Ивана
Журжула. Поред првог публиковања пет археолошких предмета са будванске некрополе
(две камене урне са поклопцима, две тегуле и мермерна плоча), циљ рада је одређивање
прецизнијег археолошког контекста налаза методом стилско-типолошке анализе. Према
добијним резултатима, предмети се могу датирати у временски период од хеленизма до
раноцарске епохе, док се ритуал сахрањивања у приказаним каменим урнама приписује
италским досељеницима на источни Јадран.
Кључне речи: Будва, некропола, тегула, урна.
Археолошка ископавања на античкој некрополи града Будве која су се са дужим
прекидима одвијала од 1938. до 2008. године, донела су обиље археолошког материјала из
хеленистичког и римског времена. Археолошки предмети су, од времена када је рад на
некрополи започет, на простору западно од тврђаве старе Будве, према падини брда Св. Спас
где је смештен хотел Авала, стизали до различитих музеја, али и приватних збирки, одношени
и размењивани нарочито на самом почетку ископавања (Газивода 2010; Мијовић и Ковачевић
1975: 22 – 25; исто: 41; Рогановић 2011). Налази са будванске античке некрополе данас се
чувају у збиркама Народног музеја у Београду, Археолошког музеја у Сплиту, Археолошког
музеја у Загребу, Историјског музеја Црне Горе на Цетињу и Археолошког музеја у Будви
(Jелушић 2007; Кујовић 2011; Maрин 1995; Поповић 1994; Поповић 2004; Рендић – Mиочевић
1959). Од 2002. године, неколико предмета са ове некрополе се налази у археолошкој збирци
Народног музеја у Панчеву.1
Осим податка да налази потичу са будванске античке некрополе, детаљни археолошки
контекст остаје непознат. Ипак, методом заснованом на стилско-типолошкој анализи
археолошких предмета, могуће је делимично утврдити контекст налаза које чине две камене
урне са поклопцима, две тегуле и део танке камене плоче.

Археолошки предмети су из заоставштине господина Ивана Журжула из Панчева који је својевремено био
професор географије у Будви и учесник једне од археолошких кампања на античкој некрополи. Након његове смрти
2002. године породица Журжул је предмете предала на чување Народном музеју у Панчеву.
Љубазно се захваљујем на информацијама и помоћи приликом обраде материјала госпођи Илонки Журжул, те
колегама из Народног музеја у Панчеву, Станиславу Живкову и мр Војиславу Ђорђевићу.
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КАТАЛОГ НАЛАЗА

Слика 1

Цртеж 1

1. Цилиндрична камена урна са коничним поклопцем (Слика 1; Цртеж 1).
Камена урна висока 41 cm je израђена од комада кречњачке стене и састоји се из два
дела. Реципијент је цилиндричног облика, висок 28 cm, са спољашњим пречником од 29
cm на ободу и 24 cm при дну. Зид суда је тањи (од 2,5 cm при ободу и нешто дебљи према
дну) и благо заобљен, док је дно масивније. Дебљина равног обода реципијента, који је
благо искошен посматрано са стране, износи 2,5 cm. Дубина суда једнака је пречнику дна са
унутрашње стране и износи 18 cm. Са спољашње стране на зиду, испод обода, на приближно
једнакој висини, налазе се три правоугаона удубљења распоређена около на површини
суда, на размацима један од другог од приближно 120 степени. У унутрашњости, видљиви
су трагови длета настали приликом израде посуде. У реципијенту нису присутни трагови
гарежи. Поклопац урне је конично-калотастог облика. Висок је 13 cm, односно за још 5 mm
улази у унутрашњост посуде. Ширина на доњем делу који належе на обод урне је 29 cm, са
малим утором на доњој страни, једнаке ширине као обод на који належе и дубине до 5 mm.
На спољној страни поклопца су три удубљења постављена на приближно истој висини и
размаку тако да су у линији са одговарајућим удубљењима на реципијенту.
2. Цилиндрична камена урна са калотастим поклопцем (Слика 2; Цртеж 2).
Камена урна висока 37 cm, израђена од кречњака, састоји се из два дела. Реципијент
цилиндричног облика висок је 29 cm, широк при ободу 29, а при дну 24 cm, мерено са
спољашње стране. Зидови суда благо су заобљени, дебљине од 2,5 cm испод обода и нешто
дебљи ниже према масивном дну. Раван обод једнаке је дебљине као и зид суда, чија дубина
износи 17, а унутрашњи пречник дна 19 cm. Са спољашње стране видљива су удубљења
слична оним на претходно описаној урни. У реципијенту нису присутни трагови гарежи.
Поклопац урне калотастог је облика, висок 8 cm, тј. средином улази у посуду за још 5 mm.
Ширина поклопца у доњем делу износи 29,5 cm тако да мало надкриљује обод суда. Као и
претходно описани поклопац, са доње стране има утор ширине око 3 cm и дубок 5 mm којим
належе на обод посуде. Са спољашње стране налазе се удубљења чија се позиција вертикално
поклапа са позицијама удубљења на реципијенту.
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Слика 2

Цртеж 2

3. Тегула са две исцртане петље (Цртеж 3).
Тегула је израђена од печене глине црвенкасте боје. Поломњена је на два дела и по
ивицама делимично окрњена. Трапезоидног облика, дугачака је 68 cm и од ужих страна се с
једног краја сужава према другом па јој је ширина између 40 и 36 cm. Дебљина је 2 до 2,5 cm.
Обликована је као равна плоча чије су подужне ивице различито профилисане и заврнуте
према истој (спољашњој) страни, једна ивица са „С“ профилацијом а друга једноставније
искошена и задебљана. Ћошкови ширег дела тегуле су благо заобљени док су на ужем делу
оштри.
На широј половини црепа, са обе стране, налазе се по једна петља које захватају скоро
целу ширину црепа, начињене повлачењем по две паралелне линије на свакој петљи, у мекој
глини пре печења. На предмету нема трагова малтера.
4. Тегула са три исцртане петље (Цртеж 3).
И ова тегула је израђена од печене глине
црвенкасте боје. Такође је трапезоидног облика,
дугачка 66 cm, сужава се од једног према другом
ужем крају тако да јој ширина износи између
42 и 37 cm. Дебљина тегуле износи 2 до 2,5 cm.
Обликована је попут прве, као равна плоча чије су
подужне ивице различито профилисане и заврнуте
према истој страни, једна са „С“ профилацијом,
а друга једноставније искошена и задебљана. Сва
четири ћошка тегуле су оштри. На широј половини
тегуле, захватајући скоро целу ширину, налазе се са
спољашње стране једна, а са унутрашње две петље
постављене једна испод друге. Начињене су као и
у случају претходно описане тегуле повлачењем
по две паралелне линије за сваку од три петље у
мекој глини пре печења. На предмету нема трагова
малтера.
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5. Фрагмент камене плоче (Цртеж 3).
Део исклесане и углачане танке и равне плоче начињен је од белог мермера. На фрагменту
плоче виде се очувани делови подужних ивица тако да њена ширина износи 31 cm. Једна
од дужих ивица делимично је очувана, док је са супротне стране плоча целом ширином
поломњена, те је дужина фрагмента 33 cm. Дебљина је уједначена и износи 1 cm. На предмету
нису видљиви трагови малтера.

АНАЛИЗА НАЛАЗА И ЗАКЉУЧАК
Услед недостатка прецизнијих података о околностима налаза са будванске некрополе у
Народном музеју у Панчеву, неопходно је ослонити се на метод стилско – типолошке анализе
како би се описани предмети прецизније определили у културном и хронолошком смислу.
Kамене урне одавно су познате као чест налаз на римским некрополама провинције
Далмације, нарочито на јадранском приобаљу (Јовановић 1984; Maрковић 2012; Срејовић
1966; Цермановић – Кузмановић 1966; Цермановић – Кузмановић 1968; иста 1998; Цермановић
– Кузмановић, Велимировић – Жижић и Срејовић 1975). Цилиндричне камене урне већ су
познате са будванске некрополе (Maрковић 2012: 108) али и са других локалитета као што су
Дукља, Комини, Стари Град, Вис, Салона и сл. (Јовановић 1984: 85 – 87). Аналогије описане
урне са калотастим поклопцем постоје са налазима у самој Будви (Maрковић 2012:404, 405,
T. 111, T. 112) док је најближа аналогија урне са коничним поклопцем налаз са дукљанске
некрополе (Јовановић 1984: 62, сл.12; Срејовић 1966: 70, сл. 1), мада је уочена карактеристика
горе описаних предмета постојање утора на доњем делу поклопца који належе на обод
реципијента. Сахрањивање остатака спаљених покојника у описане цилиндричне камене
урне на јадранском приобаљу, често царева јулијевско – клаудијевске династије, вршено је
од почетка I века што је поуздано датирано гробним прилозима или новцем, док се датуми
у унутрашњости провинције Далмације померају и на II и почетак III века (Јовановић 1984:
87). Остаци покојника често су стављани у стаклени или керамички реципијент (olla cineraria)
или директно у камену урну, често укопавану у кружну или елипсоидну јаму (Јовановић
1984: 86). С обзиром да у реципијентима овде описаних урни нема трагова гарежи, могуће
је претпоставити да су испране кости биле у стакленим или керамичким посудама које су
потом смештене у веће камене реципијенте. Овакав обичај сахрањивања сматра се римским и
у литератури се везује за италске досељенике или у неким случајевима домаће становништво
вишег друштвеног статуса које је прихватило нови погребни обичај (Јовановић 1984, 86 – 87).
За налазе тегула и мермерне плоча теже је претпоставити хронолошко и културно
опредељење јер је у питању хронолошки слабије осетљив материјал. Коришћење тегула за
гробне конструкције познато је, како са будванске, тако и са не превише удаљене дукљанске
некрополе (Maрковић 2012; Цермановић – Кузмановић, Велимировић – Жижић и Срејовић
1975). Са будванске некополе су познате гробне конструкције за инхумиране покојнике од
већих тегула, четвороугаоне и с кровом на две воде затворене каменим плочама са стране,
које се датирају у хеленистичко време (Maрковић 2012: 14 – 15; 46; Т. 46, sl. 2; T. 47, сл. 3), мада
се тегуле као конструктивни елемент јављају и у касније римско време од средине и краја III
века у Будви (Maрковић 2012: 116 – 117) и Дукљи (Цермановић – Кузмановић, Велимировић
– Жижић и Срејовић 1975: 24 – 26). У питању су по три гроба из хеленистичког и каснијег
римског времена са инхумираним покојницима, односно дечјим скелетима у четири случаја
(Maрковић 2012: 43 – 44, 46, 130) и два гроба са фрагментованим остацима (Maрковић 2012:
154 – 155) и без остатака покојника (Maрковић 2012: 155). Испитивања римских тегула
показују да су често различитих димензија од регије до регије. У Британији су најдуже до
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59 cm (Вари 2006), док на подручју Италије равне тегуле са паралелним ивицама могу бити
широке 48 и дугачке 59 или 72 cm (Aмари 2007: 123). Тегуле са будванске римске некрополе,
према објављеним илустрацијама, обликоване су као правоугаоници са ивицама које су или
под правим углом и прилично великих димензија, ширине преко 80 cm (Maрковић 2012: 377),
или са благо заобљеним ивицама и сличне ширинe као описани предмети али краћи од њих
(Maрковић 2012: 354). У случају једног гроба са римске некрополе у Будви тегуле су сличне
дужине али нешто шире – око 50 cm и равне посматрано из профила (Maрковић 2012: 377).
Тегуле са хеленистичке некрополе у Будви, у случају три гроба са дечјим скелетима веома су
благо закривљене у профилу и без наглашених ивица, дужине око 0,5 m и сличне ширине као
овде у каталогу описани предмети или уже, у основи обликоване као правоугаоници (Marković
2012: 319, 322, 336). Аналогија са у каталогу описаним тегулама, у погледу профилације
њихове ивице и дебљине предмета, постоји са налазима на градини у Ошанићима код Стоца,
датираним у 2. век старе ере (Maрић 1975 – 1976: 44, сл. 6).
С обзиром на описане ознаке на тегулама, њихов трапезоидни облик и величину, могуће
је претпоставити да су скинуте са неке старије конструкције, могуће кружне основе и
употребљене као конструктивни елемент на будванској некрополи. Према разликама у
величини између приказаних предмета и мањим разликама у облику (заобљена два ћошка код
примерка са ознаком две петље), вероватно је да нису прављене у калупу већ су обликоване
руком и једноставним алатима.
Према изнетим подацима и аналогијама може се закључити да камене урне са будванске
некрополе у Народном музеју у Панчеву припадају раноцарском времену, односно I веку и
да су у њима највероватније сахрањени италски досељеници, као и да налази нису комплетни
јер недостају реципијенти од стакла или керамике који су се налазили унутар камених. Тегуле
и мермерну плочу доста је теже датовати. На основу познатих облика сахрањивања у Будви,
као и према величини и облику предмета, могле би се можда датирати у хеленистичко време,
односно широк распон између IV и I века старе ере.
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СКРАЋЕНИЦЕ
GZM – Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu
n. s. – nova serija
сл. – слика

РЕЗИМЕ
У раду су први пут публиковани налази пореклом са будванске античке некрополе
који се чувајау у Народном музеју у Панчеву где су доспели 2002. године као заоставштина
господина Ивана Журжула. Ради се о пет предмета, две камене урне, две тегуле и фрагменту
мермерне плоче. Прецизан археолошки контекст није познат те се за културно и хронолошко
опредељење налаза користи метод стилско – типолошке анализе предмета.
Цилиндричне камене урне са коничним и калотастим поклопцем датоване су у раноцарски
период, односно I век када су служиле у обичају сахрањивања спаљених покојника, за који је
се сматра да је усвојени римски обичај на источном Јадрану и да су га примењивали најчешће
италски досељеници.
Тегуле и камену плочу је теже културно и хронолошки определити. Према познатим
облицима сахрањивања на античкој некрополи у Будви, ознакама, величини и облику тегула,
претпоставља се да се могу датирати у хеленистичко време од IV до I века старе ере.

Archaeological findings from Budva necropolis
in the National Museum in Pančevo
summary
This paper represents the first publication of the findings from the necropolis of ancient Budva
kept in the National Museum in Pančevo, where they were brought in 2002 as part of the legacy of
Mr. Ivan Žuržul. The findings consist of five objects: two limestone urns, two tegulae and a marble
plate fragment. As the precise archaeological context is unknown, the conclusions on the artifacts’
cultural and chronological background are based on stylistic and typological analysis.
According to these, the cylindrical limestone urns with conic and calotted lids were dated to the
early Empire period or the 1st century and were probably used in the traditional burial ceremonies
for the ashes of the deceased. The tradition of burying ashes is considered to be adopted from
Roman tradition by the Italic immigrants in East Jadran.
The tegulae and the marble plate are not so easy to date culturally and chronologically. Judging
by the known burial traditions at the ancient necropolis in Budva , the markings, size and shape of
the tegulae, it is assumed that they could be dated to the late Hellenistic era between the IV and I
century BC.
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Zsuzsanna K. Zoffmann

ANTHROPOLOGICAL INVESTIGATION OF THE
CEMETERY DATED TO THE AENEOLITHIC
BODROGKERESZTÚR CULTURE FROM PODLOKANJ
(NORTH BANAT, VOIVODINA)
Key words: Anthropology, Aeneolithic Bodrogkeresztúr Culture, Podlokanj
A part of a Copper Age cemetery was investigated by Snežana Grčki-Stanimirov and Sava
Stanimirov-Grčki at Podlokanj-Južne bašte, archaeological site in North Banat between 1996 and
2001 (Grčki-Stanimirov and Stanimirov-Grčki 1997, Grčki-Stanimirov 1998). According to the
archaeological data the graves belong to the Bodrogkeresztúr Culture.
The data published in this paper are the results of the analyses of the anthropological remains of
49 individuals1. The first grave had partly been rescued during earth work in 1990 (I am grateful to
M. Girić archaeologist for allowing me the examination of the rescued anthropological find). From
the later uncovered 53 graves some graves did not contain anthropological finds, while some other
belong to other historical periods. The osteological finds are very fragmented, they are incompletely
preserved, the skulls are warped. The postcranial bones are warped and fragmented so that only a few
finds were suitable for taking all the metric and morphological data. According to the archaeologist
it could not be assessed what percentage of the cemetery, which had strongly been disturbed by earth
work and erosion, was uncovered.
The age at death was determined by the methods of Johnston (1961), Nemeskéri, Harsányi and
Acsádi (1960), Schour and Massler (1941), Sjøvold (1975), while the gender according to the method
of Éry, Kralovánszky and Nemeskéri (1963) and Acsádi and Nemeskéri (1970)
The investigated material consisted of the bone remains of 5 infants and 44 adults. From among
the latter ones, 20 males and 22 females could be identified, at two individuals the gender and the
exact age at death could not be determined (Table 1). There were astonishingly few children in
the series (newborns, as well as children of the inf. I and inf. II age groups – Table 2). This can be
explained by the shallowness of the graves, the earth work made on the territory of the cemetery
(comp. the grave of an adult turned up by the plough in 1990) and the incomplete excavation of the
cemetery. Similarly few infant graves have been found in the other Early and Middle Copper Age
cemeteries of the region, which may be due to the above described reasons although we should also
mention I. B. Kutzián’s opinion according to which the Copper Age populations probably buried
their infants in separate cemeteries (Kutzián 1963). As no such separate infant cemeteries have ever
been identified, this is no more than a supposition as yet.
1

I want to express my thanks to Snežana Grčki-Stanimirov and Neda Dimovski, as well as to Stevan Vojvodić for their help
during the analyses carried out in 2008.
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The distribution of the adults according to
their gender is fairly balanced in the Podlokanj
anthropological series (Table 2). Also, In contrast to
the expectations, males generally died at adult age
similarly to females (Table 2). However, it seems to
be counterbalanced by the fact that there were more
women who died in a juvenile age, which can be linked
with the first pregnancy/birth giving. It should be
added that deformities linked with pregnancy could
rarely be observed in the pubic bones of women, which
is probably due to the very fragmented condition of the
examined material. – No individuals lived over mature
age either among the females or the males (Table 2).
The osteological material was too poorly preserved
to be able to systematically follow the heritable
epigenetic traits within the series fragment (Finnegan
and Marcsik 1979), apart perhaps from the presence
of the sutura supramastoidea and the perforation of
the fossa olecrani on the humerus. The appearance of
both traits in the series – both at males and females – is
relatively frequent (Table 3). The occurrence of torus
palatinus is also frequent, while sutural bones, which
more frequently appear in other series, generally in the
lambda suture, can rarely be observed here.
The teeth of the adults buried in the Podlokanj
cemetery were incompletely preserved (17♂: 214 teeth,
14♀: 162 teeth), yet it could be observed that, in contrast
to other contemporary populations, their teeth were
much healthier than expected (Table 4). We found
15 caries and 5 abscesses at males, and only 11 caries
and a single abscess at females. Males lost 30 teeth, the
females only 21 teeth during their lives but none of
them showed traces of serious inflammation. – Only a
single instance of dental deformity could be observed:
a retarded milk tooth at a female who died at adult age.
– Traces of “artificial abrasion” – caused by working
processes – occurred on several teeth (Table 4). These
traces in form of transversal grooves are generally on
the upper incisives and sometimes on the canines but
they are missing from the lower teeth. The deformities,
which were probably caused by the softening of tendon,
vegetal fibres and leather straps, are identical to the ones
observed in other prehistoric series.
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The osteological deformities on the reliefs of the human bones where the tendons, muscles are
attached to the bones (enthesopathy) can also be linked with the life style. These overgrowths, which
generally appear as tori and ridges, generally develop in result of excessive heavy physical work and
they can be found both at males and females.
***
Most of the diseases are also linked with the life style of the community. Naturally, we could only
observe the ones that left their traces on the bones (Manchester 1983, Hošovski and Mikić 1995).
Such pathological deformities are fairly rare in the fragmented series of Podlokanj owing to the very
bad condition of the bone material (Table 5).
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Traces of so-called cribra orbitalia, anaemia connected to iron deficiency, or hypoplasia on the
teeth, which also indicates insufficient nourishment and sometimes infant epidemics, could only
rarely be observed, similarly to rachitic deformities coming from the lack of vitamin D.
Spondylosis and spondylarthrosis, which are frequent in other prehistoric series, could rarely
be observed in the Podlokanj material. This is certainly due to the very fragmented condition of
the vertebral column and the fact that very few vertebrae were preserved in the examined material.
Deformities attesting to arthrosis deformans on the bones of the elbow, ankle and hip articulations
could only be observed in the cases of a few males and females.
The deformities attesting to fractures or splitting of bones evidence that the wounds healed
without inflammation and all the victims survived them by many years. The injured persons were
cared for and the wounds were cured on the level of the period, probably with medicinal plants. No
traces of blows, cuts or any violent actions could be observed on the bones.
***
The morphologic and metric traits (Martin and Saller 1957) that are necessary to determine
the typological features of the population that used the cemetery (Lipták 1962) could rarely be
observed owing to the fragmented condition of the examined material. So we could only draw a
superficial sketch of the typological composition of the Bodrogkeresztúr community who lived at
the Podlokanj site.
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Regarding the morphologic and metric traits (Tables 6-7-8), sexual dimorphism is weakly
expressed and a gracile build and a medium high stature are characteristic both of males and females
(Sjøvold 1990).
Based on the metric data expressed by measurement/index categories according to Aleksejev
and Debec (1964), the cranium is nearly always long- medium long, narrow-very narrow,
hyperdolicho-chamaecran and the profile of the nape is always curvoccipital. The faces could rarely
be reconstructed. The specimens that could be examined show that the majority of the population
group had low-medium broad, eurymorphic faces. Only a single individual, the female in grave
no. 27 had probably a high, leptroprosopic most likely lepten face. As it could be determined from
the fragmented material, the faces of the females generally narrowed downwards while rectangular
faces mostly occurred at males. The orbital and nasal indices could be observed in only a few cases
yet it can be supposed even in the cases of the fragments that meso-chamaeconch orbital and
chamaerrhine nasal indices characterised the population. Leptorrhine features appeared in only a
single case, at the above-mentioned female with the leptomorph face from the grave no. 27.

The typological features of the series are more or less identical to the traits of other Early and
Middle Copper Age population groups of the Carpathian Basin and the lepto-dolichomoprhous
woman of a high face buried in grave no. 27 also fits into this trend. The only individual in the
Podlokanj series that is typologically different form this complex picture is the male from grave no.
8 who died at an adult-mature age. This male is dolicho-hypsicranial, his face is definitely rectangular
due to the large bigonal width, it is very broad, hypereuryprosop/hypereuryene. The feature that
sets it apart from the rest of the finds is the stressed robustness and the large width of the face
and the mandible. Although a later pit destroyed half of his grave and so the stature could not be
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determined in lack of the long bones, it certainly belonged to the high stature group according to the
fragments of the postcranial bones. According to the features, the male can be grouped in the CroMagnoid taxon. Its typological analogues can only be found among the Cro-Magnoid type bearers
of the Pit Grave culture of eastern origin among the representatives of the Copper Age cultures of
the Carpathian Basin. Based on the results of the archaeological investigations, the groups of this
nomadic population arrived in our region from the eastern steppes at the end of the Copper Age
and, also according to archaeological data, they soon left this area without mixing with the local
population. Their settlements have not yet been uncovered but their scattered burials under artificial
mounds are known from the territory of the entire East Carpathian Basin including the Banat
(Perlez-Batka-C and Perlez-Vuna – Mikić, cit. Medović 1987). In contrast to the archaeological data,
anthropological analyses suggest that the bearers of the Pit Grave culture and the autochthonous
population did biologically mix as it is proved by a few female skeletons that typologically represent
the autochthonous ethnic groups yet they were buried under the mounds of the Pit Grave culture
(Kétegyháza-Kétegyházi tanyák – Marcsik 1979, Moldva – Necrasov 1979). According to other
anthropological analyses, at the same time, individuals of the Cro-Magnoid type were identified
in a few graves of the Early Copper Age Tiszapolgár culture, which preceded the Middle Copper
Age Bodrogkeresztúr culture. They do not have contemporary local typological analogues either in
the rest of the Early Copper Age or in the Late Neolithic cultures of the entire Carpathian Basin. It
would be evident to suggest that these individuals were members or descendants of an alien CroMagnonid type ethnic group. An explanation could be the infiltration of some, archaeologically
not yet documented, eastern ethnic group, or the supposition that certain Pit Grave groups arrived
in the Carpathian Basin perhaps preceding the Late Copper Age, establishing biological contacts
with certain local population groups without leaving archaeological traits. The Cro-Magnoid taxon
was otherwise common on the territories eastward of the of the Carpathian Basin (Ukraine) in
this period and on the other hand no similar, robust Cro-Magnoid finds have been found from the
Copper Age in the western part of the Carpathian Basin.
Although we do not have enough anthropological material from the Pit Grave culture to prove
or refute the above hypothesis, the number of the anthropological finds of the Bodrogkeresztúr
culture is sufficient to examine the anthropological contacts with other prehistoric ethnic groups
of the Carpathian Basin. A frequently used method is the so-called Penrose distance analysis which
examines the combined size and shape distances between the main measurements of the cranial
series representing various populations (Penrose 1954). The smaller is the distance that is the CR2
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value, as the result of this analysis, the more similar the given skull series are to one another. When
the values match under the significance level (in this case CR2 ≤ 0.160, P > 99.5%) they mark the
biological identity of the two population groups they represent. The skull series (combined male
series and female series standardized with the Aleksejev and Debec (1964) method) representing
the Bodrogkeresztúr population has already been investigated using this biostatistical method
(Zoffmann 1991, 1992, 1994, 1997, 2000, 2001, 2004a, 2004b, 2005). More than 120 cranial series were
included in the earlier analyses, which represented Central, East and Southeast European ethnic
groups and a few ones from Asia and the Near East. Chronologically, they ranged from the Early
Neolithic to the end of the Iron Age (Zoffmann, unpublished).
Unfortunately some populations of important prehistoric archaeological cultures of the
Carpathian Basin could not yet be included in the analyses for lack of finds, the results of the series
that represented the Bodrogkeresztúr population, yet without the Podlokanj finds, could be summed
up in the followings:
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1.

The Middle Copper Age Bodrogkeresztúr population was strongly linked to the population
group the core of which was composed of the Middle and Late Neolithic ethnic groups of
the Carpathian Basin which, as the autochthonous populations of the regions, seem to have
survived on the same territory without significant alien affects until the end of the Middle
Copper Age, that is until the end of the Bodrogkeresztúr culture. The bearers of the Early
Neolithic Körös and Starčevo cultures and the northern and early bearers of the Middle
Neolithic Alföld Linear Pottery culture did not belong to this cluster.

2.

A new ethnic group, the bearers of the so-called Baden culture arrived in the Carpathian
Basin from the SE in the Late Copper Age. Their typological composition is different from
that of the autochthonous populations.

3.

According to the results of the analysis, a certain interbreeding took place between the
immigrants (Baden population) and the autochthonous population (Bodrogkeresztúr), yet
the Bodrogkeresztúr population groups did not fully assimilate but survived the SE invasion
in certain regions of the Carpathian Basin.

4.

Cremation became common in the funeral rites of a number of cultures of the Early Bronze
Age and so there are no bone finds (and never will be) that could be included in the Penrose
analyses. However, in the Middle Bronze Age biritual burials with the dominance of
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inhumation rite became common in the southern part of the Great Hungarian Plain including
North Banat in a geographical sense (Óbéba-Pitvaros and Maros-Perjámos cultures) so these
ethnic groups could also partly be included in the Penrose analysis.
5.

According to the results, the surviving population groups of the Bodrogkeresztúr culture
could take part in the formation of the Maros-Perjámos culture together with Baden groups
beside a certain southern – south-eastern component (through a direct contact or an indirect
one through the Baden population). The anthropological component that had dominated in
the prehistoric autochthonous population of the Carpathian Basin from the Middle Neolithic
disappeared only later in the context of the Tumulus culture, which arrived from the west in
the Late Bronze Age.
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The Bodrogkeresztúr cranial series completed with the metric data of the Podlokanj finds did
not change the results of the former analysis: the recent analyses demonstrated the same contacts
between the Bodrogkeresztúr and other prehistoric populations (Table 9).
The results of Penrose analyses are generally illustrated with a dendogram drawn from the CR2
values expressing generalised size and shape distances (Figure 1). The dendogram shows the contacts
of the population groups represented by the skulls and the clusters of identical or closely linked
population groups. As dendograms illustrate the complex contact systems in only two dimensions, it
seems rewarding to find a simple yet more complex illustration of the significant identities between
the series. Figure 2 shows the biological continuity of the prehistoric autochthonous population
of the Carpathian Basin whose survival can be followed through the significant links of the
Bodrogkeresztúr population until the period when new immigrants (Baden population) assimilated
the original population that had lived there from the middle Neolithic Age to such a degree that only
traces of its original traits can be detected.
Zsuzsanna K. Zoffmann
Antropološka analiza nekropole iz ranog bakarnog doba
(Bodrogkeresztúr kultura)
sa lokaliteta Podlokanj–Južne bašte u severnom Banatu
Nekropola je samo delimično ispitana, a antropološki materijal je u dosta lošem stanju, što je
znatno ograničilo detaljniju analizu. Osteološka serija se sastoji od skeletnih ostataka petoro dece
i 44 odrasle osobe (20 muškaraca, 22 žene i dve odrasle osobe nepoznatog pola). – Na osnovu
morfoloških i metrijskih odlika za populaciju je karakterističan slab polni dimorfizam, gracilnost
i srednje visoka telesna visina. Dugačke-srednje dugačke, uske-srednje uske lobanje su većinom
dolichokrane, sa niskim, eurimorfnim licem. Orbitalni indeks je mezo-hamekonh, nazalni indeks
hamerin kategorije. Leptomorfno lice sa leptorin nazalnim indeksom je konstatovano u samo
jednom slučaju. Drugi izuzetak čini relativno robustniji muškarac iz groba 8, kod koga su se mogle
uočiti i neke odlike kromanjoidnog taksona, karakterističnog za populacione grupe Jamnaja kulture,
koja stiže u Karpatski basen sa istoka krajem bakarnog doba. – U celini uzevši, grupa koja je
sahranjivana na lokalitetu Podlokanj se potpuno uklapa u populaciju Karpatskog basena za vreme
srednjeg bakarnog doba.
Na osnovu rezultata izvršene Penrose-ove analize može se pretpostaviti da nosioci Bodrogkeresztúr
kulture pripadaju onoj povećoj populaciji koja je živela na teritoriji Karpatskog basena počevši
od srednjeg neolita, i čije poreklo se možda može vezati za mezolitsko autohtono stanovništvo
severozapadnog Karpatskog basena. – Dolazak stranih etničkih grupa, prema arheološkim
istrživanjima ali i na osnovi rezultata izvršene biostatističke, tzv. Penrose analize, se može vezati tek
za najkasniju fazu bakarnog doba, kada su iz pravca jugo-jugoistoka stigli nosioci tzv. Baden kuture.
– Medju autohtonim i novopridošlim etničkim grupama svakako je došlo do mešanja, ali su neke
autohtone grupe izgleda preživele invaziju, i za vreme bronzanog doba, u manjoj razmeri su i one
učestvovale u stvaranju novih arheoloških kultura, barem na osnovu rezultata biostatičke analize.
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The Political-Religious Mission
of Papal Inquisitor John of Capistrano
in Banat and Transylvania

Abstract: In the enthusiastic atmosphere of the initialling, at Ferrara-Florence (1438-1439), of
the union between the Western and the Eastern Church, in Banat and in south-west Transylvania
appeared the papal inquisitor John of Capistrano, emblematic personality of the Roman missionary
in the middle of the XVth century. The purpose of his arrival was that of consolidating the union
between the two Churches and through this, of strengthening the common anti-Ottoman front, in
the eve of the great battle of Belgrade (1456), battle in which, as a matter of fact, he gave his life,
together with his main collaborator, the Romanian voivode John Hunyadi.
Кey words: inquisitor, John of Capistrano, Banat, Transylvania, religious union.
After many unsuccessful previous attempts, the union between the Catholic and Orthodox
Church was concluded at Ferrara and Florence, in the years 1438-1439. For the Byzantines, the
initiators of this act, the document was, from a political point of view, of capital importance, given
the fact that the Turks were “knocking” on the gates of Constantinople; for the Westerners, on the
contrary, this moment was a good opportunity for accomplishing a union in the terms imposed by
the papal Curia, that is of bringing back the Orthodox within the Catholic Church after five centuries
of alienation. If with the Byzantine Empire and the states orbiting within its sphere of influence –
among these Moldavia and Wallachia – the results of this political-religious act are well-known,
namely that this union did not have obvious and long-lasting practical consequences, the same
cannot be told about Transylvania, connected at the time, as part of the Hungarian Kingdom, with
the Central-European geopolitical realities1. The effects of the Florentine union locally were, during
the last decade, the object of several pertinent researches, and were presented in a new light, without
previous confesionalist partisanship2.

1

2

Nicolae Chifăr, Istoria creştinismului, vol. III, Iaşi, 2004, pp. 212-233; Vasile V. Muntean, Istoria creştinătăţii de la Hristos până la Reformă, Bucureşti, 2004, pp. 329-332; Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. I, Iaşi, 32002,
pp. 302-305.
For example, in the XIXth century, the Transylvanian scholar Timotei Cipariu was the first to talk about the effects of
the florentine union in Transylvania, even coming up with a figure— unrealistic, however – concerning the number of
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In mid XVth century, despite the conciliatory spirit it displayed, the offensive meant to bring
back the Orthodox on the “right path” of the Catholic Church was still wrapped in intolerance,
papacy enjoying the support of the armed “secular arm”. At the time, the action of inquisitor John of
Capistrano/Giovanni da Capestrano (1386-1456), was seen as emblematic. He was canonized by the
Vatican in the year 1690 and he is known as the one who, between 1455-1456, turned – according to
Orthodox historiography – the papal campaign promoting a new anti-Ottoman Christian crusade
into one converting Easterners to Catholicism3.
Italian by origin, John of Capistrano had filled the position of magistrate and governor of
Perugia until the year 1416. A well-known Franciscan preacher, received the mission, since 1426,
to bring order dissident of “Fraticelli” in obedience to Rome, he undertook, together with Jacob
of Marchia, a vast action of elimination of the Hussite social-religious movement in Bohemia4.
Answering an invitation by king Casimir IV Jagiellon (1447-1492), in the year 1451, he went to
Poland, with a view to bringing The Orthodox Ruthenians in that kingdom under the wing of the
Catholic Church. When he took part in the Győr Diet of July 1455 – the reason for summoning it
was the necessity to find a solution concerning the disastrous situation of the Christian defensive
facing the Ottoman danger – Capistrano came into contact with the confessional realities of the
Hungarian Kingdom. From that moment on, the conversion of Romanians and Serbs to Catholicism
became the goal of his new mission. As such, in the autumn of 1455, he came to Banat, specifically
to the region of Cenad, Timişoara, Lipova and Caransebeş, from where he was called later on by the
Transylvanian voivode John Hunyadi, governor (1446-1453) and then captain general (1453-1456)
of Hungary, to his castle in Hunedoara; the presence of the inquisitor as part of the entourage of the
Romanian leader was owing to the same attempts of coalising the Christian world in the form of a
new crusade5.
At that moment of his activity he must have come into contact – directly or indirectly – with
the leader of the Romanian Orthodox Transylvanians, Metropolitan John, native of Kaffa in Crimea
(today Feodosiya, Ukraine). Taking advantage of his capacity as “inquisitor haereticae et schismaticae
pravitatis”6, Capistrano launched, on 6th January 1456, from the Franciscan monastery in Haţeg,
a call to all the Transylvanian nobles, asking that they burn down all the Orthodox churches on
their estates, calling them “synagogues of Satan”, and that they send away their priests in the event
that they refused reconfirmation in the Catholic religion; the provisions of the Florentine Council,
through which the validity of the Eastern Holy Mysteries had been acknowledged, were thus
violated7. Moreover, around the same date, the great papal inquisitor asked John Hunyadi to have
John of Kaffa arrested and brought before him in order to be tried8.
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Consequently, around the middle of the same month, while on a canonic visit in the region
of Deva, Şoimoş and Lipova, the Transylvanian metropolitan was arrested and transported to
Timişoara9, from where, on 17th January, John Hunyadi announced his imprisonment to Capistrano:
Yesterday this disbelieving leader was brought to this place, having been arrested, and we would
have gladly sent him to Your Holiness, but the horses were tired and we don’t even know where to
send him to Your Holiness. This is why we insistently request that Your Holiness write to us as soon
as he reads this and tell us where to send him, because, as we have ascertained Your Holiness, we shall
not allow this man to stay in this Kingdom. This is why we ask that you answer as hastily as possible
so that the soldiers can bring him to Your Holiness10.
On 25th, January, the same Romanian leader let his chamberlain Ambrose know that the
Orthodox hierarch had been sent to justice:
We hereby send, through this Bejan, the disbelieving leader, and therefore assign to you the task
of faith to hold the arrested man under close guard at Saint Peter’s [church] as soon as you read this
and to send him forward, following the instructions of brother Bartholomew11.
During the captivity of the Orthodox high-hierarch, his residence, as well as “Saint Hierarch
Nicholas” church in Hunedoara, serving as a metropolitan cathedral, were burned down, following
the order of Capistrano, and his goods were confiscated12.
Following the same measures, on 6th February 1456, John Hunyadi ordered the castellans in
Şoimoş, Hunedoara and Deva the following:
As soon as you see this, at the preaching and sound urge of devout brother Székely Mihályi,
banish and send away all the Romanian priests ordained by the metropolitan and who are on your
lands, after you find out that they were ordained by the so-called leader, but before that were not
priests, because they would not receive the [Catholic] faith, and bring such priests yourselves before
the aforementioned brother Mihályi, on the grounds of your authority, granted to you by this13.
On the 8th of February, in a new letter addressed to Capistrano, John Hunyadi reconfirmed the
help he had promised14. The latter measure had been taken at the insistence of preacher Székely
Mihályi15, who, on 10th February 1456, complained to John of Capistrano that “until those false priests
[...] are exterminated, the conversion of the schismatic kin will not be accomplished, because in the
region of Hunedoara and Deva it is said that the people are inclined to conversion, if not otherwise
urged by Peter, archdeacon of the Romanian priests in Hunedoara, with his sermons like red-hot iron,
which, as we have well found out, the people fear and, rather than convert, would enter fire, as taught
by that man, rather than receive Catholic Baptism”16; he was talking about a close collaborator
of Orthodox Metropolitan John, who had become, after the arrest of his hierarch, the leader of
Orthodox resistance17.
The attitude of the Romanian leader seems surprising. The legitimate question is whether John
Hunyadi was a supporter or an adversary of the catholicizing campaign of the great inquisitor,
campaign which was targeted at his very Orthodox co-nationals. A conclusive answer is hard to
phrase, as long as the documents preserved present him in both instances; the religious policy of the
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great crusader John Hunyadi was an obviously oscillating one anyway. Thus, if in the year 1456 he
had ordered that the priests on his lands be banished, allowing the church in Hunedoara to be burned
down, and Metropolitan John of Kaffa to be arrested and sent under escort, in order to be judged,
to John of Capistrano, the same Romanian leader had surrounded himself with small Orthodox
nobles – some of whom were priests-knezes –, had tolerated the presence of the high-hierarch in the
vicinity of his citadel and had allowed the monks near Oltenia, from Tismana and Vodiţa, to activate
undisturbed in Transylvania. To remain in the same sphere of uncertainty, we have to mention
the fact that there is no conclusive evidence that he was a fervent supporter of Capistrano, nor are
there any decisions through which he specifically favored Orthodoxy18. His negative attitude might
have been a reaction to the autonomous policy of leader Vladislav II of Wallachia (1447-1456), with
whom he was in conflict, the Transylvanian church embodying the uninterrupted connection of the
Romanians on both sides of the Carpathians19. At the same time, John Hunyadi took into account the
likely political outcome of collaboration with the Grand Inquisitor, namely a general mobilization
against the Ottoman offensive, the only chance to salvage the East of Christian Europe20. Therefore,
a definite answer to the question asked above is hard to phrase.
Back to what happened to the Transylvanian hierarch, he, being imprisoned in the Franciscan
monastery in Buda, was submitted, in the presence of Catholic high-prelates and nobles of the
Kingdom, to an inquisitorial inquiry. Following this, rebaptized in the Roman rite21, he was sent
to Rome, in the second part of April22. He was carrying a letter of recommendation from the papal
inquisitor to Domenico Capranica (1400-1458)23, cardinal of Fermo:
I recommend the carrier of this to receive through the mediation and insistence of Your Most
Glorious Eminence the mercy of His Sanctity, Our Lord. Being the captain of schismatics and heretic
among the disbelieving Wallachians, the many schisms and mistakes were spread in the lower parts of
the Hungarian Kingdom under his protection, and by deciding this, God was brought to light and, being
brought to me, he willingly renounced all the mistakes and schisms, [promising] to obey The Holy Roman
Church; that before, he had acted as a bishop, but did not know the truth of the Holy Apostolic Chair
and, not being confirmed by it, ordained Romanians in his own way. Questioning him for a long time
about the Holy Mysteries of Church and the main aspects of faith regarding salvation, I realized that he
was completely mistaken and mislead. But, as the gates of truth and light opened to him, admitting that
he had been in a bad state together with all his people, he asked to be baptized, so I arranged for him to
be baptized, keeping the lawful procedure. This is why, through the authority of the Holy Apostolic Chair,
he must be reinstated in his rightful place. For this I send him to Your Most Glorious Eminence, which
may Jesus Christ protect for a long time, for the preservation of Catholic faith and our poor people which
I especially recommend to Your Most Glorious Eminence24.
The same ideas are then outlined in a letter sent from Buda to Pope Callixtus III (1455-1458)
the same month:
Being in the lower regions of Hungary, where before my arrival almost everyone was schismatic and
disbelieving, moreover, being urged and pressed by the leaders of the Kingdom, I preached the word of
God with manhood, as God made me talk. But there was great trouble, because, being brought to light,
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many fought it, running to John of Kaffa, who had caused it, who had made himself the bishop, heresiarch
and teacher of all the schisms and heresies. The latter, together with many followers and comrades, holds
neither the Roman, nor the Greek faith. Then he happened to be brought to me by the great leader John
Hunyadi, former governor of the Kingdom. I questioned him carefully and found that he had reached the
position of bishop, without ever having been confirmed by the authority of the Apostolic Chair. Thus, he
acknowledged neither the Church of God [the Catholic one], nor the Pope, nor the Holy Apostolic Chair,
but was torn and alienated from these25.
Until recently it was known that, once in Rome, Metropolitan John was submitted to a ritual
of reconfirmation as hierarch, as a result of which Pope Callixtus III sent him, as a missionary, ”to
Wallachia”26. Two letters recently discovered in the archives of the Vatican show, however, that the
hierarch’s destination was a different one, namely native Crimea. Thus, on 2nd July 1456 the Pope
confirmed for “Iohannutius” the title of “Arhiepiscopus Gothensis”, attributed by former Ecumenical
Patriarch Gregory III, and justified the measure of rebaptizing him in the Latin religion, taken at the
request of inquisitor Capistrano:
Revered brother Iohannutius, Archbishop of Gothia, may you have health etc. [...]. In the Church of
Gothia, as our revered brother Gregory, Patriarch of Constantinople, relieving our brother Macarius,
archbishop of Seres, at that time archbishop of Gothia, of the bond through which he was tied to the
Church of Gothia, the leader of which he was, through his ordinary authority had him transferred to the
Church of Seres, then vacant [...], the aforementioned Patriarch, again by virtue of his ordinary authority,
took care of the Church of Gothia, thus vacant, through you, then a monk in Saint Theodore monastery
in Cizycus, the jurisdiction of Constantinople, in the order of Saint Basil, and appointed you archbishop
and pastor, wholly attributing pastoral care, leadership and administration of the aforementioned
Church of Gothia to you, regarding both spiritual matters and temporal ones, and you, worthy of the
episcopal consecration and rise in rank, willingly accepted the diocese, as well as the promise to manage
and administer its goods. Because, as the contents of the petition recently presented to us on your behalf
showed, because our beloved son, John of Capistrano, member of the order of Minorite brothers, who was
in Hungary, appointed by the Apostolic Chair inquisitor of heresy, found you there without any letters of
episcopal consecration and rise in rank of this kind, had you arrested and, as he strongly doubted that
you had been baptised according to the Evangelical rite, after you were baptized by him lawfully, sent
you to us and to this authority, because your rise and episcopal consecration were questioned and due
to other reasons of this kind regarding you. Thus, as no other accusation was proven right in the course
of our checks, certifying the fact that what was done ambiguously must not be understood as reiterated
and intending to grant you the allowance of the aforementioned Church of Gothia, hoping that you,
remarkable in your enthusiasm for the Christian faith, dedicated to the knowledge of letters, careful in
spiritual matters and cautious in temporal matters and endowed with many gifts of various virtues as
we have found out from testimonies of trustworthy people who have been witnesses to your praiseworthy
deeds in this respect, you must be the head of the Church of Gothia in the future, with God’s will, for
many reasons [...]. Reinstating and placing you in the exercise of your pontifical duties and in the right
of performing the canons of the Church of Gothia, we wish and by our authority we decree that your
episcopal consecration and your rise in rank, done as shown above, shall be valid and shall receive full
legal power [...]27.
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In another letter, addressed, on 9th July 1457, to the consul and two Genovese treasurers of Kaffa,
Duke Pietro di Campofregoso (1417-1459) and members of the Genovese Senate reinforced the
consecration of Metropolitan “Iohannucius”, holder of the chair of Mangop-Theodoro, asking the
local authorities to give him support in order to extend his jurisdiction over neighboring territories:
Our Most Holy Pope and many of the cardinals placed under our guardianship, through their letters,
the revered father in Christ Ioanucius, archbishop of Gothia in the city of Kaffa, in its diocese and in
other places around it, vicar general in the name of the Most Revered Father and Lord in Christ Gregory,
patriarch of Constantinople, asking that, as he wishes to set off to those places to exercise his jurisdiction,
we favor him and do so that he is favored and protected in everything that pertains to the aforementioned
patriarch and which is in his care and administration for any reason [...]. Give him material support
and help in requesting and keeping the rights of the Patriarchy and in exercising pastoral care towards
the believers and even extending it, so that he doesn’t lack anything that is in your power according to
justice and correctness28.
After this date, apparently no other details are known about his life and activity. It is assumed
that he served in native Kaffa for two decades, namely until the year 1475, when the flourishing
North Pontic commercial center was conquered by the Turks; with Matthias Corvin’s approval he is
said to have returned to the territory of the Hungarian Kingdom29. Starting from the discovery that
the name “Iohannutius” or “Ioanucius” in the aforementioned letters is none other than a translation
into the Pontifical office Latin of the Greek anthroponym “Ioanichios” – in Romanian, Ioanichie
–, under which he was known in the media of the pro-unionist patriarchal curia in exile, it has
been recently proposed that “Ioanichios” of Kaffa (returned to Transylvania after 1475) should
be identified with that “Iowannychik, metropolitanus Nandoralbensis”30, mentioned in the royal
diploma from 20th March 1479, through which rex Matthias Corvin forever spared Orthodox priests
in Maramureş of any tax to the state31. In light of these considerations, it seems more likely that
the arrival “in Wallachia”, where he presumably converted 10,000 Romanians and Slavs to „Roman
Law” – the mention belongs to Jesuite Peter Skarga (1536-1612), author of The Lives of Saints which
appeared in Vilnius in 1579 –, happened in 147532; the figure representing those who embraced the
union has, however, no correspondent in reality, but was a purposeful confusion with the about 1011,000 presumed Transylvanian and Banat inhabitants converted that Capistrano mentioned in the
years 1455-145633.
Reinstated in Hunedoara, in his old cathedral (rebuilt with the approval of John Hunyadi’s sons,
Ladislaus and Matthias Corvin), the Orthodox hierarch passed away after about a decade, and in
1488 a successor, Daniil34, was mentioned as living in Feleac, near Cluj-Napoca. As a matter of fact,
archaeological research in 1996 inside “Saint Hierarch Nicholas” church in Hunedoara confirms
his burial inside the church, through the inventory of a medieval tomb discovered near the wall
which separates the nave from the narthex; suggestive are two metallic rings, one delicate, made
of silver wire, on which a little heart made from the same metal was glued, the other one a signet
ring, massive, on which there is the image of a chalice with another little heart and a cross (over
the sealing space of the latter was glued a denarius issued by king Vladislav I Jagiellon of Hungary),
28
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symbolic representations which allow them to be attributed to a high clergyman35. At first sight, we
might be tempted to believe that the different positioning of the deceased, namely east-west, and the
presence of the signet ring would suggest the burial of a Latin hierarch. Yet, the presence of a western
high-prelate in an Orthodox church cannot be admitted, given the fact that Catholic bishops in
Transylvania were buried, according to the customs of the time, in Alba Iulia. In these circumstances,
the only plausible explanation would be that the „character” buried there was Metropolitan John/
Ioanichios of Kaffa himself, and the ritual „inadvertences” noticed are owing only to the postFlorentine confessional climate of the age.
Left around the crusader-voivode, John of Capistrano eventually had to reconsider his position
towards the Orthodox: in balance lay the awareness of the fact that only by keeping and strengthening
the union between Christians could Europe be saved from conquest, and respectively from forced
Islamize36. Thus, in the summer of 1456, in the eve of the great battle of Belgrade, the tone of his
speech – he could probably speak Romanian, too, necessary in the missionary action he had set out
to do37 –, he became downright conciliatory: “Anyone who wishes to stand with us against the Turks
is our friend”, among these counting “schismatic Serbs, Romanians, heretic Jews and any kind of
disbeliever”38.
If we were to believe the documents of the time, the number of those converted by the great
papal inquisitor would sum up to about 11,00039. Given, however, the fact that at least in Banat and
south-west Transylvania, his mission, as suggested by contemporary documents, as well, ended in
failure, this figure must be viewed with reserve. Indeed, despite the exceptional measures taken, the
action of attracting Romanians into Catholicism failed.
Conversion did not have notable success, except in some of the cnezes families, which were in
full process of assertion on the social-political stage of the Hungarian Kingdom40. It is a known fact
that taking part in the great anti-Ottoman campaigns initiated by John of Hunedoara opened to the
Romanian cneziality the possibility of accession to a superior hierarchic social status, a nobliary one.
Indeed, in accordance with the customs of the time, proving faithful to the Kingdom on the battlefield
was followed by the recognition of rightful properties for the ones who did it, by a royal privilege
standardized; those properties had been owned previously, but only in virtue of a customary “jus
keneziale”, thus lacking the regulation of their judicial status. This accession was conditioned, at
least formally, by aligning to the official conciliarism, of Florentine structure, promoter of the union
between the two churches41.
Only seen from this angle can the passing of part of the Romanian social elite to the Catholic
religion seem believable. As a matter of fact, evidence of this kind of religious translation date
back to the pre-Florentine age42, being known the case of the fresco in Transylvanian churches
in Crişcior, Ribiţa, Remetea, Tileagd and Mălâncrav43, in which the faces of the three Hungarian
holy kings Stephen I (997-1038), Ladislaus (1077-1095) and Emeric (1196-1204) are depicted. The
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same unionist atmosphere is suggested in a fragment from the text of the inscription on the church
of Ribiţa, no longer in existence today, in which there was a mention of the double ecclesiastical
jurisdiction under which Zarand territory was placed at the beginning of the XVth century: “It was
built under the service of pope Gregory and of Anastasius, 1404”44.
Thus, only part of the Transylvanian knezes accepted this kind of confessional mutation,
which was to have profound subsequent ethnical repercussions. The ordinary people remained
Orthodox45. Seen in this light, we can draw the conclusion that great inquisitor John of Capistrano’s
mission reached only its final target, namely that of coalition the entire Christian war force against
the Turkish-Ottoman troops of sultan Mehmed II (1451-1481); its secondary purpose, that is, the
accomplishment of church unification in the terms set at the Council of Ferrara-Florence, continued
to remain a desideratum of the Roman Curia.

РЕЗИМЕ
У периоду интензивних активности на уједињењу Римокатоличке и Православне цркве,
која се водила 1438-1439. године, римски инквизитор Јован Капистран је путовао по Банату
и југозападној Трансилванији у циљу учвршћивања односа између католичке и православне
цркве. Главни разлог делатности овог католичког мисионара био је рад на стварању једног
заједничког фронта хришћанских снага упереног против надолазеће отоманске опасности.
Учествовао је у одбрани Београда 1456. али је након победе хришћанске војске над
Османлијама умро од куге.
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ОРИГИНАЛНЕ ФОТОГРАФИЈЕ
СА СВАДБЕ (ВЕНЧАЊА) НАРОДНОГ ХЕРОЈА
ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА УЧЕ
У ЗБИРЦИ НОВИЈЕ ИСТОРИЈЕ
У НАРОДНОМ МУЗЕЈУ У ЗРЕЊАНИНУ
Апстракт: У раду је дата каталошка обрада две оригиналне фотографије са свадбе
(венчања) Жарка Зрењанина Уче, које се налазе у Збирци новије историје у Народном музеју
у Зрењанину. Дати су и основни биографски подаци овог банатског учитеља, револуционара,
борца и политичког секретара ПК КПЈ за Војводину. Наведена је и његова делатност током
окупације КраљевинеЈугославије, као и активности у устанку и НОБ-у у Војводини, све до
његове погибије, новембра 1942. године.
Кључне речи: оригиналне фотографије, Жарко Зрењанин Уча, Збирка новије историје,
Народни музеј Зрењанин, биографија.
У поседу Народног музеја1 у Зрењанину2, у Збирци новијe историјe, између осталих
музеалија налазе се и две оригиналне фотографије са свадбе (венчања) народног хероја
Жарка Зрењанина Уче.
Ове фотографије дуго је чувала Смиља Малушев, чији је деда био рођени брат мајке
Жарка Зрењанина, Драге Зрењанин (рођене Малушев). Поклоњене су Народном музеју у
Зрењанину 1983.године.Дародавац је Драгослав Рихтер из Крагујевца.
1.Под инвентарским бројем 467, заведена је Фотографија свадбе Жарка Зрењанина Уче
и Верице Живков(ић). Настала је 1. 9. 1929.године у селу Врачев Гај, надомак Беле Цркве.
Урадио ју је Фото-штих из Беле Цркве. Фотографија је следећих димензија: 9 цм ширине и
14 цм дужине. Рађена је у браон боји, то јест техници. На њој се налази већа група људи,
односно сватови Жарка Зрењанина. Централно место на фотографији заузимају младенци:
младожења Жарко Зрењанин, родом из села Избишта, код Вршца, и „млада“ – како се у
Банату каже за невесту− Верица Живков(ић), из Врачевог Гаја, села надомак банатске Беле
Цркве. Фотографија је добро очувана, али на једном месту постоји жута мрља.3
1

Народни музеј у Зрењанину основан је 25. маја 1906. г. одлуком Муниципијалног одбора Торонталске жупаније,
али је званично почео са радом 1911. г.

2

Ово име наш град носи од 1946. г. Пре тога он се звао Бечкерек, Велики Бечкерек и Петроврад ( о томе и уопште
о седмовековној историји овог града видети: Историјски архив Зрењанин, Фонд 97, Градско поглаварство
Петровград, година I, свеска I, Зрењанин 1953; Петровград, Зборник радова, Петровград 1938; Зрењанин, Зборник
радова, Зрењанин 1966.
Народни музеј Зрењанин, Збирка за Новију историју, инв. бр. 467, Свадба Жарка Зрењанина и Верице Живков(ић)

3

67

Г л а с н и к м у з е ј а Б а н ата

Свадба Жарка Зрењанина Уче и Верице Живков (ић) (инв. бр. 467)
2. Под инвентарским бројем 468 заведена је Фотографија са венчања Жарка Зрењанина
Уче. Насталаје 1.9.1929. године у Врачевом Гају. Урадио ју је Фото-штих из Беле Цркве.
Фотографија је следећих димензија: 9 цм ширине и 14 цм дужине. На њој се налазе младенаци
Жарко Зрењанин, из села Избишта, и Верица Живков(ић) из Врачевог Гаја, надомак банатске
Беле Цркве. Жарко Зрењанин је у оделу тамне боје са белом кошуљом и лептир машном.
ВерицаЖивков(ић) је у белој венчаници. Фотографија је добро очувана, али на једном месту
постоји жута мрља.4
Жарко Зрењанин Уча рођен је 11.септембра 1902. у селу Избишту, близу Вршца, од оца
Живе и мајке Драге Зрењанин (рођене Малушев). Родитељи су, осим Жарка, имали још
четворо деце. Основну школу завршио је у Вршцу, а гимназију је похађао у Сегедину, Белој
Цркви и Панчеву.За време школовања научио је мађарски језик.Након завршене гимназије
похађао је и завршио Учитељску школу у Сомбору, чувену „Препарандију“. У то време ова
образовна установа је још увек била најбоља учитељска школа код Срба. У периоду од 1923.
до 1926. године радио је као учитељ у селу Канатларци у Македонији (Прилепски срез), где је
упознао тежак живот македонског сељака, беземљаша и печалбара, као и тежину националног
угњетавања.То је битно утицало на формирање његове политичке личности.У току овог
свог службовања у Македонији научио je македонски и турски језик, тако да је могао да
држи популарна предавања после школе, организује аналфабетске течајеве и заправо ради
на просвећивању народа. Ту је први пут, због својих напредних схватања, дошао у сукоб са
полицијом.5
4
5
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НМЗ, ЗНИ, инв. бр. 468, Свадба Жарка Зрењанина и ВерицеЖивков(ић)
НМЗ, ЗНИ, инв.бр. 470, оригинал, фотографија оца и мајкеЖ.Зрењанина са унуцима; НМЗ, ЗНИ, инв.бр. 469,
оригинал, фотографија сестре Ж.Зрењанина, Анђе и зета Чеде, са њиховом децом; НМЗ, ЗНИ, инв.бр. 471, оригинал,
фотографија сестре Ж.Зрењанина, Вере Зрењанин; Д. Кецић, Извори за историју Зрењанина, Револуционарни
раднички покрет у Зрењанину 1918-1941, Том IV, Зрењанин 1977, 449, 531, 550, 683; Жарко Зрењанин Уча, Изабрани
списи, НовиСад 1974, IX-XI, 293-295; Ђ. Момчиловић, Банату Народно-ослободилачком рату, Београд 1977, 561;
Народни хероји Југославије, књига друга, Београд 1975, 352-353

Владислава М. Игњатов

Јула месеца 1926, пошто је поднео молбу Министраству просвете за премештај, вратио
се у родно Избиште.У наредних седам година потпуно су дошле до изражаја његове
способности учитеља − просветитеља.У свом родном месту, али и шире, по југоисточном делу
југословенског Баната,у многим селима је организовао аналфабетске течајеве за неписмене. У
Избишту је обновио сеоску књижницу и читаоницу. Такође, ту је развио и веома плодан рад
на Народном универзитету, на којем су, поред његових колега и њега, предавали и поједини
напреднији професори са Београдског универзитета. У средини у којој је деловао залагао се за
унапређење дотадашње наставе у школама. Идеје везане за то изложио је у свом раду ,,Школа
и друштво” у лето 1927. године. Као учитељ, Жарко Зрењанин је био веома посвећен свом
позиву. Сарађивао је у педагошким,али и другим листовима, у којима је излагао и бранио
своје педагошке идеје. Његова преданост и ангажованост учитељском позиву и високи
професионални квалитети запажени су од стране његових колега. Из тог разлога и зато што
је био изузетно активан у Учитељском друштву белоцркванског среза, изабран је за његовог
председника. Ову одговорну функцију обављао је више година.6
Поред рада у школи, који је са полетом обављао, Жарко се бавио и јавним, нарочито
политичким радом. Његово опредељење да се бори против сваковрсних неправди у друштву
свога времена одвели су га у крило револуционарног, комунистичког покрета. Из тог
разлога 1927. примљен је у чланство КПЈ, а исте године је већ основао прву комунистичку
партијску ћелију у родном Избишту. Године 1930. постао је секретар СК КПЈ у Вршцу, а марта
1932.изабран је за секретара ОК КПЈ за јужни Банат.Како би био у току са активностима
револуционарног покрета на ширем плану и спроводио његове идеје и акције, био је у сталној
вези са београдском партијском организацијом. Да би што успешније ширио левичарске,
марксистичке идеје, у својој кући, у Избишту, организовао је малу илегалну штампарију. У
њој је фебруара 1933.штампан први број листа Лењинист. Изашла су само три броја, а затим
је лист и штампарију открила полиција, априла 1933. Тада је Жарко Зрењанин, од стране
Суда за заштиту државе, осуђен на 3 године робије. Такође, осуђен је и на губитак часних
права у трајању од 5 година и губитак државне службе. Затворску казну издржавао је у
казнионама у Сремској Митровици и Лепоглави. У тим злогласним казаматима, заједно са
Мошом Пијадом, Иваном Милутиновићем и другим истакнутим комунистичким првацима
и активистима,борио се за права политичких затвореника. Ипак, најзначајнија делатност
комуниста у казниони био је научни и теоријски рад. Пошто је најбоље познавао економско
стање, политичку ситуацију, социјалне и националне прилике у Војводини, Жарко Зрењанинје
добио задатак да изучава и пише о проблемима Војводине и сложености националног и
сељачког питања у овом делу Србије и Краљевине Југославије.7
После три године тамновања Жарко Зрењанин пуштен је из затвора, 6. априла 1936.
године. Одмах је наставио свој политички ради убрзо, већ поменуте године, јула месеца,
изабран је, поново, за секретара ОК КПЈ за јужни Банат. Септембра исте године кооптиран је
у ПК КПЈ за Војводину.Полиција је будно пратила његов политички рад. Тако је до почетка
Другог светског рата у Југославији 1941. хапшен још пет пута и жестоко мучен у полицијским
затворима у Петровграду, београдској Главњачи и на Ади Циганлији.8

6

7

8

Жарко Зрењанин, Школа и друштво, Избиште 1927; Ж.Зрењанин, Изабрани списи, XI-XII, 25, 295, 301-303, 306,
312,324; Ђ.Момчиловић, Банат у НОР-у, 561 ; Народни хероји Југославије II, 353;
Ж.Зрењанин, Изабрани списи, XIII-XIV, 294-295, 347-358; Д.Кецић, Извори IV, 449, 505, 531, 577; Ђ.Момчиловић,
Зрењанинске ватре, Зрењанин 1987, 73; Ђ. Момчиловић, Банат у НОР-у, 561; Народни хероји Југославије II, 353
Ж.Зрењанин, Изабрани списи, XIV; Ђ.Момчиловић, Зрењанинске ватре, 93; Ђ. Момчиловић, Банат у НОР-у, 561;
Народни хероји Југославије II, 353
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Жарко Зрењанин и Верица Живков(ић) (инв.бр.468)
Поред илегалног партијског рада Жарко Зрењанин је развијао и широку политичку
агитацију и пропаганду уопште.Њу је остваривао како својим јавним иступима и активностима
на политичкој сцени, тако и својом теоријском и публицистичком делатношћу. Написао
је низ већих и мањих (по обиму али и по вредности) чланака о националном, аграрним и
другим проблемима у тадашњем друштву. У њима је излагао идеје које је заступао његов
покрет и партија. Оваква његова делатност утицала је да 1938. буде именован за секретара
у обновљеном Привременом руководству КПЈ за Војводину. Када је оно фебруара 1939.
године прерасло у ПК КПЈ за Војводину, Жарко Зрењанин је изабран за његовог политичког
секретара. На тој одговорној дужности и функцији остао је до своје смрти.9
9
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У години пред Други светски рат Жарко Зрењанин Уча појачао je свој политички рад.
Учествовао је на значајном саветовању руководећег актива КПЈ, које је одржано у Словенији
(Тацна, испод Шмарне Горе) јуна 1939. Пре и после тога скупа дела водећих кадрова КПЈ
Зрењанин је свакоднево обилазио партијске организације по Војводини. Поред илегалног
рада деловао je oн и легално. Био је члан Иницијативног одбора странке Радног народа
Војводине, а такође и један од аутора њене „Платформе”. Иако се скоро пола деценије
првенствено бавио професионалним револуционарним радом, Зрењанин је и даље био члан
своје струковне организације, коју су чинили његове колеге, учитељи. Вероватно зато што је
волео свој позив, стизао је да делује и у том удружењу, тако да је активно утицао на избор
руководства напредног учитељског покрета у Војводини.10
Како јавна, легална, тако и илегална револуционарна делатност Жарка Зрењанина Уче
била је стално предмет интересовања тадашњих власти, посебно полиције. Ухапшен је
4. маја 1940. са још двадесеторо комуниста, чланова КПЈ и СКОЈ-а, углавном из тадашњег
Петровграда и околних села. Зрењанин је, као револуционар и противник ондашњих власти и
друштва, нарочито био изложен страховитом мучењу у полицијском затвору у Петровграду.
Ради истраге, његове блиске сараднике Владимира Коларова, Стевицу Јовановића и њега
послали су у Београд, у злогласни затвор Главњачу, али ни најсуровији и највештији агенти
у Главњачи нису ништа сазнали од ове тројице, па су морали да их врате у Петровград.
Зрењанин је и овде организовао штрајк глађу. Главни захтеви штрајкача су били: заједничка
соба, свакодневна шетња, примање новина и часописа, посете родбине и пријатеља. Ипак,
најважнији захтев је био да што пре дође до одржавања главног судског претреса. Коначно,
тај претрес се и догодио и после 5 месеци тамновања, 3. октобра исте године, заједно са својим
друговима Жарко Зрењанин је пуштен на слободу.Иако се налазио у затвору, у септембру
месецу, на VI покрајинској конференцији КПЈ за Војводину, поново су га изабрализа секретара
Покрајинског комитета и за делагата на V земаљској конференцији КПЈ. На тој конференцији,
одржаној након његовог изласка из затвора, именован је за члана ЦК КПЈ.11
После изласка из затвора Жарко Зрењанин се поново практично и теоријски ангажовао
у јавном политичком животу, али и у илегалним левичарским и револуционарним
активностима. Децембра 1940. године покренуо је илегални партијски лист Истина.А у
јануару следеће године и лист Трудбеник, на мађарском језику A' dolgozo, који се појавио као
гласило радног народа Војводине.12
У време 27-мартовских демонстрација против Тројног пакта Жарко Зрењанин је био
главни организатор и руководилац тих манифестација у Панчеву и Вршцу. Убрзо после
тога учествовао је на Мајском саветовању, дела руководећих кадрова и дела чланова ЦК
КПЈ, у Загребу. По повратку из Загреба, организовао је припреме за ослободилачку борбу
у Војводини. Под руководством Жарка Зрењанина, у винограду Жарка Туринског Арсе 23.
јуна 1941. донесена је одлука да се приведу крају припреме за оружани устанак и да се убрзо
и отпочне оружана борба против фашистичког непријатеља у Војводини. ( Исту одлуку у
Београду донео је ЦК КПЈ, дан раније, 22. јуна, за целу Југославију.)У првим данима почетка
оружане борбе против окупатора Жарко Зрењанин највише је био ангажован у Банату.
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Он и његов најближи сарадник, Светозар Марковић Тоза, иницирали су стварање првих
војвођанских партизанских одреда и њихове акције. Све то се догодило од краја прве, односно
почетка друге декаде јула 1941.године.13
Међутим, након почетка устанка у Војводиниу лето, а поготово у јесен 1941, фашистичком
„противофанзивом“, војвођанске организације КПЈ у Банату и Бачкој претрпеле су тешке
губитке. Услед тога Жарко Зрењанин је морао напорно, практично и непосредно да ради на
обнављању и консолидацији организација КПЈ и СКОЈ-а, односно, Народноослободилачког
покрета (НОП-а), као и на тактици за даљу борбу у складу са новонасталим условима.14
Због својих активности „црвени генерал”, како су Жарка Зрењанина називали, био је
интензивно тражен од стране окупаторских полицијих снага, нарочито Гестапоа. Почетком
новембра 1942. позван је да дође на слободну територију западне Босне и присуствује првом
заседању АВНОЈ-а. Приликом припрема за прелазак у Срем, а затим у западну Босну, Зрењанин
је проказан и издан окупаторским властима. Опкољен је у једној кући у селу Павлиш, близу
Вршца, 4. новембра 1942. погинуо је у јуришу, покушавајући да пробије непријатељски обруч
од око стотину полицајаца и војника. Тако се у напону физичке и интелектуалне снаге угасио
живот овог учитеља, револуционара, борца, политичког секретара ПК КПЈ за Војводину,
члана ЦК КПЈ и главног предводника НОБ-а у Војводини.
Због својих доприноса и заслуга у организовању и вођењу револуционарног покрета у
Војводини (1937-1941.) и НОБ-а у Војводини, Жарко Зрењанин Учаје 5.децембра 1944. године
проглашен за народног хероја Југославије.15
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РЕЗИМЕ
Основни и главни задатак овог рада о фотографијама свадбе Жарка Зрењанина Уче јесте
да се изврши каталошки приказ и опис тих фотогафија. Оне су изузетно занимљиве, јер је први
пут стручној, али и јавности уопште, приказан један од најважнијих догађаја из приватног
живота једне од најзначајнијих личности из историје јавног живота као и револуционарног
покрета Војводине, Србије и Југославије, од краја 20-их до краја 30-их година XX века и
НОБ-а у Војводини, 1941−1942.
У датом раду описан је и животни пут овог народног хероја Југославије. Жарко Зрењанин
Уча био је добар учитељ и педагог, али исто тако и професионални револуционар, односно
борац против неправди којима је била бременита држава у којој је живео. Због те своје борбе,
коју је водио од краја 20-их до краја 30-их година XX века, он је, од тадашњих власти, хапшен,
мучен и осуђиван на краће и дуже тамновање. Као револуционар Жарко Зрењанин је деловао
у илегалном радничком покрету. Међутим, у истом периоду, био је активан и у неколико
области јавног живота. Коначно, био је главни организатор устанка против фашизма 1941.
и најистакнутији предводник НОБ-а у Војводини, 1941−1942. године. Све до своје погибије
новембра 1942. Жарко Зрењанин Уча је због свог доприноса борби против фашизма и своје
јуначке погибије проглашен за народног хероја Југославије.
Original wedding photographs of the national hero
Žarko Zrenjanin Uča in the Recent history collection
at the National Museum of Zrenjanin
summary
The principal aim of this paper on the wedding photographs of Žarko Zrenjanin Uča is to
catalogue and describe the photographs in question. They are of extreme interest since it is the
first time the professional and general public has been shown a pivotal event in the private life of
one of the most significant individuals in the history of public life and revolutionary movement in
Vojvodina, Serbia and Yugoslavia between the late 1920's and 1930's and the Natonal Liberation War
in Vojvodina between 1941 and 1942.
This paper describes the life of this Yugoslav national hero. Žarko Zrenjanin Uča was a good
techer and educator, but also a professional revolutionary battling against the injustices his country
was ripe with. It was because of these battles he led between the late 1920's and 1930's that he
had repeatedly been arrested, tortured and sentenced to shorter or longer imprisonment by the
authorities of the time. As a revolutionary, Žarko Zrenjanin was an active member of the illegal
worker's movement. However, at the same time, he was active in a number of areas of public life.
Finally, he was the chief organiser of the uprising against faschism in 1941 and the most prominent
leader of the National Liberation War in Vojvodina until his death in November 1942. Because
of his contribution to the anti-fascist movement and his heroic death, Žarko Zrenjanin Uča was
proclaimed a national hero of Yugoslavia.
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ИГНАЦ КИРХНЕР:
АУСТРОУГАРСКИ ОФИЦИР
БРАНИЛАЦ БЕОГРАДА 1914-1915
- прилози за биографију Апстракт: Рад представља корекцију и допуну биографских података Игнаца Кирхнера,
мало познатог поручника аустроугарске војске који је непосредно по избијању Првог
светског рата пребегао на српску страну и учествовао у одбрани Београда 1914/1915. године.
Поред Кирхнерових ратних доживљаја, рад открива и занимљиве детаље из његовог живота
у међуратном периоду.
Кључне речи: Игнац Кирхнер, Први светски рат, одбрана Београда.
Напис у Политици под насловом Немац који је бранио Београд, а чији је аутор покојни
новинар истраживач Жика Живуловић-Серафим1, дао нам је подстрек да се позабавимо
личношћу Игнаца Кирхнера, аустроугарског поручника, пребега у српску војску и потоњег
техничког пуковника Југословенске војске.
Жика Живуловић је у своме чланку био близу истине када је навео да је Кирхнер рођен
у Великом Бечкереку (данашњем Зрењанину), али тај податак је нетачан; о томе сведочи
преглед матице рођених римокатоличке цркве у Ечки. У поменутој матици заведен је Игнац
Кирхнер, рођен од оца Миклоша (хунгаризирани облик имена Никола) и мајке Јулијане
(рођ. Флајнек), дана 30. маја 1887. године2. Био је активни официр у чину поручника, а војну
академију завршио је у Бечу. У то време је био официр 29. Бечкеречке регименте, која је
средином јула 1914. пребачена у Срем, у Руму, одакле је контролисала границу на Сави. По
објави рата Србији, Кирхнер је једне ноћи препливао Саву, предао се и затражио да се као
добровољац бори на српској страни. Како у поменутом чланку наводи Серафим: „...родио се
међу Србима, играо се са српском децом, ишао са њима у школу са њима је одрастао. Он не може
да пуца у Србе“. Већ ова мала епизода говори довољно о његовом карактеру.
Кирхнер током рата није био укључен у састав регуларне српске војске, већ је био
добровољац (четник, комита). Борио се 1914.године као комита на Космају, да би се по
повратку у Београд укључио у добровољачке јединице.
Прва добровољачка чета у Београду, која је образована пре објаве рата, била је четнички
одред мајора Воје Танкосића, који је бројао 32 борца3.
После аустроугарске објаве рата Србији 28.јула 1914, у Београду се затекао приличан број
Срба и осталих грађана Аустроугарске. Многи су се уписивали у добровољце, а упис је вршио
Савез добровољаца у кафани Златни топ, која се налазила у данашњем Булевару Краља
Александра. Од тих добровољаца образована су касније два одреда – Банатски и Сремски –
док су београдски омладинци примани у комитски одред у Официрском дому4.
Жика Живуловић Серафим, „Немац који је бранио Београд – Серафим са Друштвом за неговање традиција“,
Политика 11.октобар 1999, 18.
2
Извод из матице крштених за матично подручје Ечка, 1887/82, Месна канцеларија у Ечки, општина Зрењанин.
3
Богумил Храбак, Добровољци у борбама око Београда 1914.и 1915, Годишњак града Београда IX-X, Београд 1963, 515.
4
Исти, 516.
1
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Сремски одред је на почетку бројао петнаестак четника и упућен је на Аду Циганлију под
командом мајора Светомира Ђукића да заједно са V пуком брани Чукарички друм. Мајора
Ђукића на положају команданта заменио је четник-добровољац Игнац Кирхнер. Са својих
25 бораца Кирхнер је заузео караулу на аустроугарскојстрани гвозденог моста на Сави. Ово
је био први прелаз српске војске на аустроугарску територију, и том приликом је уништен
непријатељски рефлектор који је осветљавао Савску улицу и Топчидерски друм од Монопола
до Господарске механе. У овој акцији Кирхнер је рањен у ногу, али није отишао у болницу,
већ је наставио да се бори. Његов одред је напустио караулу тек када су непријатељске трупе
ушле у Београд5.
Приликом другог преласка у Срем, септембра 1914, заузет је Земун. Пошто су непријатељске
трупе кренуле у противнапад, Земун је одмах напуштен, а са добровољцима је пошао и знатан
број Земунаца који су се прикључили одреду, тако да се будући Сремски одред прилично
повећао6.
Октобра 1914. оживела је акција добровољаца на сремској страни код села Бежанија, у
којој су заробили групу непријатељских војника са наредником на челу. Добровољци су били
у четничким оделима и, како је била ноћ, позвали су аустроугарске војнике на предају. На то је
њихов наредник питао ко га заробљава, регуларна војска или комите? Када му је одговорено
– комите, извадио је револвер и убио се! Овај случај речито говори о страху од комита, који
је владао у непријатељској војсци. Добровољци Сремског одреда будно су чували Чукарицу и
ужи део Београда све до октобра месеца 1915. године7.
Сремски одред, као самостална јединица са својом заставом, образован је тек месеца јуна
1915.године, јер се до тада налазио под командом Комбинованог одреда.На предлог Савеза
добровољаца, начелник штаба Врховне команде је наредбом од 29. маја 1915. године одобрио
да се од свих добровољаца на адама образује посебан добровољачки одред под командом
потпоручника Игњата Кирхнера. Накнадно придошли добровољци такође су упућени на Аду
Циганлију, где је Одред формиран8.
Сремски одред је 2. октобра 1915. повећан за 70 младића, који су као прекобројни одбијени
од пријема у Подофицирску школу у Скопљу, јер нису имали 18 година старости. Са овом
допуном Одред је бројао 340 бораца, те је преформиран у полу-батаљон, чији је заповедни
био Игњат Кирхнер9.
У овако попуњеном саставу Одред је упућен у горњи део београдске тврђаве да смени
две чете Х кадровског пука. На Ади Циганлији, где се до тада налазио Сремски одред, остао
је само Седми пук другог позива. Тек на сам дан аустро-немачке офанзиве, Сремски одред је
извучен из резерве и распоређен на положај у београдској тврђави код Сахат-куле, а затим
на Дунавски кеј до стругаре Прометне банке, сменивши Х пук, чија је половина била на Сави.
Аустроугари и Немци су за освајање Београда – које је трајало од 6. до 11. октобра 1915.
године – бацили у борбу XI немачку армију генерала Галвица и III аустријску армију генерала
Кевеша. На 20 српских батаљона другог и трећег позива и 75 топова непријатељ је извео 66
батаљона и 275 топова (од којих 108 тешких). У овој неравноправној борби изведено је једно
од најстрашнијих артиљеријских бомбардовања у Првом светском рату10.
Прву борбу са непријатељем Сремски одред је имао на Дунавском кеју у ноћи између 7. и
8. октобра 1915, кадаје Друга чета овог одреда под командом Игњата Кирхнера, потпомогнута
5 Исти, 518.
6 Исти, 519.
7 Исти, 521.
8 Исти, 524.
9 Исти, 524.
10 Исти, 526.
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мањим бројем кадроваца Х пука, прешла је у напад „на нож“, од куле Небојше до кафане
„Шаран“ на Дунавском кеју. У првом нападу Кирхнер је рањен у ногу и изнет је из борбе, а
заменио га је једини преостали официр Живко Кезић11.
Када су се ујутру, 8. октобра око 8 сати прикупили преживели добровољци, кадровци и
жандарми, показало се да је Одред изгубио много људи и да је сатрвен већ у првом нападу:
од преко 350 бораца, једва је остала стотина! Највише је изгинуло добровољаца, несуђених
питомаца Подофицирске школе из Скопља, јер нису били довољно обучени у руковању
оружјем и једва су знали да рукују пушком.Дешавало се да им бомба, коју су спремили да
баце на непријатеља, експлодира у рукама, а приликом јуриша срљали су не заклањајући се.
Сремски одред је у ноћи 8.октобра ушао у борбу са 147 бораца, јер је остатак (223) погинуо
у борбама на Дунавском кеју. Немци су, поучени претходним искуством 1914, опрезно
напредовали освајајући део по део Београда. Исте вечери, 8. октобра 1915. штаб Одбране
Београда објавио је да Сремски добровољачки одред не постоји12.
Славу добровољачког оружја под Београдом у Првом светском рату преонели су
омладинци из Београда и околине, односно питомци и стари четници из свих крајева Србије
и делова Македоније. Било је Словенаца, Хрвата, два Црногорца, Босанаца, Далматинаца,
Сремаца, Банаћана и Личана. Немци су били Игњат Кирхнер, Јохан Гринвалд, Михаел Шварц
и други. Било је и Турака и Чеха13.
Жика Живуловић Серафим дуго се бавио проучавањам збивања у одбрани Београда
у Првом светском рату. Својевремено је пронашао три Кирхнерова борца са којима је
разговарао о њиховом команданту. Према њиховом казивању, он је био висок, витак момак
од 28 година (1915-прим. М. Ђ.), изванредан официр, необично храбар, велики јунак. Српски
језик је слабо говорио и све што је говорио изговарао је погрешно. Своје омладинце-борце
звао је „једно мангупарија“ и неизмерно их је волео, поносио се њима и „чувао их као мајка“.
Када би из команде затражили да предузме извесну акцију, за коју би он проценио да тражи
велике жртве, а мало користи, одбијао би то уз одговор: „Од мојих луди ја газда“.
Серафим овако потресно описује јуриш Сремског добровољачког одреда на Дунавском
кеју: „Сјурили су се Српчићи улицом Цара Уроша, обасјаном непријатељским рефлекторима,
тучени артиљеријом из Овче и Борче, спотичући се и падајући по изрованој калдрми. Хрлили
су у наручје смрти, а још нису озбиљно крочили у живот. Пред јуриш на насип кланичне пруге,
са кога су начичкани аустроугарски митраљези бесомучно сипали ватру, добровољци су се
развили у стрелце и на знак Кирхнерове пиштаљеке и његов повик: „Напред!“, одјекнуло је
громовито: „Ура!“. Насрнули су на непријатеља као разјарени лавови. Први је појурио Кирхнер
са одшрафљеним бомбама у рукама, као да је својим телом хтео да заклони своје дечаке и
момчиће. Падали су на том брисаном простору и дизали се, остављали мртве и рањене док
нису подишли насипу. А онда бомбе и каме. Настало је клање. Ноћ су парали продирући јауци.
Насип је био запоседнут уз страховите губитке. Из строја је избачена готово половина Одреда.
Кирхнер је био тешко рањен у ногу, коју ће му у болници скратити око 6-8 cm. Један његов
борац, Миле Вуксановић, допузио је до њега и извукао га са попришта“. 14
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12
13
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Исти, 528.
Исти, 529.
Исти, 532.
Жика Живуловић Серафим, „Немац који је бранио Београд – Серафим са Друштвом за неговање традиција“,
Политика 11.октобар 1999, 18.
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Његова „једно мангупарија“ пренела га је у шињелу преко Албаније. Кирхнер је собом
понео заставу Одреда обмотавши је око себе. Била је то једна од Карађорђевих застава
из Првог српског устанка. На том „маршу смрти“ пратила га је добровољна болничарка
Босиљка Чајкановић, сестра резервног капетана и доцента Веселина Чајкановића. Између
њих се изродила љубав, која се завршила браком. Превезен је на Крф, а одатле на опоравак у
Француску, у Тулуз. Овде се опоравио и завршио Електромашински факултет.
После рата, по повратку у земљу, постављен је за управника војне фабрике у Чачку, да би
затим био премештен у Београд, у Инжињеријско-техничко одељење Министарства војске и
морнарице. Живео је са супругом у својој скромној кући у Шуматовачкој улици бр. 58.
Држава није заборавила његове ратне заслуге, те је као добровољац добио земљу у
величини од 8 јутара и 1100 кв. хв. Добровољачку земљу су банатски сељаци називали
„добровољачка част“15.
Окупацију у Другом светском рату проводио је у Београду. У кафани „Куманово“ на
углу Чубурске и Мачванске улице готово свакодневно је боравио. Није се плашио да говори
шта мисли: сматрао је да ће Хитлер пропасти као и Немачка у Првом светском рату. Са
одушевљењем је причао о херојству српских јунака и официра.Нацисте је ужасно мрзео.
Никада није проговорио ни једну немачку реч.
Погинуо је на Ускрс 18. маја 1944. године од савезничке бомбе. Извучен је из рушевине, а у
реверу му је била Карађорђева звезда, од које се није одвајао.Погинуле у овом бомбардовању
сахранили су на Новом гробљу на парцели број 99. О његовом гробу се није знало ништа,
све док се Друштво за неговање традиција ослободилачких ратова Србије до 1918. није
ангажовало да му пронађе гроб. Чланица Друштва Гордана Марковић, уз помоћ радника на
гробљу пронашла је Кирхнеров гроб, који носи број 117 на парцели бр. 99. Гордана Марковић
обавестила је Друштво које је гроб обележило плочом, на коју сваке године 7.октобра полажу
цвеће.
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Историјски архив Зрењанин, Ф. 99.Комисија за ликвидацију аграрне реформе Петровград 1920-1944, Регистар под
К, бр. 20089/1933. Кирхнеру је додељено осам јутара и 1100 кв. хвати земље.
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ИГНАЦ КИРХНЕР:
АУСТРОУГАРСКИ ОФИЦИР БРАНИЛАЦ БЕОГРАДА 1914-1915
-прилози за биографију-

Резиме
Игнац Кирхнер, аустроугарски официр рођен 1887.године у Ечки, пребегао је недуго
након избијања Првог светског рата на српску страну и борио се у српској војсци у саставу
Сремског добровољачког одреда. Учествовао је у одбрани Београда у јесен 1915.године, а затим
у „маршу смрти“ преко Албаније. Са Крфа је пребачен у Француску, где је завршио факултет,
да би се у међуратном периоду населио у Београду. Радио је у Инжињеријско-техничком
одељењу Министарства војске и морнарице. Због својих ратних заслуга добио је земљишни
посед – тзв.„добровољачку част“. Страдао је на Ускрс 1944. године, приликом савезничког
бомбардовања Београда. Дуго оставши заборављен након смрти, Кирхнера је „открио“
покојни академик Богумил Храбак у свом раду о добровољцима у одбрани Београда из 1966.
године, да би након тога лик и дело овог несвакидашњег Немца постали тема низа текстова
у српској дневној штампи и публицистици. Друштво за неговање традиција ослободилачких
ратова Србије до 1918. обележава 7. октобар сваке године полагањем цвећа на Кирхнеров, у
међувремену пронађени, гроб.

Ignac Kirhner: the Austro-Hungarian officer who defended
Belgrade in 1914-1915
summary
Ignac Kirhner, the Austro-Hungarian officer was born in 1887 in Ečka and defected to the Serbian
army soon after the beginning of the First World War where he fought in Srem Volunteer Division.
He took part in the defense of Belgrade in the autumn of 1915 and then in the ‘march of death’
across Albania. After Corfu he was transferred to France, where he finished the faculty and came
back to Belgrade in the period between two world wars. We worked at the Engineering Department
of the Ministry of the Army and Navy. He was awarded an estate - the so-called ‘volunteer’s honour’
for his merits in the war. He was killed on Easter 1944, during the Allied bombing of Belgrade.
Having been forgotten for a long time after his death, this unusual German was ‘re-discovered’ by
the late academic Bogumil Hrabak in his 1966 work on volunteers in the defense of Belgrade, only to
become the topic of a series of articles in Serbian press. Every 7th October the Society for nurturing
the traditions of Serbian liberation wars before 1918 lays flowers on Kirhner’s grave which was
discovered in the meantime.
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ПAНЧEВO У РУМУНСКИМ ИЗВOРИМA
XIX И ПOЧEТКA XX ВEКA

Апстракт: У рaду јe дaт прикaз писaних извoрaнa румунскoм јeзику кoји сe oднoсe нa
истoрију грaдa Пaнчeвa и oкoлинe у XIX и пoчeткoм XX вeкa, a кoји сe чувaју у Истoријскoм
aрхиву у Пaнчeву, Aрхиви Румунскoг прaвoслaвнoг прoтoпрeзвитeрaтa сa сeдиштeм у
Бaнaтскoм Нoвoм Сeлу, кao и пo aрхивaмa румунских црквeних oпштинa у Пaнчeву и oкoлини,
тe пo рaзним другим држaвним aрхивимa или привaтним збиркaмa. Пoрeд дoкумeнтaрнe
грaђe, у знaчaјнe извoрe нa румунскoм јeзику сe убрaјaју јoш и пeриoдикa, кoрeспoндeнцијa
и путoписи. Циљ oвoг рaдa јe дaвaњe сумaрнoг прикaзa свих тих извoрa, aли и укaзивaњe нa
нeкe интeрeсaнтнијe мeђу њимa.
Кључнe рeчи: Румуни, истoријски извoри, Пaнчeвo, aрхиви, пeриoдикa
У низу мoнoгрaфијa и других нaучнoистрaживaчких и публицистичких рaдoвa кoји сe бaвe
рaзним сeгмeнтимa пaнчeвaчкe истoријe, кoришћeнa јe бoгaтa грaђa рaзличитoг пoрeклa, oд
дoкумeнaтa кoји сe брижљивo чувaју у Истoријскoм aрхиву у Пaнчeву, прeкo грaђe из других
нaших aрхивa, стaрe пeриoдикe, грaђe из привaтних збирки, кoјa јe oмoгућилa дa прoшлoст
oвoг бaнaтскoг грaдa будe прикaзaнa нa јeдaн свeoбухвaтaн и oбјeктивaн нaчин. Нaрaвнo,
кoличинa грaђe кoјa јoш нијe истрaживaнa и oбјaвљeнa јe тaквих рaзмeрa, дa oмoгућaвa и
нoвим гeнeрaцијaмa истрaживaчa пoкрeтaњe нoвих прoјeкaтa и oтвaрaњe нoвих тeмa кoјe су
дo сaдa билe зaнeмaрeнe или прeскoчeнe.
Јoш јeднo вaжнo питaњe кoјe трeбa пoстaвити у тoм кoнтeксту јeстe мoгућнoст
прeпoзнaвaњa, читaњa и рaзумeвaњa писaних извoрa кoјe истрaживaчи кoристe у eлaбoрaцији
њихових рaдoвa. Нaјвeћи дeo кoришћeнe грaђe зa пaнчeвaчкe истoријскe мoнoгрaфијe и
студијe јe нa српскoм, нeмaчкoм и мaђaрскoм јeзику, тe јe у зaвиснoсти oд стeпeнa пoзнaвaњa
тих јeзикa oд стрaнe aутoрa и зaвисилa њeгoвa oдлукa кoјe ћe и кaквe извoрe кoристити у
свoјим рaдoвимa.
Циљ нaшeг рaдa јe дa дaмo јeдaн крaтaк прикaз нeких извoрa нa румунскoм јeзику кoји сe
oднoсe нa Пaнчeвo и oкoлину у XIX и пoчeткoм XX вeкa, имaјући у виду чињeницу дa су oни
мaњe кoришћeни и пoзнaти у нaшим нaучним кругoвимa и дa, иaкo, ни квaнтитaтивнo, a ни
квaлитaтивнo, нe мoгу дa сe пoрeдe сa грaђoм нa гoрeнaвeдeним јeзицимa, њихoвa врeднoст и
знaчaј у oвoј причи ипaк нијe зa зaнeмaривaњe.
У сaмoм Пaнчeву јe јoш oд XVIII вeкa живeлo румунскo стaнoвништвo кoјe ћe и у
слeдeћим дeцeнијaмa и вeкoвимa, упркoс убрзaнoј aсимилaцији, ипaк прeдстaвљaти дeo
мoзaикa кoји чини oвaј грaд прaвим примeрoм мултиeтичнoсти, мултикултурaлнoсти и
мултикoнфeсиoнaлнoсти, тoликo кaрaктeристичних зa вeћину бaнaтских урбaних нaсeљa.
Пoрeд тoгa, Румуни су живeли и у вишe рурaлних нaсeљa у ближoј (Бaнaтскo Нoвo Сeлo, Дoлoвo,
Oвчa, Глoгoњ, Јaбукa) или ширoј oкoлини oвoг грaдa (Пeтрoвo Сeлo/Влaдимирoвaц, Aлибунaр,
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Сeлeуш, Уздин, Дeлиблaтo...), тaкo
дa јe тo стaнoвништвo имaлo свoју
улoгу у ствaрaњу истoријe oвoг
пoднeбљa.
Сaми извoри нa румунскoм
јeзику, o кoјима ћe бити рeчи у
нaшeм рaду, мoгусе пoдeлити у
нeкoликo врста. Првo, тo јe aрхивскa
грaђa, кoјa сe нaјвeћим дeлoм чувa
у aрхиви Румунскoг прaвoслaвнoг
прoтoпoпијaтa у Бaнaтскoм Нoвoм
Сeлу. Oснивaњeм Пaнчeвaчкoг
румунскoг прaвoслaвнoг прoтoпoпијaтa 1865. гoдинe пoчињe
нoви пeриoд у истoрији Румунa сa
oвих прoстoрa, у кoмe сe ствaрaју
услoви зa њихoв бржи нaциoнaлни
и културни рaзвoј. Извoрa нa
румунскoм јeзику у црквeним
aрхивaмa јe билo и прe црквeнe
дeoбe, пoштo јe вршaчкa eпискoпијa
у прaвoслaвним пaрoхијaмa сa
румунским
стaнoвништвoм
кoристилa и румунски јeзик у
aдминистрaцији. Oд 1865. мeђутим,
звaничнa aктa, циркулaрнa писмa,
кoрeспoндeнцијa, мaтичнe књигe и oстaлa дoкумeнтaцијa сe вoдe искључивo нa румунскoм
јeзику, уз пoнeки aкт нa oстaлим јeзицимa кoји су били у упoтрeби у Пaнчeву и oкoлини.
Другo, тo јe пeриoдикa нa румунскoм јeзику кoјa сaдржи низ интeрeсaнтних члaнaкa или
крaћих инфoрмaцијa o дeшaвaњимa у Пaнчeву или њeгoвoј oкoлини. Тaкву грaђу сaдржи прe
свeгa чaсoпис ,,Албина” (Albina) из Бeчa, кaснијe Будимпeштe (1866-1876), зaтим ,,Трибина
људи” (Tribuna poporului ,кaснијe Tribuna) из Aрaдa (1897-1912), ,,Румунија” (Românul) из
Aрaдa (1911-1916, 1918-1922...), ,,Борба” (Lupta) из Будимпeштe (1906-1910), ,,Наша земља”
(Ţara noastră) из Сибиуa (1907-1909) итд.
Нaјзaд, пoсeбну врсту извoрa, нe мaњe интeрeсaнтних, чинe кoрeспoндeнцијa и путoписи
румунских aутoрa, грaђa кoјa јe oбјaвљeнa нa румунскoм јeзику, aли кoјa јe мaњe пoзнaтa или
јe пoтпунo нeпoзнaтa нaшим истрaживaчимa и читaoцимa.
У нaстaвку ћeмo прикaзaти рeдoм, у крaтким цртaмa, нeкe oд пoмeнутих извoрa, у нaди дa
ћe мoждa бити приликe зa сaстaвљaњe нeкoг oпширнијeг рaдa нa oву тeму.
Истoријски aрхив у Пaнчeву пoсeдујe бoгaту грaђу кoјa сe oднoси нa рeвoлуциoнaрнe
дoгaђaјe 1848-1849. У oвoм дeлу Бaнaтa, грaђa кoјa сe oднoси нa Рeвoлуцију чувa сe у двa
фoндa, a oпис тe грaђe дaт јe у aнaлитичким инвeнтaримa тих фoндoвa: Окружни одбор (18481849), Аналитички инвентар, књига I, Панчево 1998.и Магистрат(1848-1849), Аналитички
инвентар, књига II, Панчево 1999. Oдрeђeн брoј тих дoкумeнaтa сe oднoси и нa пoлoжaј
и улoгу Румунa из Пaнчeвa и oкoлинe у тим дoгaђaјимa. У пoмeнутa двa фoндa нaлaзи сe
тринaeст дoкумeнaтa нa румунскoм јeзику, и тo три из Никoлинaцa, пo двa из Пeтрoвoг Сeлa
и Сeлeушa и пo јeдaн из Aлибунaрa, Стрaжe и Бeрзaскe (дaнaс у Румунији). У јeднoм oд тих
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фoндoвa – Oкружни oдбoр - нaлaзи сe и вeрзијa нa румунскoм јeзику aустријскoг Устaвa из
1849. Вeћину тих дoкумeнaтa из 1848-49. објaвили смо у oригинaлнoј вeрзији нa румунскoм
јeзику1.
Кao штo јe вeћ рeчeнo, aрхивскa грaђa јe зa истoричaрa свaкaкo нaјзнaчaјнијa и
нaјaутeнтичнијa врстa писaних извoрa, тaкo дa ћeмo у нaстaвку прикaзaти нeке изворе
кoји сe чувaју у aрхиви Румунскoг прaвoслaвнoг пaнчeвaчкoг прoтoпoпијaтa, сa сeдиштeм
у Бaнaтскoм Нoвoм Сeлу. Вeћи дeo тe грaђe, кaдa јe рeч o Пaнчeву, oднoси сe нa црквeну
дeoбу измeђу Србa и Румунa, нa питaњe вeрoнaукe нa румунскoм јeзику кoјa сe прeдaвaлa у
пaнчeвaчким шкoлaмa пoчeвши oд 1872. гoдинe, тe нa функциoнисaњe румунскe прaвoслaвнe
пaрoхијe oд њeнoг oснивaњa 1899. и нa рaзнe прoблeмe нa кoјe јe oнa нaилaзилa. Имa, нaрaвнo,
и нeких других тeмa, oд oпштeг знaчaјa зa грaд Пaнчeвo и њeгoву oкoлину. Пoмeнућeмo пaр
тeкстoвa кoји су нaм сe чинили интeрeсaнтним у смислу бeлeжeња усмeне трaдиције кoјa
сe oднoсилa нa нaјстaрију пaнчeвaчку прoшлoст. Први рукoпис тe врстe јe из 1901. гoдинe,
кoгa јe пoтписao пaнчeвaчки румунски пaрoх Јoaн Стрoкa, сa интeрeсaнтним инфoрмaцијaмa
o нaјстaријoј прoшлoсти грaдa Пaнчeвa, зaбeлeжeних нa oснoву усмeнe трaдицијe. 2Тa
причa кaжe дa су „у прaстaрa врeмeнa” пoрeд Нaдeлe пoстoјaлa двa нaсeљa(видети и: Срeтa
Пeцињaчки, 1985: 32) и тo Нaрдaк3, кoји сe нaлaзиo измeђу Пaнчeвa и Бaнaтскoг Нoвoг Сeлa и
Бaбирбeрaк (С. Пeцињaчки, 83-88)4, пoзициoнирaн измeђу Пaнчeвa и Дoлoвa, oбa у близини
Нaдeлe.
Нaвoднo, стaнoвници Бaбирбeрaкa су „нaкoн мнoгoбрoјних битaкa […] сa Турцимa били
пoтпунo уништeни“, дoк су из Нaрдaкa прeживeлe три пoрoдицe, и тo Пeјић, Мaринкoвић и
Крчeдинaц, кoјe су сe прeсeлилe у пaнчeвaчки Гoрњи грaд. Eрдeљaнoвић зaистa пoмињe тe
пoрoдицe у пaнчeвaчкoј Гoрњoј вaрoши, и тo мeђу „рoдoвe чијe пoрeклo нијe утврђeнo“(Ј.
Eрдeљaнoвић, 172-174). Зa Крчeдинцe тврди дa су „стaрa фaмилијa“, a тo вaжи и зa рoд
„Мaринкoвићa-Црњинa-Мaџунa“, и нaјзaд и зa Пeјићe, кoји су „стaри Пaнчeвци“, штo
пoтврђујe мoгућнoст дa су тe пoрoдицe зaистa дoшлe из Нaриткa. Нa мeстимa гдe су сe
нaлaзилa двa пoмeнутa нaсeљa, прeмa нaвoђeњу aутoрa oвoг рукoписa, мoгли су сe искoпaти
рaзни мaтeријaлни oстaци, људскe кoсти и сл.
Интeрeсaнтaн јe јoш јeдaн сличaн зaпис, кoји нaјвeрoвaтнијe пoтичe из мeђурaтнoг
пeриoдa a oднoси сe нa нeкe aспeктe из прoшлoсти Бaнaтскoг Нoвoг Сeлa, aнoнимнoг aутoрa
кoји oчиглeднo нијe рaспoлaгao грaђoм кoјa би му пoмoглa дa бoљe пoзнaјe чињeницe из
прoшлoсти oвoг мeстa. Нa сaмoм пoчeтку тoг тeкстa пoмињe пoрeклo имeнa грaдa Пaнчeвa,
причу кoјa јe вeрoвaтнo кружилa мeђу стaнoвништвoм грaдa и oкoлинe, нaвoдeћи дa сe нa
мeсту дaнaшњeг грaдa нaлaзиo сaлaш брaћe Пaнчe и Јoвaнa, пa дa јe oд имeнa тe брaћe нaстaлo
имe грaдa. Тo су, у ствaри, билe уoбичaјeнe причe o пoрeклу нaзивa нaсeљa у Бaнaту кoјe сe
мoгу срeсти и кaдa јe рeч o другим мeстимa (Пeтрoвo Сeлo, дaнaшњи Влaдимирoвaц су прeмa
лeгeнди, oснoвaли Пeтру и Вaсилe, Влaјкoвaц јe oснoвao Влaјкo, Мaркoвaц – Мaркo итд).
1

2

3

4

Mircea Măran, „Câteva documente despre românii din Banatul de Vest în Revoluţia de la 1848-49”, у:
Studiibănăţene, Editura Miton, Timişoara, 2007, 293-304.
Aрхивa Румунскoг прaвoслaвнoг прoтoпрeзвитeрaтa, Бaнaтскo Нoвo Сeлo, рукoпис из 16. јулa 1901,
бр. 644/1901
Тo јe уствaри сeлo Нaритaк, зa кoјe Пeцињaчки нaвoди дa јe нeстaлo у aустрo-турскoм рaту 1717, пoштo
сe стaнoвништвo нијe вишe врaтилo нaкoн њeгoвoг пaљeњa. O тoм нaсeљу пишe и Eрдeљaнoвић,
нaвoдeћи гa пoд истим имeнoм Нaритaк, „мeстo нa кoјeмјe билo сeлo прe oснивaњa Пaнчeвa, a сaдсe
пoзнaју рупe гдe су билe зeмуницe“. Oвaј aутoрнaвoди дa јe ту билo и „стaрих бунaрa, зидaних циглoм“.
Ту сe вeрoвaтнo рaди o Пaпрeнoјдoлини (Pfefferthal), нaсeљу кoјe јe пoстoјaлo у пeриoду 1754-1765. a
чији сe нaјвeћи дeo стaнoвникa прeсeлиo у Бaнaтскo Нoвo Сeлo.
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Кao штo смo вeћ нaглaсили, другу врсту извoрa чини пeриoдикa. Чaсoпис ,,Албина”
сaдржи низ инфoрмaцијa o пoлитичким бoрбaмa у Пaнчeву тoкoм сeдaмдeсeтих гoдинa XIX
вeкa, нaрoчитo зa врeмe aктивнoсти уoчи избoрa зa угaрски Сaбoр. Пoштo су Срби и Румуни
сaрaђивaли у тим прeдизбoрним aктивнoстимa, пoдржaвaјући у пaнчeвaчкoм избoрнoм
oкругу Михaилa Пoлит Дeсaнчићa, кaндидaтa Српскe нaрoднe слoбoдoумнe стрaнкe, штaмпa
нa румунскoм јeзику јe oбaвeштaвaлa свoјe читaoцe o нaјвaжнијим питaњимa кoјa су сe
oднoсилa нa тe пoлитичкe бoрбe. Пaнчeвo јe у тo врeмe, кao ,,Српскa Спaртa”, биo јeдaн oд
нaјзнaчaјнијих цeнтaрa српскoг нaциoнaлнoг пoкрeтa у тaдaшњoј Угaрскoј, тe јe уживao и
пoдршку румунских пoлитичких првaкa, прe свeгa Винћeнцијa Бaбeшa, Пoлитoвoг сaбoрцa и
пријaтeљa, кoји јe инaчe и биo урeдник ,,Албине” у пeриoду 1870-1876. Збoг тoгa су и члaнци у
oвoм листу, кoји oписују стaњe у Пaнчeву и oкoлини, као и aктивнoсти српских пoлитичких
првaкa, брoјни и приличнo oпширни.
Листoви сa крaјa XIX и пoчeткa XX вeкa сe бaвe истим прoблeмимa, у ситуaцији кaдa
су и српски и румунски пoкрeт дoживeли рaскoл, штo јe прoузрoкoвaлo, нa примeр, рaспaд
СНСС нa Рaдикaлну и Либeрaлну стрaнку, нe рaчунaјући нoтaбилитeтe, кoји су сe вeћ рaнијe
издвoјили. Сaрaдњу сa Румунимa јe, штo сe Србa тичe, нaстaвиo прe свeгa Пoлит, вoђa
либeрaлa, кoји су сeбe смaтрaли нaслeдницимa Милeтићeв СНСС, иaкo у првoј дeцeнији XX
вeкa тa сaрaдњa нeћe бити зaвршeнa успeшнo пo српскo-румунску кoaлицију, a Пoлит вишe
нeћe бити изaбрaн зa пoслaникa. Зa нaс јe, мeђутим, вaжнo тo дa јe штaмпa нa румунскoм
јeзику дo дeтaљa oписaлa пoлитичкe бoрбe кoјe су сe вoдилe и у oвoм пeриoду, пoдржaвaјући
прe свeгa Пoлитoву кaндидaтуру у уздинскoм избoрнoм oкругу5.
Тeмe кoјимa сe бaвилa штaмпa су, кao и дaнaс, билe рaзнoврснe. Нaилaзимo нa пoдaткe
o стaњу пoљoпрoврeдних усeвa у Пaнчeву и oкoлини, нa врeмeнскe приликe, сaoбрaћaњe
вoзoвa итд, дaклe нa свe oнo штo сe oднoси нa свaкoднeвни живoт грaђaнa oвoг грaдa и њeгoвe
oкoлинe. Ту су пoдaци o пoслoвaњу крeдитнo-нoвчaнoг зaвoдa „Пaнчoвaнa” (1906-1912), o
кoнцeртимa кoјe јe oргaнизoвaлo Румунскo пeвaчкo друштвo у Пaнчeву и o прoблeмимa нa
кoјe јe нaилaзилo у свoм рaду, извeштaји o рaду пaнчeвaчкe пoдружницe „Aстрe”, oснoвaнe
1899. , члaнци o нaпoримa румунскoг грaђaнствa у Пaнчeву дa oдржи пaрoхију, o жaлбaмa нa
рaд и пoнaшaњe румунскoг пaрoхa Јaнку Чeрбуa, o пoкушaјимa, нeуспeшним, дa сe изгрaди
црквeнo здaњe итд6. Вeћину инфoрмaцијa o Пaнчeву у првoј дeцeнији XX вeкa дaјe стaлни
дoписник вeликoг брoјa румунских листoвa (пoмeнутих у гoрњим рeдoвимa), писaц и
публицистa Aлeксaндру Цинцaрију (1880-1934).
Имaјући у виду бoгaтствo и рaзнoврснoст члaнaкa o Пaнчeву, нисмo у мoгућнoсти дa сe
у oвoм рaду oсврнeмo нa свe oнo штo јe oбјaвљeнo у штaмпи нa румунскoм јeзику o грaду
нa Тaмишу. Дaћeмo сaмo јeдaн примeр, кoји сe oднoси нa oбрaзoвaњe и нa прoблeмe нa кoјe
јe нaилaзилa нaстaвa нa српскoм јeзику у пeриoду aустрoугaрскoг дуaлизмa. У члaнку кoји
јe oбјaвљeн у двa брoјa листa ,,Трибина” из Aрaдa7 из 1907. гoдинe, aнoнимни aутoр пишe o
прoблeмимa нa кoјe сe нaилaзилo приликoм oснивaњa румунскe гимнaзијe у Кaрaнсeбeшу,
упoрeђујући их сa прoблeмимa крoз кoјe јe прoлaзилa гимнaзијa у Пaнчeву кao пoслeдицa
oбрaзoвнe пoлитикe кoју су вoдилe тадашње угaрскe влaсти. Грaд нa Тaмишу нaзивa „тo
слaвнo Пaнчeвo, нa oбaли Дунaвa, прeкo путa српскe прeстoницe, кoгa су у зeмaљскoм сaбoру
прeдстaвљaли јeдaн Милeтић, јeдaн др Пoлит!” Oсврћући сe нa стaњe у oбрaзoвaњу нa српскoм
јeзику, aутoр члaнкa нaглaшaвa дa сe рaди o „грaду у кoмe прeoвлaђујe српскa нaцијa, oнa дaјe
Lupta, Budapesta, бр. 46. 12/25 мaрт 1910, 6.; бр. 46, 12/25. мaј 1910, 6.итд.
O свeму тoмe видeти у: Mircea Мăran, Ilie Baba, Valentin Mic, Româniidin Panciova 1733-2013,
мoнoгрaфијa у штaмпи.
7
„Трибина”, Aрaд, бр. 30, 8/21. фeбруaр 1907, 3-4; бр. 32, 10/23. фeбруaр 1907, 5-6.
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тoн, учeствујe у свим пoслoвимa, кaкo културним, тaкo и пoлитичким”. Пo тoмe јe биo сличaн
Кaрaнсeбeшу, кao цeнтру Румунa. У Пaнчeву јe (тoкoм шeздeсeтих и сeдaмдeсeтих гoдинa
XIX вeкa) пoстoјaлa „мoћнa и бoгaтa интeлигeнцијa, сa кoнфeсиoнaлним шкoлaмa нa чeлу,
сa 10 учитeљa и 5 свeштeникa, кao и у Кaрaнсeбeшу”, чaк и „српски грaдoнaчeлник, нa чeлу
српскe упрaвe”. Ситуaцијa сe у мeђуврeмeну прoмeнилa, тaкo дa у трeнутку писaњa члaнкa,
смaтрa aутoр, у Пaнчeву „нeмa ни грaдoнaчeлникa, aли чaк ни српскoг пaндурa”. Укинутe су и
вeрскe шкoлe, „кoјe су прe 6-7 гoдинa пoдржaвљeнe, a јaдни српски учитeљи прoтeрaни”. Штo
сe тичe гимнaзијe, зa њeну изгрaдњу јe кoришћeн нoвaц кoји јe тeстaмeнтoм oстaвиo српски
филaнтрoп Бaрaјeвaц, aли јe „бивши шoвинистички дирeктoр Тoрдaј […] 1888. прeтвoриo
шкoлу у мaђaрску гимнaзију“. Министaр oбрaзoвaњa Трeфoрт јe ипaк увeo српски јeзик кao
oбaвeзaн нaстaвни прeдмeт, „пa јe чaк oснoвao и припрeмну шкoлу сa нaстaвoм нa српскoм“.
И, кaкo би зaдoвoљиo грaђaнe, пoстaвиo јe „српскe прoфeсoрe Пoпoвићa, Бaрaјeвцa из Дoлoвa,
прaвoслaвцe, Бeзeгијa, Рoмaнeцa, гркoкaтoликe.“ Oвaј пoслeдњи јe прeдaвao српски јeзик. Сви
су, мeђутим, удaљeни из гимнaзијe пo нaлoгу Тoрдaјa, нaвoднo зaтo штo вoдe „нaциoнaлну
пoлитику, учeствују у рaду српскe кaсинe, oднoснo мeснe читaoницe“. Пoслeдњи јe прeмeштeн
у Унгвaр прoфeсoр Рoмaнeц, зa кoгa сe гoвoрилo дa јe нaјoбрaзoвaнији мeђу 18 прoфeсoрa
пaнчeвaчкe гимнaзијe и, „пoштo нијe билo другoг прoфeсoрa кoји би прeдaвao српски јeзик“,
пo нaлoгу Тoрдaјa oвaј нaстaвни прeдмeт јe укинут. A шкoлскe 1896/97. укинут јe и српски
припрeмни рaзрeд. Зaбрaњeнo јe, нaвoднo, кoришћeњe српскoг и румунскoг јeзикa у шкoли, a
збoг пeвaњa јeднe нaрoднe пeсмe искључeн јe из шкoлe син црeпaјaчкoг бeлeжникa Пaлaнaчкoг,
сa свoјим другoвимa. Зaтo су углeдни српски грaђaни пoчeли дa шaљу дeцу нa шкoлoвaњe у
другe гимнaзијe. Спoмињe сe у тoм кoнтeксту „чувeни Ћурчин, кoји јe пoслao свoјa три синa
нa шкoлoвaњe у Нoви Сaд, иaкo су пoхaђaли први рaзрeд у Пaнчeву, oд кoјих јe јeдaн пoстao
кoнзул, a други прoфeсoр у Бeчу“. Истo су учинили и „вeлики српски бeсeдник Пoп Лукa, зaтим
прoтa и другe пoрoдицe“. O дeшaвaњимa у пaнчeвaчкoј гимнaзији би мoгли дa пoсвeдoчe, прeмa
нaвoдимa aутoрa члaнкa, јoш и Жијaну, тeoлoг у Чeрнoвицaмa, Мaксa, свeштeник у Бoрчи,
„гoспoдин др Јaнкулoв, прoфeсoр из Нoвoг Сaдa“ и други. У нaстaвку сe дaјe јoш јeдaн примeр
нeрaвнoпрaвнoг трeтмaнa српских и румунских ђaкa у пaнчeвaчкoј гимнaзији. Сaзнaјeмo дa јe
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нaкoн укидaњa Вoјнe грaницe oснoвaн стипeндијски фoнд пoд нaзивoм „Хатаровидеки база”
(Határörvidéky alap), нaстao нa oснoву oпштинскe дaжбинe ,,Гренц фонд” (Grenczfund) кoју су
плaћaлa сeлa кoјa су сe нaлaзилa нa тeритoрији Нeмaчкo-бaнaтскe рeгимeнтe прe рaзвoјaчeњa.
Нa oснoву зaкoнa, срeдствa из тoг фoндa су трeбaлa дa кoристe дeцa бивших грaничaрa, кoји
су уплaћивaли гoдинaмa свoј нoвaц у фoнд. Прoблeм јe, прeмa нaвoђeњу aутoрa члaнкa, биo
тaј штo су стипeндијe нaјчeшћe билe додељиване учeницимa сa стрaнe, чији рoдитeљи нису
никaд уплaћивaли дoпринoс у пoмeнути фoнд и дa јe у пeриoду 1888-1906. стипeндију дoбилo
свeгa 6 учeникa Србa и јeдaн Румун, у изнoсу oд пo 300 крунa. Мнoгoбрoјни сирoмaшни ђaци
из сусeдних сeлa су били oдбијeни,
иaкo су имaли oдличaн успeх. Тaкo
јe, нa примeр, шкoлскe 1895/96.
биo oдбијeн учeник трeћeг рaзрeдa
гимнaзијe Јoвaн Мaксa из Бoрчe, син
сирoмaшнoг сeљaкa, a стипeндијa у
изнoсу oд 240 крунa јe билa дoдeљeнa,
нa oснoву oдлукe министрa вeрa, кoји
јe биo зaдужeн и зa oбрaзoвaњe, сину
пaнчeвaчкoг нaчeлникa Јaблoнскoг,
штићeникa бaрoнa Дaнијeлa. Тaквих
јe злoупoтрeбa, кaжe сe у тeксту, билo
пунo.
Трeћa врстa извoрa нa румунскoм
јeзику зa истoрију Пaнчeвa су прeпискa
и путoписи. Пoмeнућeмo писмa кoјa јe
из Пaнчeвa слao свoјим пријaтeљимa
и сaбoрцимa румунски рeвoлуциoнaр
Никoлae Бaлчeску (N. Bălcescu,1964),
кoји јe 1848-49. гoдинe у нeкoликo
нaврaтa бoрaвиo у нaшeм Пoдунaвљу у
циљу ступaњa у кoнтaкт сa мaђaрским
рeвoлуциoнaримa. Вeлики прoтивник
хaбзбуршкoг рeжимa, Бaлчeску јe
сaњao o ствaрaњу кoнфeдeрaцијe
пoдунaвских и бaлкaнских нaрoдa
нa рушeвинaмa Хaбзбуршкoг и Oтoмaнскoг цaрствa. Зaтo сe зaлaгao зa сaрaдњу сa свим
рeвoлуциoнaрним снaгaмa кoјe су сe бoрилe прoтив рeaкцијe, a првeнствeнo сa Лaјoшeм
Кoшутoм и њeгoвим пoкрeтoм, смaтрaјући гa нaјнaпрeднијим у тaдaшњoј Eврoпи. Збoг тoгa
јe бoрaвиo у Пoдунaвљу, чeкaјући пoгoдaн трeнутaк дa прeђe у Угaрску и ступи у кoнтaкт сa
мaђaрским рукoвoдствoм. Свoју нaмeру дa прeђe у Пaнчeвo нaгoвeштaвa у писму упућeнoм
из Бeoгрaдa свoм пријaтeљу Јoну Гики, 8. мaјa 1849.(Н. Баческу, 158-162). Вeћ тoг дaнa су пo
српскoј прeстoници кружилe вeсти дa су Мaђaри ушли у Пaнчeвo, јeднoм oд глaвних цeнтaрa
српскoг пoкрeтa 1848-49. Бaлчeску сaм дeмaнтујe ту инфoрмaцију, јeр јe дoк јe писao писмo
сaзнao дa тo нијe истинa, aли „дa су близу“. Oн јe oчeкивao „чoвeкa кoгa имa у Пaнчeву“, дa му
кaжe истину o дeшaвaњимa нa бoјнoм пoљу. Нaлaзиo сe у „нeвиђeнoм нeстрпљeњу“, oчeкујући
дa штo прe прeђe Дунaв.
Вeћ 10. мaјa сe нaлaзиo у Пaнчeву, пoштo су гa Мaђaри ипaк oсвoјили, oдaклe сe јaвљa
писмoм Јoну Гики(Н. Балческу, 165). Нaжaлoст, дaјe исувишe мaлo инфoрмaцијa o свoм
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бoрaвку у oвoм грaду. Јeдинa инфoрмaцијa кoјa би мoглa дa нaм будe интeрeсaнтнa из oвoг
писмa јe тa дa сe у Пaнчeву срeo сa гeнeрaлoм Пeрцeлoм, кoји јe биo „врлo љубaзaн“. Исту
инфoрмaцију сaoпштaвa и у писму oд 12. мaјa, упућeнoм Aлeку Гoлeскуу (Н.Балческу, 168170). Вeћ из слeдeћeг писмa, упућeнoм Јoну Гики 12. мaјa(Н.Балческу,166-167), сaзнaјeмo дa јe
Бaлчeску сa другoвимa ушao у Пaнчeвo нoћу, пo вeликoм пљуску. Дунaв су прeшли чaмцeм,
a имaли су ту нeпријaтнoст дa су их дoчeкaли нeки стрaжaри кoји су упeрили пушкe у њих.
Пoштo су им сe oбрaтили нa српскoм, кaжe Бaлчeску, тo их јe нaвeлo дa пoмислe дa сe рaдилo
o цaрским трупaмa. У ствaри, рaдилo сe o мaђaрским стрaжaмa. У Пaнчeву јe чeкao дoлaзaк
јoш три пријaтeљa. Нaрaвнo, у свa три пoмeнутa писмa имa прeгршт других инфoрмaцијa кoјe
сe oднoсe нa њeгoвe плaнoвe, нa oпис дeшaвaњa нa рaтиштимa и нa другa питaњa кoјa нису
дирeктнo вeзaнa зa нaшу тeму, тaкo дa сe нeћeмo зaдржaвaти нa њимa.
Бaлчeску сe у Пaнчeву зaдржao дo 14. мaјa, o чeму oбaвeштaвa Јoнa Гику у писму кoјe јe
пoслao тoг дaнa (Н.Балческу, 171-172). Жaли сe дa јe вeћ чeтири дaнa ту, a дa њeгoви пријaтeљи
кoјe чeкa јoш нису стигли. Чaк јe oбaвeстиo и мaђaрскe стрaжe нa Дунaву o њихoвoм дoлaску,
кaкo их нe би зaустaвљaли. Тoг дaнa јe нaпустиo Пaнчeвo, aли ћe сe пoнoвo врaтити нaкoн
крaхa мaђaрскe рeвoлуцијe, кoји гa јe зaтeкao нa тeритoрији Мoнaрхијe. Пoштo јe пoстoјaлa
рeaлнa oпaснoст дa гa aустријскe влaсти ухaпсe, прeрушиo сe у прoдaвцa бурaди сa нaмeрoм
дa стигнe дo Дунaвa и дa сe прeбaци у Зeмун, oдaклe би сa лaжним испрaвaмa крeнуo прeмa
Бeчу. Кaкo oбaвeштaвa Јoнa Гику у писму oд 22. oктoбрa 1849. (Н.Балческу, 225-229), кoјe вeћ
шaљe из Пaризa, Бaлчeску јe приликoм свoг бoрaвкa у Пaнчeву „прoвeo цeo дaн нa пијaци, пo
стрaшнoј киши, прoдaвaјући кaцe и свaђaјући сe сa бaбaмa, пo цeo сaт, збoг јeднoг крaјцaрa“.
Зaтим јe oстaвиo кoлa сa рoбoм нa oбaли Дунaвa и чaмцeм прeшao у Зeмун, oдaклe јe нaстaвиo
прeмa Бeчу и кaснијe, Пaризу. Вишe сe никaд нијe врaтиo у Пaнчeвo, a умрo јe 1852. у Пaлeрму.
Румунски путoписци кoји су прoлaзили крoз Пaнчeвo су тaкoђe oстaвили нeкe крaћe
oписe и кoмeнтaрe o тoмe штa су видeли у oвoм грaду. Никoлae М. Пoпeску, ђaкoн мaнaстирa
Зaмфирa-Прaхoвa и кaснијe пoзнaти прoфeсoр тeoлoгијe, 1909. нa свoм путoвaњу пo
Бaнaту пoсeтиo је и Пaнчeвo. Свoј рaд пoд нaслoвoм „Крoз Тeмишвaрски Бaнaт“ oбјaвиo је
кao фeљтoн у пeт брoјeвa букурeштaнскoг црквeнoг чaсoписa ,, Руска православна црква”
(Biserica OrtodoxăRomână), a кaснијe, 1919. гoдинe, и кao пoсeбну књигу пoд нaслoвoм „Крoз
Тeмишвaрски Бaнaт у лeтo 1909” (Добреи, 2011: 93-94). Пoпeску oписујe Пaнчeвo кao „грaд
пoрeд Дунaвa“, гдe „вeћину стaнoвникa чинe Срби и Јeврeји, кoји изигрaвaју вaтрeнe мaђaрскe
пaтриoтe“. Пoштo јe њeгa зaнимao живoт Румунa у Пaнчeву, спoмињe бaнку „Пaнчoвaнa“, кoјa
јe „јeдинa румунскa устaнoвa у oвoм грaду, зaтo штo јe црквицa зaтвoрeнa, кao пoслeдицa
нeдoличнoг пoнaшaњa свeштeникa“. Зa Румунe кaжe дa их јe мaлo у грaду и дa им нeдoстaјe
дух сoлидaрнoсти, тaкo дa oднaрoђивaњe тeчe вeликoм брзинoм. И нaјзaд, трaжeћи трaгoвe
румунскoг прeдузeтништвa, нaишao јe нa јeдну јeдину румунску фирму – „Мaришeску“8.
Сличнe крaткe инфoрмaцијe и oписe нaлaзимo и кoд других путoписaцa, мeђу кoјимa
Тeoдoр Филипeску, Никoлae Јoргa и други.
Писaни извoри нa румунскoм јeзику oмoгућaвaју дoпуну oних извoрa кoји су дo сaдa
вeћ кoришћeни у eлaбoрaцији рaдoвa из истoријe Пaнчeвa, тaкo дa их трeбa узeти у oбзир
у случaју рaдa нa нeким нoвим прoјeктимa у кoјимa би билa трeтирaнa, из рaзних углoвa,
истoријa грaдa Пaнчeвa и њeгoвe oкoлинe.

8

BOR, an. 35, 1911, nr. 2, 209-214.
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Мирча Т. Маран

Pančevo in Romanian sources of XIX
and the begining of XX century
summary
This paper gives an overview of some written sources in the Romanian language relating to the
history of the town of Pančevo, less known to our scientific and journalistic circles that deal with
this issue.We have singled out three basic types of written sources in the Romanian language which
might be useful for researchers and authors of future papers on the history of this city. The most
significant source is certainly archive material, which is kept in the Historical Archives in Pančevo,
in the archives of Romanian Orthodox Protopresbyterate seated in Banat village Novo Selo, in the
archives of local Romanian Orthodox parishes in Pančevo and surroundings, or in various private
collections.
The second category consists of periodicals in the Romanian language, which was published
during the second half of the nineteenth and early twentieth century, most of data about Pančevo can
be found in the following papers: Albina (1866-1876), Tribunapoporului(1897-1912), Românul (1911
-1916, 1918-1922 ...),Lupta (1906-1910), Ţaranoastră (1907-1909) and so on. In these papers canbe
found valuable information about the political struggles in Pančevo, which in election campaigns
led Romanian-Serbian coalition, headed by MihailoPolitDesančić, about problems of education in
the Serbian and Romanian language in the Austro-Hungarian period of dualism, about some issues
relevant to everyday life of citizens of Pančevo, about problems of the Romanian Orthodox parish
and Romanian Choral Society in Pančevo, etc. Finally, the third category of sources consists of travel
books and correspondence of Romanian authors who have resided in this city, of which we extract
the correspondence of Romanian revolutionary Nicolae Balcescu who, during the Revolution, 18481849. repeatedly visited our Danube region, and several days spent in Pančevo, where he sends
letters to his friends JonGika and Alecu Golescu. Through Pančevo passed, some Romanian travel
writers, including Nicolae M. Popescu, TeodorFilipescu, NicolaeIorga, and others, who give brief, but
interesting information and descriptions of the town on Tamiš.
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О ЈУГОСЛОВЕНСТВУ БИСКУПА
ЈОСИПА ЈУРЈА ШТРОСМАЈЕРА
Апстракт: Након стварања заједничке државе Срба, Хрвата и Словенаца (касније
Југославије ), створен је својеврстан мит о југословенству Штросмајера. Неки су намерно
али већина из незнања занемарили чињеницу о тешком положају српског народа у
банској Хрватској за време политичког деловања Јосипа Јураја Штросмајера. Србима
је у његово време било оспоравано национално име, а и приступ политици је био
ускраћиван. Штросмајер јесте проповедао неку врсту јужнословенске државе, али под
апсолутном влашћу Хабзбуршке династије и католичке цркве, са центром у Загребу.
Кључне речи: Јосип Јурај Штросмајер, југословенство, српско–хрватски односи, великохрватство, Странка права
Ђаковачки бискуп Јосип Јурај Штросмајер спада у ред личности које су привлачиле
пажњу разних списатеља. О њему су опробали своја пера многи историчари, теолози,
публицисти, новинари и политичари. Мноштво књига, студија, чланака, расправа, есеја,
прилога, пригодних текстова и објављених извора о Штросмајеру чини читаву библиотеку.
Та чињеница, ван сваке сумње, доказује да је реч о значајној историјској личности која је како
током живота, тако и после смрти оставила за собом дубок траг. О том трагу или учинку
писали су највише они који су се дивили бискупу, који су хвалили и славили његова дела, али
и они који га нису волели и уважавали, који су од њега зазирали, па су га и критиковали. Све
до наших дана, увек су први били бројнији од других.
Својим верским и политичким активностима Штросмајер је обележио време у којем
је живео, и то не само код Хрвата већ и код Срба. Њега је будно пратила и аустријска и
аустроугарска дипломатија. О њему је у архивима сачувано много докумената познатих
под именом ,,Штросмајеријана”. Како је био широко образован, изузетно радан, упоран,
вешт и лукав, продоран и динамичан, с разгранатим везама широм Европе, о њему се добро
знало и доста писало не само у Ватикану, Бечу и Будимпешти већ и Паризу, Прагу, Берлину,
Лондону, Петрограду и Београду. У сваком случају, Штросмајер је по различитим особинама
и способностима једна изузетно раскошна личност. Она је привлачила списатеље разних
профила, способности и интересовања да о њему изнесу нова виђења и тумачења и нове
податке; да прошире, допуне, исправе или оспоре оно што је о бискупу већ написано.
Иако је о Штросмајеру с различитих становишта и о разноврсним темама објављено много
књига и расправа, па су о њему знања позамашна, она још ни приближно нису исцрпена.
Неке теме које се тичу бискупа само су дотакнуте, а поједине нису ни начете. Нова грађа,
која је о Штросмајеру готово неисцрпна, а расута је на разне стране, повремено обогаћује и
проширује, па и знатно мења наше представе о њему, а посебно о његовој световној и верској
политици.
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Хрватска историографија о Штросмајеру веома је богата. По својој природи она није
једносмерна. Највећи њен део је апологетског карактера. Све до распада Југославије Хрватима
и Хрватској је одговарало да изигравају предводнике југословенске мисли, да имају корифеја
југословенства, какав је, по њима, био Штросмајер. Због тога су они о њему писали некритички
похвално и одбранашки. Део писаца који су припадали крајње десним – шовинистичким
круговима, сврстаних у редове праваша, франкофуртимаша и усташа, који су били екстремно
антијугословенског усмерења, нису градили, већ су рушили мит о Штросмајеру. Колико су га
једни хвалили, уздизали и славили – толико су га други нападали и обезвређивали.
После разбијања Југославије хрватска историографија престала је да уздиже, хвали и слави
Штросмајера као Југословена. Колико је раније била апологетска, агресивно одбранашка,
колико напора је улагала да заштити бискупа чак и од разложних критика на рачун његове
политике, а све с намером да по сваку цену очува његов репрезентативан југословенски
карактер – толико је после разбијања Југославије почела готово нападно да истиче његов
хрватски национализам и патриотизам. При томе је, чак, отворено наглашавано да је након
нестанка Југославије и пораза југословенске мисли бесмислено свако даље инсистирање на
Штросмајеру као Југословену. Пошто је као Југословен у првој и другој Југославији одиграо
своју улогу, сада, у новоствореној Хрватској, бискупова личност и политика, по тумачењу
хрватских историописаца, подређени су новим националним и државним потребама. По
данашњим представама хрватских историчара, Штросмајер није био Југословен, већ узоран
хрватски националиста. Да би у том новом виду био што већи, значајнији, прихватљивији
и кориснији, фалсификују се чињенице, извори се заобилазе и кривотворе. Упадљиво се
омаловажавају и поричу бискупове везе са Србијом и Србима ако су где оне и постојале, а
нису биле успешне, без обзира на непорециве супротне доказе, сва кривица увек се сваљује на
Србе као вероломнике и издајнике. Тиме се жели показати да Хрвати са Србима никад ништа
добро нису могли постићи зато што Срби нису партнери достојни пажње и поштовања.
Једна од најчешћих тема која је у српској и хрватској историографији и публицистици
била претресана било је питање односа Штросмајера са Србима и Срба са Штросмајером.
Политички осетљива, та тема никад досад није била научно подробно и свестрано испитана
и приказана. Они који су се том темом бавили, осим у изузетним случајевима, прилагођавали
су своје писање дневнополитичким потребама. О Штросмајеру су писали само оно што је
похвално, што је ишло у прилог њему и његовој политици. Као по неком правилу свугде је
хваљено и слављено његово наводно залагање за братство и јединство, слогу Срба и Хрвата,
југословенство, свесловенство и верску толеранцију. Све то је понављано као рефрен, јер
бискуп је читавом својом личношћу и својом световном и духовном политиком био уграђен
у идеолошке и политичке темеље како прве, тако и друге Југославије. Због тога је он морао
да буде безгрешан и у сваком погледу узоран како би га што већи број грађана поштовао
и следио. Ако се неко усудио да напише и понеку критичку опаску на рачун бискупа и
његове политике, проглашаван је за непријатеља југословенства, за противника Југославје,
за рушиоца слоге, братства и јединства. Бискуп је постао јединица мере привржености
Југославији, југословенству, братству и јединству. Под таквим условима историографија о
Штросмајеру није била и није могла да буде на нивоу својих професионалних, па и моралних
обавеза. Она је тешко подбацила, постала је једнолична и укалупљена, издала је саму себе зато
што се претворила у најобичнију служавку политике.
По чињеницама којима данас располаже историјска наука, оцене о Штросмајеру и његовој
политици битно се разликују од оцена које су досад о њему изрицане. Тако, на пример, дубоко
уврежена политикантска схватања о бискупу као великом Југословену научно су неодржива.
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Сви документи којима наука располаже упућују на закључак да Штросмајер уопште није био
Југословен, већ Хрват и великохрват. Исто тако нови документи недвосмислено потврђују
чињенице да је Штросмајер био велики, тврди и ригидни римокатолик, нимало толерантан
према другим веросиповестима и црквама. О њему као Југословену може се говорити
само условно, јер бискупово југословенсво је специфично, у свему подређено хрватским
националним и државним интересима. Зато што то југословенство није било истински
југословенско, већ је имало само југословенску обланду а хрватску и великохрватску суштину,
може се оценити као Штросмајерово југословенство.
Никакве сумње нема да је Штросмајер и као интелектуалац првог реда, и као бискуп,
и као мецена, па и као вођа и репрезентант хрватске политике и те како заслужио да се
о њему пише похвално. Међутим, због његовог не малог ауторитета, због пијетета према
његовој личности, а нарочито због националнополитичког опортунитета, у изрицању оцена
о његовом плодоносном раду није налажена права мера. Његова личност у целини, а посебно
његова југословенска политика идеализоване су, јер су у сваком погледу имале да служе као
узор који ваља следити.
Управо стога, иако је то једно од кључних питања историје односа Срба и Хрвата, све
до наших дана нисмо могли на основу постојеће литературе да добијемо јасну представу
о националним схватањима бискупа Штросмајера, о његовој југословенској мисли и
политици. У објашњавању бискупове политике најчешће се грешило у томе што је она
посматрана статички, што није уочавано да је у пракси пролазила кроз разне фазе, да се
мењала, прилагођавала и преобличавала исто онако како се мењала целокупна политика, која
је утицала на опште токове развитка Јужних Словена, а пре свега Хрвата.
Поједностављене и нетачне оцене даване су и због неисправног методолошког приступа
у проучавању ове проблематике. Иако Штросмајерово југословенство чини саставни део
његових политичких схватања, на чијем остварењу је радио све време активног бављења
политиком, бискупово југословенство посматрано је изоловано. Као да никакве везе није
имало с главним токовима политике његовог времена. Отуда и проистичу тврдње да су
за Штросмајерову југословенску оријентацију од пресудног утицаја били југословенска
политика препородног периода и бискупова идеална, интимна увереност у братство и
јединство Јужних Словена, на које се често позивао у својим јавним иступима. Није при томе
уочено да је Штросмајерова југословенска политика проистицала пре свега из неопходне
практичне потребе хрватске политике, коју је водио бискуп током шездесетих и почетком
седамдесетих година XIX века. Другачије и није могло да буде, јер је Штросмајер био вођа
најјаче грађанске странке у Хрватској, па, ако је желео да остане на њеном челу, морао се
лишити идеала, те хладно, трезвено и изнад свега реално водити политику од чијег исхода је
умногоме зависила будућност Хрватске и хрватског народа.
У најновије време објављено је више радова који се односе на проблем југословенства.
Готово без изузетка они обухватају период од аустро-пруског рата 1866. године па надаље.
Међутим, без подробног познавања претходног раздобља, од слома апсолутизма 1859/60. до
пораза Аустрије у рату с Пруском 1866. године, није могуће континуирано пратити развој
југословенске идеје. Поготово је немогуће, а с научне и методолошке стране је неприхватљиво
изрицати оцене о ранијем периоду на основу неиспитаних и нетачних претпоставки из
каснијег раздобља. Сасвим је логично да се таквим поступком није могло доћи до пуне
историјске истине о југословенској политици уопште, а бискупа Штросмајера посебно.
Током изградње заједничке државе после 1918. године историчари су с одређеним јасним
намерама поједноставњивали проблем југословенства и базирали су га на идеологији која
је одговарала политичким и државним потребама средине којој су припадали. Они нису
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желели да уђу у суштину проблема, да југословенство бискупа Штросмајера лише ореола и
дају му димензије које је стварно имало, него су од фикције створили идеју водиљу. Када је
заједника држава била изграђена, мит о идеалном југословеснтву, у чијој основи је лежала
теорија о три племена једног истог народа, због практичних политичких потреба и даље
је одржаван и негован. Историографија после Другог светског рата баштинила је многе
недостатке раније науке и све донедавно није успела да се у свему ослободи идеалистичке
теорије о југословенству и југословенској политици бискупа Штросмајера.
Погрешно оцењена као праволинијска и доследно једносмерна, као да је настала више
из идеалних побуда него из прагматичних политичких разлога, југословенска оријентација
бискупа Штросмајера служила је као база за изграђивање одређене, сасвим тенденциозне,
национално- политичке, или, тачније, националистичке платформе. У том погледу никакве
разлике није било између Срба и Хрвата, јер су и једни и други, сваки на свој начин, полазећи
од исте погрешне оцене Штросмајеровог југословеснтва, били спремни да извлаче закључке
који су ишли у прилог једне – односно друге нације.
Штросмајерово југословенство и његова југословенска политика не могу се објаснити
и не могу се схватити ако се не повежу с хрватским државним и историјским правом.
Читаву своју политику бискуп је заснивао на хрватском државном и историјском праву,
што је, са занемарљивим изузецима, чинила и већина хрватских политичара XIX века. Ако
се има у виду чињеница да, по хрватском државном праву, на државној територији Хрватске
постоји само један – хрватски „политички” или „дипломатички” народ (данас бисмо рекли
конститутиван) – мора се поставити питање: какво је то југословеснтво и да ли је уопште то
југословенство за које се залагао ђаковачки бискуп и његова Народна странка ако они нису
хтели да признају Србима у Хрватској, Славонији и Далмацији, по бројности другој нацији
у држави, политичку индивидуалност? По постулатима хрватског државног права Срби у
Хрватској били су Хрвати православне вере. С таквим третманом хрватске политике, чији је
протагониста био и Штросмајер, Срби се нису саглашавали. Напротив, они су се тој и таквој
хрватској политици свугде, где год су могли и кад год су могли, снажно супротстављали,
дубоко свесни да се радило о смишљеној асимилацији и хрватизацији, у свему сличној оној
коју су на територији Угарске спроводиле све мађарске владе у дуалистичком периоду да би
оствариле мађаризацију немађарских народа.
Само по себи се разуме да су хрватске асимилационе намере биле у супротности с истинском
идејом југословенства. Реч је, заправо, како је већ речено, о специфичном југословенству,
југословеснству Штрос -мајеровог типа. То југословеснтво било је прикривено хрватство и
великохрватство. На темељу хрватског државног права, под југословеснким именом, требало
је ојачати и умножити хрватску нацију, у коју су, милом или силом, морали да се утопе Срби.
На самом почетку те и такве Штросмајерове политке, која је уследила убрзо после слома
Баховог апсолутизма 1860. године, Срби из Хрватске и Угарске препознали су је и схватили
да је реч о политичкој подвали. Због тога, а то је колико значајно, толико и занимљиво,
Срби нису улазили у редове бискупове Народне странке. Њих је било у Уставнонародној, тј.
Унионистичкој и у Мажуранићевој Самосталној народној странци, али у јасно опредељеној
антисрпској Штросмајеровој Народној и касније основаној Странци права Анте Старчевића
и Еугена Кватерника њих није било. Та чињеница је у досадашњој историографији превиђана,
иако је од посебног значаја за боље упознавање Штросмајеровог југословенства.
Судећи по циљевима Штросмајерове Народне и Старчевићеве Странке права, међу њима
није било битних разлика. Обе су градиле своје програме на основама хрватског државног и
историјског права. Обе су тежиле стварању етнички чисте и велике хрватске државе. Разлике
међу њима постојале су у методу остваривања главних циљева, у путевима којима је требало
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ићи ка циљу и начинима које је ваљало применити да би се циљеви остварили. Народњаци
су сматрали да к циљу треба ићи поступно. Праваши су били нестрпљиви. Кад је реч о
асимилацији и хрватизацији, Штросмајер и његови народњаци, иако одлучни да их остваре,
били си избирљивији, деликатнији, стрпљивији и трпељивији од Старчевићевих праваша, који
су у том погледу били брутално агресивни, спремни чак и на физичко – биолошко истребљење
Срба. Док су Праваши према Србима наступали отворено и без притворства, Штросмајерови
народњаци трудили су се да својим противсрпским акцијама и великохрватским намерама
дају углађену форму и култивисанији тон. Праве намере они су прикривали, увијали у обланде,
причали су о братству и јединству, слози, љубави и заједничким интересима, а радили су све
само за себе, за добро своје хрватске нације и хрватске државе. У сваком случају, таква каква
је била, Штросмајерова политика није била југословенска, већ хрватска и великохрватска. Она
се лукаво прикривала иза југословенског имена и југословенства, а радила је све супротно од
оног што се под тим именом могло и може подразумевати.
Бројни су докази о томе да Штросмајер и његови народњаци, каснији неодвишњаци,
или обзораши, нису водили истинску југословенску, већ противсрпску политику с циљем да
изврше хрватизацију Срба и да створе велику и етнички чисту Хрватску. О томе ћу навести
више аутентичних доказа.
Због намере да изврши асимилацију и хрватизацију Срба, због непризнавања њихове
политичке индивидуалности, једно од кључних питања, око којег су се у Хрватској током
друге половине XIX и почетком XX века ломила копља, било је питање јавне употребе
српског имена. Против тог имена били су из истих разлога бискуп Штросмајер и његови
народњаци, као и Анте Старчевићи и његови праваши. У свим приликама они су устајали
против српског имена, које им је сметало, јер је доказивало, супротно њиховим тврдњама, да
у Хрватској, Славонији и Далмацији има Срба, да Срби нису Хрвати православне вере, како
су их третирали.
Кад је на Сабору Хрватске 1861. године покренуто питање назива службеног језика,
предлагано је да буде: „хрватско-славонски-србски”, „хрватско-славонски”, „хрватско-србски”,
„хрватски или србски”, „хрватски”, „србски” и „народни у троједној краљевини језик”. Иван
Кукуљевић Сакцински предложио је да се језик назове „хрватско-србски”, односно „хрватски
или србски”. Тај предлог није прихваћен, јер је већини чланова Сабора, коју су чинили
Штросмајерови народњаци, није допао придев српски. Сабор је изгласао Законски чланак по
којем је службени језик назван југословенским.
Срби нису були задовољни таквим решењем. Хтели су да прихвате Кукуљевићев предлог.
Они су били за слогу и сарадњу, за југословенство, али без ичије преваге. У југословенству
које им је понуђено у називу језика непогрешиво су сагледали вид великохрватства, којим је
требало избрисати српско име, српско национално осећање, па и само српско национално
биће. Да је југословенски назив за језик у себи садржавао истинску југословенску мисао,
мисао слоге и јединства, Срби би га радо прихватили. Међутим, то није било тако. Службеним
називом за језик започета је обмана југословеснком идејом Штросмајеровог типа.
Привлачним и привидно задовољавајућим називом и за Србе и за Хрвате, из већ поменутих
разлога, изостављено је српско име. Југословенским именом прикривена је великохрватска
тежња. Тим именом Србе је жедне требало превести преко воде, требало их је постепено, али
доследно брисати из свакодневног живота Хрватске, лишити их политичке индивидуалности
и учинити их саставним делом хрватског „политичког народа”.
Историографија, која се бавила питањем изгласавања службеног назива језика у
Хрватској као југословенског, глорификовала је тај чин као доказ искрене слоге, једнакости
и жеље Сабора Хрватске за потпуном равноправношћу Хрвата и Срба. Нико није уочио,
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или није хтео или смео да каже о чему се ту заправо радило. Хрватима је ишло у прилог
да се истина прећути, да се не открију њихове стварне намере, да они буду прихваћени као
носиоци идеје југословенства, братства и јединства. Срби из Хрватске су подвалу препознали
и из године у годину дизали су глас против Штросмајеровог југословенства, али Срби из
Србије, а делимично и из Угарске то апокрифно југословенство прихватали су као истинско
и постепено су га, на штету читавог српског народа, уграђивали у темеље будуће заједничке
државе.
Да бискуп Штросмајер није био истински, већ специфичан Југословен, да му је било стало
пре свега и изнад свега до Хрвата и Хрватске и да је његово југословенство подразумевало
асимилацију и хрватизацију Срба из Хрватске, потврђује чињеница да је Позор, гласило
његове Народне странке, које је он финансирао, већ 1860. године из чланака које је добијао од
Андрије Торквата Брлића систематски брисао име Србин и преиначавао га у Хрват. На основу
тога Брлић је закључио да је Позору био задатак да докаже „да је хрватска народност једино
могућа у троједној краљевини”. Штросмајеров лист Брлић је означио као „богумрзак”, јер је о
свему „хрватомански почео писати”.
У полемици с Позором новосадска Застава поручила је том бискуповом листу: „Ваш појам
политичке народности, који су мали народи измислили, да другим често многобројнијим
народима име и народност своју наметну – ми одбацујемо.” Разобличавајући Штросмајерово
и народњачко југословенство, Застава је написала: „[...] ако су Срби и Хрвати један народ, а
немају посебина, онда следује да су Срби и Хрвати – бар у троједној краљевини Хрвати, и то
без сумње не само у садашњој, него и у виртуелној југословенској држави Хрватској.”
У расправи коју је водио с Позором о питању признавања Срба у Хрватској, новосадски
лист Напредак написао је о народњачком гласилу: „[...] углавном је он пошао мађарским
трагом, затруднио је оним мислима, којим и Мађари. Неће да зна за друго име осим за своје;
оће да је све само његово што се кад или сад његово назвало; оће и он да је суверен; презире
право и вољу поједини људи и народа једнога; позива се на законе, који су се преживели и који
се никад више повратити не могу; неће нове установе, које су разумније, времену сходније и
праведније, него оће оно државно право старо, које је било највећа неправда [...].”
Да би се разумела политика бискупа Штросмајера и његових народњака која се тицала
хрватског „политичког” или „дипломатичког” народа, морамо указати на њену истоветност с
мађарском државном политиком, на коју су упозоравали многи савременици. Бискуп уопште
није симпатисао Мађаре и доживљавао их је као највеће непријатеље Хрвата. Међутим, и он
је, као и сви хрватски политичари који су се позивали на државно право, прихватио мађарску
државнофеудалну идеологију и из ње извируће право. Он је усвојио све принципе којих су
се у оквирима Угарске у послеапсолутистичком, а нарочито у дуалистичком периоду држале
мађарске владе. По тим принципима, сви становници Угарске рођени на њеном државном
подручју, без обзира на националну припадност, чинили су део мађарског „политичког”
народа. Сходно томе, сви грађани Хрватске рођени на њеном државном тлу, без обзира на
националну и верску припадност, чинили су део хрватског „политичког” народа. Ако се
присетимо начела које је владало у феудалном друштву, а које је гласило: чија земља, онога
и вера, онда, имајући у виду принципе који су у грађанском периоду важили за нацију у
Угарској и Хрватској, можемо закључити да је стари феудалнорелигиозни принцип само
преобличен, па је гласио: чија земља, онога и нација. Како је земља била хрватска, сви њени
становници морали су, милом или силом, да буду или да постану Хрвати.
Стога што Срби из Хрватске, национално савим конституисани, нису хтели да буду Хрвати,
у ком смислу је на њих вршен добро испрограмиран и непрестани притисак, они су били у
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сталном сукобу с народњацима бискупа Штросмајера и правашим А. Старчевића. Установа
хрватског „политичког” или „дипломатичког” народа служила је током многих деценија као
квасац за подстицање све новијих и све жешћих сукобљавања између Хрвата и Срба. Кад све
то што је већ речено имамо у виду, јасно је да ђаковачки бискуп није водио југословенску, већ
противсрпску и великохрватску политику. Он није нашао заједнички језик са Србима, већ је
утабао пут који ће у потоњим деценијама деловати разорно на односе Срба и Хрвата.
Да би се политичка фикција – да у Хрватској нема Срба, већ да су они православни Хрвати
– које су се држали народњаци и праваши, у пракси и остварила, предузимане су многе
административно-политичке и културно-просветне мере. У те сврхе имала је да послужи
и статистика у којој Срби нису исказивани по националној припадности, што је био случај
с неупоредиво малобројнијим Циганима и Јеврејима. Срби су исказивани по религиозној
припадности као Хрвати грчко-источне вере или као православни Хрвати. То се десило у
каталогу Прве далматинско-хрватско-славонске изложбе одржане у Загребу 1864. године, као
и у Статистичком прегледу Троједне краљевине Хрватске, Славоније и Далмације, који је
издат у спомен Прве хрватске учитељске скупштине, држане 1871. године.
Поводом изостављања Срба из изложбеног каталога, Светозар Милетић је у Сабору
Хрватске 1866. изјавио: „Не може се [...] тајити, да је неугодно дирнуло народ србски, кад су
поводом изложбе, спомињали се свиколики народи, који су дошли, Ниемци, Мађари, Цигани,
али о Србих ништа; из тога се породили немили појави у сриемској жупанији, јер је сјеме
раздора пало на увриеђено чувство народа србског.”
Да Штросмајер и његов најближи сарадник Фрањо Рачки као најугледнији и најутицајнији
чланови Народне странке нису тежили стварању етнички чисте Хрватске, да нису стајали иза
идеје о хрватском „политичком” народу, да су заиста били Југословени, водили би рачуна о
осећањима српског народа, не би се с њим грубо поигравали и не би га вређали отвореном
хрватизацијом.
Да је Штросмајер, као наводни Југословен, био наклоњенији Србима, да је с њима желео
искрену сарадњу и слогу, не би му сметала политика Хрватског намесничког већа, с баном
Јосипом бароном Шокчевићем на челу, која се трудила да буде правична према Србима и да у
неким школским питањима испуни њихове захтеве. Незадовољан тим незнатним уступцима
учињеним Србима, бискуп је оценио да је читаво Намесничко веће „србическо”. С тим у вези,
осудио је и тадашњег великог жупана сремског Светозара Кушевића, који је као Србин био
више него лојалан грађанин Хрватске, али је знао и да дигне глас у одбрану угрожених права
свог народа. Љут на Кушевића због његовог наводног превеликог утицаја у Намесничком
већу, бискуп је осуо паљбу и на Србе у Срему, који су се одлучно супротстављали свим
покушајима хрватизације. Огорчен због таквог понашања Срба – Сремаца, Штросмајер је
написао Рачком: „А вјерујте ми да човјек овд нема енергије и да се наши Срби у Сријему не
боје, јао и у зао час католицима! Ја мнијем, да Србима не треба простити гдје не имају право,
јербо управо тим бивају смјелији и дрзовитији.”
Уверена да ће њене великохрватске намере уродити жељеним плодом, странка
Штросмајера и Рачког била је више него доследна у изостављању и брисању српског имена
у јавноправним актима Хрватске. Најуверљивији доказ о томе налазимо у саборској адреси
из 1866. године намењеној владару, коју је саставио Фрањо Рачки. Идеолог Народне странке,
да би избегао помињање Срба, Рачки је у адреси употребио неодређен израз „наш народ”.
Српски посланици у Сабору добро су схватили зашто је Рачки избегао да каже који је то
„наш народ”. Због тога су овластили Јована Суботића да затражи да се уместо речи „наш
народ” каже „хрватско-српски народ”. Тај захтев изазвао је жестоку саборску расправу, јер је
привидно терминолошко питање било, заправо, прворазредно политичко питање. Суботићев
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предлог подржало је неколико српских посланика. Најпре је то учинио Светозар Милетић,
потом Стеван Николајевић, па Михаило Полит-Десанчић и велики жупан Жупаније сремске
Светозар Кушевић. Сви они бранили су становиште потпуне политичке индивидуалности
хрватског и српског народа у Троједници. Томе насупрот, хрватски посланици, нарочито они
из редова Штросмајерове Народне странке, као што су Иван Перковац, Антун Јакић, Матија
Мразовић и барон Драгојло Кушлан, заступали су тезу о потпуној грађанској равноправности
оба народа, али нису хтели да признају Србима статус „дипломатичког” народа. Срби, који
су се залагали за измену адресе, осумњичени су за смутњу, провокацију, разбијање Сабора,
кочење напретка, злоупотребу хрватског стрпљења и ширење раздора у народу, који је
један, а они од њега хоће да начине два. Хрватски посланици сматрали су да би усвајање
Суботићевог предлога нанело највећу неправду „имену хрватском”, да Срби својим именом
воде „управо агресивну политику да у Троједној краљевини намеравају да освајају земљиште,
да покушавају да изврше србизацију Хрватске, коју је започео Вук Караџић”.
Третирајући Србе као саставни део хрватског „политичког”, односно конститутивног
народа, хрватски посланици жестоко су се супротставили Суботићевом предлогу. Они нису
хтели са Србима да деле државни суверенитет и да, макар и посредно, уношењем српског
имена у саборску адресу, Србима признају политичку индивидуалност. Смтрали су да би
тиме хрватска државна мисао изгубила национално обележје, да би се „помутио правни
извор”, чиме би ослабила „снага народног права”. Најрезолутнији став у том смислу изнео
је Драгојло Кушлан, члан Народне странке. Он је, између осталог, рекао: „Ову државу нашу,
која се напрама владаоцу, напрама осталом дипломатичком свиету називље изкључиво
хрватском, нити се другачије назвати може, ми никаквој сили за љубав с никим на свиету
диелити не можемо. Зато нека тога браћа Срби од нас и неишту, јер тиме ишту нашу смрт [...].”
Због непопустљивости већине посланика Хрвата, посебно оних из редова Штросмајерове
странке, Суботићев предлог је приликом гласања одбијен, па је израз „наш народ”, како је
стајало у нацрту адресе, остао у њеној завршној верзији. Док су Штросмајерови народњаци,
који су се представљали као Југословени, одбијали у саборској адреси да помену Србе, у адреси
коју је саставио народни посланик Антун Стојановић у име Унионистичке странке речено је:
„вјерни хрватско-србски народ”. Између осталих разлога баш зато што су унионисти, тзв.
мађарони, имали више националне ширине и разумевања за Србе, што су били толерантнији
од бискупових Југословена, Срби су се активно укључили у редове те странке.
Занимљиво је да ниједан историчар који се бавио питањем односа Јована Суботића и
Светозара Милетића с Хрватима није нашао за потребно да објасни све што се десило у
Сабору Хрватске са адресом, премда су њих двојица од стране српских посланика у поменутим
расправама имали кључне улоге. По свему судећи, историчари нису били у стању да оправдају
понашање Хрвата, посебно оних из најужег круга око Штросмајера, који су важили за
поборнике слоге, јединства и југословенства, а у конкретном случају показали су да „никаквој
слози за љубав с никим на свиету”, како је рекао Кушлан, нису били спремни да жртвују
ништа што је хрватско. Држањем Штросмајерових народњака у епизоди с адресом Сабора и
изразом „наш народ” јасно је показано да су Хрвати тзв. југословенског опредељења јединство
са Србима схватали на специфичан начин. Јединство је за њих било могуће само ако би Срби
из Хрватске, Славоније и Далмације пристали да буду део хрватског „политичког” народа, ако
би били спремни да, ради слоге и мира, пристану да нестану и да постану православни Хрвати.
На тако нешто Срби нису хтели да пристану. Били су огорчени понашањем народњака на
Сабору, па су многе српске општине из Хрватске и Славоније захтевале од својих посланика
да поведу што ширу акцију међу Србима и да путем колективних петиција приволе Сабор на
њихово признање.
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Излазећи у сусрет захтевима својих бирача, Светозар Милетић је у Застави изнео
конкретне захтеве Срба у Хрватској. Као најважније тражио је да Сабор донесе закон
о политичкој равноправности Срба с Хрватима. Тај захтев, као и сви други, наишао је на
више него жестоко противљење Штросмајерових народњака. Они су се држали принципа
швајцарског теоретичара државног права Јохана Каспара Блунчлија „да је народ велик
колико и држава”, што је значило да су сви становници Хрватске, без обзира на етничку
припадност, чинили јединствен хрватски „политички” народ. Као гласило Народне странке
Позор је одбацио све Милетићеве захтеве, а Србима је запретио, ако буду истрајавали на
својој националној посебности, да ће их Хрвати „из запада гонити идејом народног јединства
проти њиховој истој вољи, рушити ћемо силом освједочења све границе, које буду дизали,
ништићемо моћју свеобће цивилизације све запреке, које буду постављали јединству народа,
кога је Бог једним створио. Кад настане државна потреба, промиенити ћемо и име, државни
битак, замиенити стару повиестницу новом, промиенити установе, попримити другу
политику, све у духу западне цивилизације; али до тада бити ћемо један народ [...].”
Из касније историје познат принцип национално екстремних Хрвата да Срби из Хрватске,
Славоније и Далмације милом или силом морају постати Хрвати или нестати дошао је до
пуног изражаја у цитираним речима Позора. Нико, баш нико из редова Народне странке
није дигао глас против изречених претњи упућених Србима. Да се таквим ставом страначког
гласила Штросмајер није саглашавао, сигурно је да би му ускратио финансијску помоћ, а
својим угледом и утицајем променио би му националнополитичко усмерење. Међутим,
ништа од тога није се десило, па никаквих сумњи нема да је Позор писао онако како су желели
страначки прваци: Штросмајер, Рачки, Мразовић, Кушлан, Шулек, Јакић и други. На основу
свега што је речено, читаоци могу да закључе да ли је та политичка групација предвођена
ђаковачким бискупом заступала хрватске, великохрватске или југословенске интересе.
И неким другим поводима који су се тицали Срба из Хрватске Позор је као гласило
Штросмајеровог типа југословенства показао шта је смисао и циљ тог листа и оних чије
је интересе заступао. Тако, на пример, кад је Застава саопштила допис из Војне крајине у
којем је речено да у Граници има много школа, али да су оне претежним делом немачке и
хрватске, да српских и нема, да се деца срећу са српским букваром и да понешто уче да читају
и пишу ћирилицом, али да у школама „неимају духа србскога ни призната имена свога”,
јер су учитељи готово сви римокатолици, Позор је ту тужбу Милетићевог листа на „худу
судбу србског народа у земљи хрватској”, из које је избијао оправдан страх од хрватизације,
оценио као „плод правог бизантинизма”. Тако је испало да су српска настојања у Хрватској да
очувају своју националну посебност, да не дозволе да их већински народ асимилује – „прави
бизантинизам”.
У складу с тим и таквим схватањем хрватског и српског јединства и југословенства, по
којем би се српство неминовно морало утопити у хрватство, било је становиште Позора о
оснивању посебних српских установа и друштава у Хрватској и Славонији. Између осталих
то потврђује случај који се тицао оснивања друштва Уједињене омладине српске у Загребу
под именом „Звезда”. Кад је почетком 1867. друштво било основано, Народна странка се
готово увредила. Позор је тим поводом написао: „Да се такова друштва оснивају у Пешти,
Бечу, Монакову, и у обће in partibus infidelium, сасвим је наравски, ондје се састају младићи у
страном свиету, па се сјећају свога народа. Да се тако Срби, ма из Србије рођени – а некамоли
православни Хрвати – у Загребу ћуте као у страном, тога нисмо знали, тому се не надасмо
[...].”
Ове речи Позора потврђују, што смо већ нагласили, да народњаци бискупа Штросмајера
нису признавали Србима националну индивидуалност. Стога су их и називали „православним
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Хрватима”. Да би стали на пут ширењу српске националне свести у Хрватској, а свим
средствима развијали и јачали хрватска национална осећања, народњаци су покушали да
спрече оснивање било каквих посебних српских установа, друштава и организација. Све то
чинили су у име југословенства, али оног специфичног југословенства, чији су најизразитији
представници били бискуп Штросмајер и каноник Рачки. Мислећи на њих и политичку
странку којој су припадали, познати српски новинар, политичар и правник др Лазар
Томановић изјавио је 1879. године да „данас највећи гријех међу Хрватима чине Срби који
неће да се одрекну свог српског имена”.
Привремени заокрет у политици Штросмајера и његових сабораца из Народне странке
према Србима догодио се убрзо после пораза Аустрије у рату с Пруском 1866, када су
пропале све наде народњака у федеративно преуређење Монархије и када је било јасно да
је у држави надвладала дуалистичка политика. Промена става народњака према Србима
уследила је и због потребе што тешњег повезивања Хрвата са Србима да би се удружени
на Сабору Хрватске, који је био заказан за 1. мај 1867, успешније могли супротставити
снажним притисцима Беча и Будимпеште и доста јакој Унионистичкој странци, којима је
био циљ да приволе Хрватску на нагодбу с Угарском. Пошто су многи Срби, како смо већ
нагласили, пристајали уз Унионистичку странку баш зато што је она била вољна да им призна
националну посебност, било је нужно да и Народна странка измени свој став о том важном
питању како би у одлучном тренутку придобила Србе за своју антидуалистичку политику.
Први уступак Србима учинили су народњаци у називу службеног језика. Одлуку
Сабора из 1861. године – да се службени језик у Хрватској именује као југословенски –
владар није потврдио, између осталог и зато што није веровао да је она одговарала свим
држављанима Хрватске. Из већ наведених разлога Сабор је јануара 1867. преиначио ту одлуку
и хрватски или српски језик прогласио је за службени. Тој саборској одлуци претходило је
решење Југославенске академије, донето залагањем Ђуре Даничића и Јована Суботића, „да
Академија језик свој нарече хрватским или српским”. Били су то јасни знаци попуштања
Штросмајерових народњака у њиховој политици нимало благонаклоној према Србима. Тим
знацима припреман је пут српско-хрватском измирењу, које је на демонстративан начин
према Бечу и Будимпешти изведено у Сабору Хрватске 11. маја 1867. свечаном изјавом „да
троједна краљевина признаје народ српски који у њој станује као народ са хрватским народом
истовјетан и равноправан”.
Званичним и јавним признањем и потпуним изједначавањем с Хрватима Срби су
остварили основни циљ своје националне политике у Хрватској. Кад је био преброђен тај
крупан камен спотицања, више није било препрека за српско-хрватско зближење, слогу и
заједничку национално-политичку акцију. Међутим, саборско признање Срба није уследило
као чин добре воље, оно се није десило зато што су Штросмајерови народњаци увидели
да својим непризнавањем Срба сеју раздор, већ зато што су им у том тренутку Срби били
неопходни, што су желели њима да се послуже и да их искористе. Добро обавештени Јован
Ристић, један од кнежевих намесника, 11. новембра 1868. године о томе је написао: „Хрвати не
хтедоше пређе признати ни да има у Хрватској Срба, и кад их Маџари до дувара притискоше,
онда се они и према Србима разњежише. И они хтедоше да нас у своју борбу с Маџарима
увуку, па кад се нашом помоћу спасу, да и даље продуже одрицати биће Срба [...].”
Пакрачки владика Никанор Грујић, који је био вирилни члан Сабора Хрватске, написао је
3. фебруара 1868. патријарху Самуилу Маширевићу да се Сабор из 1867. године изјаснио за
равноправност Хрвата и Срба тек „кад је осетио, да му се пење ропац у грло”. Готово истим
речима објаснио је политички заокрет Штросмајерове Народне странке Иван Кукуљевић
Сакцински. Проти Рајевском Кукуљевић је написао: „[...] Сада кад им је вода до устијух дошла
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почимљу пристајати уз нас и сјећају се солидарности југославенске али ја сам увјерен да је
сад већ прекасно и некористно мислити на југославенство камо ли партикуларизам хрватски
који је многим и нашем Штромсајеру из гледишта вјерозаконског промјешао био главе, те
да нама попут Германах и Романах треба на ширје ступити поље, и великом оружати се
народном идејом, јер само у солидарности свега Славенства лежи наше спасење [...].” Андрија
Торкват Брлић објаснио је политички заокрет Сабора Хрватске, Штросмајерових народњака
и Мажуранићевих самосталаца према Србима великом угроженошћу Хрватске и Хрвата
од предстојеће нагодбе с Угарском. Спасавајући се од моћног загрљаја Будимпеште и Беча,
Хрватска је, по речима Брлића, „упрла [...] очи у Михаила и Гараш[анина] и тражи помоћ”. „То
је гледиште политичко”, нагласио је Брлић, „с кога треба данас све дјеловање Мажуранићево,
нешто с Бечом кокетујуће, и Штросмајерове странке гледати.”
Баш зато што су Срби стекли признање своје националне и политичке посебности у
ванредним околностима, кад је Сабор Хрватске осетио „да му се пење ропац у грло”, међу
његовим члановима било је доста оних који су гласали за признање под притиском догађаја,
а не из југословенских уверења. Уосталом, тешко је и претпоставити да је већина Сабора, и
то она иста која 1866. према Србима уопште није била попустљива, одједном, преко ноћи, из
неке напрасне љубави и доброте, изменила свој однос према њима. На основу чињеници што
су Срби из Хрватске и Славоније стекли признање своје националне посебности у ванредним
приликама, а не зато што је то било уверење већине народних заступника, могу се сагледати
узроци многих каснијих хрватских и српских спорова, јер ће се на признање Срба из 1867.
брзо заборавити, а непризнање ће се често до усијања заоштравати. Из свега што је досад
речено о политици бискупа Штросмајера и његове Народне странке јасно је да она није била
југословенска, већ ускохрватска и великохрватска. То потврђују и речи Ивана Кукуљевића,
који је с пуно разлога бискупову политику довео у везу с његовим религиозним гледиштима,
која су Штросмајеру и његовим следбеницима, како је написао Кукуљевић, „промјешали
главе”, па су са ширег словенског и југословенског становиштра ступили на уско хрватско.
Као савременик бискупа Штросмајер Светозар Марковић, млад и луцидан српски
политичар социјалистичког усмерења, изнео је своје мишљење о установи „политичког”
народа и политици Народне странке. Он је уочио да установа „политичког” народа, и у
Угарској и у Хрватској, има задатак да, од вишенационалне Угарске и исте такве Хрватске,
створи у националном погледу хомогену и јединствену како Угарску, тако и Хрватску.
Написао је да Мађарски политичари Ференц Деак, Јожеф Етвеш и Ђула Андраши имају циљ и
желе „да створе ’велику Угарску’, у којој би био један политички народ – мађарски”. Исте такве
тежње уочио је и код Хрвата, па је написао: „Хрвати већ давно говоре и раде да оснују ’Велику
Хрватску’ под заштитом Пеште и Беча, у коју би ушли још и неки делови Турске царевине.”
Политику Мађара и Хрвата Марковић је оценио као освајачку и насилничку. По његовом
виђењу, „загребачка господа хоће да на рачун српске народности шире своју народност”.
Марковићу није измакло из вида, што је многима измицало, па и данас измиче, да је
Штросмајерова Народна странка великохрватска и да је Хрватима био циљ да по сваку цену
дођу до своје државе. Ради тог циља, нагласио је Марковић, Хрвати би жртвовали све, и
„окружну и општинску слободу” и „сва напредњачка начела”, „а нема сумње да би [...] још
много даље жртве учинили цезаризму кад би им помогло да, нпр. задобију Босну и Крајину у
хрватску државу, као што су заиста [у том смислу – В. К.] и водили преговоре 1868. г.”
Незадовољан политиком хрватске Народне странке уочи ревизије Хрватско-угарске
нагодбе 1873. године и њене спремности да ради освајања власти „свом снагом” помаже
тадашњу мађарску владу, Марковић је наслутио да је на помолу историјски заокрет,
разлаз и сукоб Хрвата са Србима не само с подручја Хрватске већ и с територије читаве
101

Г л а с н и к м у з е ј а Б а н ата

Аустроугарске. Непогрешиво је проценио да су Штросмајерови народњаци, окупљени око
листа Обзор, били спремни на издају Срба, дојучерашњих савезника у борби против те
исте мађарске владе коју су сад хтели „свом снагом” да помажу. Чувајући се оштрих речи
и пренаглих закључака, Марковић је, и поред све опрезности и тактичности, оштро осудио
политику Народне странке. Закључио је да су начела те странке веома лабава, да у погледу
морала она не заслужује похвале и да је њено понашање сувише чудновато. Због свега тога
објавио је у Раденику јануара 1872. критички интониран текст под насловом Шепртљарење
хрватске Народне странке.
Марковићеве оцене о политичком заокрету Народне странке, о томе да ће се она
споразумети с мађарском владом ради освајања власти и да је спремна на издају Срба, у
свему су се оствариле. Док се та странка заједно са Србима борила против Нагодбе 1867.
и 1868. године и дуалистичког система, запоставила је хрватско државно право и установу
„политичког” народа. Кад је ревизијом Нагодбе 1873. поново дошла на власт, опет се вратила
тој својој политици, коју је заступала и у периоду од слома апсолутизма 1860. до победе
дуалистичке идеје 1866/67. године. Због тога су после 1873. поново избиле на површину све
противречности између Хрвата и Срба, које су их тешко оптерећивале у поменутом периоду.
На темељу хрватског државног права Народна странка је захтевала да се Босна припоји
Хрватској. Из тог права проистицала је идеја да на хрватској државној територији постоји
само један „дипломатички” („политички”) народ и да је то хрватски. Услед тога, после ревизије
Нагодбе 1873. Срби у Хрватској нису признавани као посебна национална индивидуалност,
већ су поново третирани као део хрватског „политичког” народа. Последице такве политике,
којој је крајњи циљ било хрватизовање, било је доследно брисање српског имена и спутавање
Срба у Хрватској у њиховом националном развитку. Због тога што је тиме била угрожена
егзистенција српске нације у Хрватској, сукоб је био неминован, непрестан и жесток.
Када се све то има у виду, јасно је да је равизија Нагодбе деловала као дезинтегришући
чинилац у односима између Хрвата и Срба. Она је довела у сукоб две државне идеје, две
националне мисли, које су се узајамно искључивале. Како су од тог међусобног сукоба Хрвати
и Срби у последњим деценијама XIX и почетком XX века имали само штете, а вишеструку
корист је извлачила Аустроугарска, ревизија Хрватско-угарске нагодбе представљала је
тежак пораз не само хрватске већ и српске политике, а значајну победу политике Беча и
Будимпеште. Малим и безначајним уступцима датим Хрватској Аустроугарска је успела да
завади Хрвате и Србе и да паралише све њихове заједничке активности.
Моћан деструктиван утицај Беча и Будимпеште на званичну политику Хрватске, која се у
време бана Мажуранића посебно окомила на Србе, подједнако је засметао и Фрањи Рачком
и бискупу Шторсмајеру. Поводом прогона учитеља Пакрачке препарандије, хајке против
Срба из Хрватске и Славоније, њиховог хапшења и затварања, Рачки је написао да је све то
службена Хрватска, под владом бана Мажуранића, радила „по заповеди и напутку Пеште”,
па је објаснио: „Одавле толики затвори у Пакрацу, Карловцу, Осијеку, Дарувару итд. оних,
који су несретни звати се Срби и који своје симпатије за бореће се Србе њешто бучније
изразују. Одавле ћете си протумачити и дубоко мучање хрв[атског] сабора, како да је у
сусједству нашем све мирно. Док није Србија и Црна Гора ступила у акцију, дотле се за усташе
сакупљало.1 Омладина, великим диелом старчевићанска, не гледа радо јачање Србије [...].”
Слично Рачком, и Штросмајер је оценио односе између Срба и Хрвата, па је о томе
написао: „[...] Од некога времена по хушкању Мађара и Нијемаца, који би нас у капи воде
да могу утопили, Хрватство ставља се у очевидну опреку према Српству. Данашња влада и
сабор снују све своје дјеловање на индоленцији mentis и на корупцији cordis. То су два ступа
1
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данашњег система. Човјек гледајући, што бива у земљи, стиди се и срами се у души својој.
Наши слабићи посве попуштају туђем упливу и рекао би, не имају ниједне позитивне мисли,
него противити се Српству. Нитко није већи пријатељ Хрвата него ја. Али жалибоже могу
рећи, да је Хрватска неизмјерно дубоко пала у мојих очију. Ваља дакле Хрватство гојити, ваља
и ондје, гдје би Српство несвјесним начином хтјело поткопати опћенити темељ, на кому се
данас бранити морамо и можемо. Ваља га сузбијати, али ваља помислити, да је Хрватство и
Српство само средство, посљедњи пако циљ да је јединство народно. Ваља знати, да су нами
руке везане, а кад ће се развезати, то само Бог зна. Питање је чак, да ли смо ми сами у стању,
да си руке и ноге развежемо. Дашто, да је ступидно то употриебити као мотив, да ништа
не радиш и да руке у џеп туриш, кошто то данас бива. Али, ако без вањских догађаја једва
ћемо до оне снаге допријети, коју би имати морали, да сврху своју постигнемо, онда нам је
помислити, да су на Југу два српска племана посве проста,2 од којих један барем племените је
нарави и накане.3 Ја се за прави католицизам у ниједној комбинацији не бојим. Лудо је дакле
дати се употребити кано оруђе прот брату, који нам у хору4 од одлучне користи бити може.
Ово се све може сложити са најскрупулознијом лојалности. Вршимо и у опозицији лојално
своју дужност. Ако наша настојања не буду имала успјеха, криви не ћемо бити ми, него они
неправедници и охолице, који би рад сатрти наш народ. Ријечју једном: нигдје на пачимо5
брата, који је снажнији од нас и простије6 има руке од нас. Не знам, је ли опозиција данашња,
која мање више – барем се мени тако чини – инспирације Старчевићеве слиједи, у тому на
чисту? Је ли вољна међу своје точке и то примити, да одлучно одсуђује луду досадашњу
политику, која душману за љубав затвара Србе ни криве ни дужне, дочим с друге стране сва
знаменитија мјеста Србима изручује [...].”
У вези с темом о којој расправљамо, а реч је о Штросмајеровом југословенству, ово
његово писмо заслужује додатну пажњу. Мање упућен читалац који би прочитао ово писмо,
а не би познавао бискупов однос према Србима у раздобљу од 1860. до 1873. године, могао
би закључити да је он устао у одбрану Срба у Хрватској, да им је био наклоњен и да му је и
те како било стало до слоге, братства и јединства. Самим тим, наметнуо би се закључак да
је Штросмајер крајем седамдестих година изменио своје држање према Србима у односу на
претходну деценију. Међутим, такав закључак био би неоснован и погрешан. Бискуп није
изменио своје ставове о Србима, јер није одустао од хрватског државног права и установе
„политичког” народа. Срби су за њега и даље били православни Хрвати и чинили су саставни
део хрватског „дипломатичког” народа. У раскорак са званичном хрватском политиком дошао
је због тога што није прихватао насилне методе Мажуранићеве владе, за коју су се залагали
прваши А. Старчевића, али и припадници Народне странке, који су дошли на власт ревизијом
Нагодбе 1873. године. Бискуп је био против насиља над Србима зато што је добро знао да
ће их оно удаљити од Хрвата, да ће међу њима створити тешко премостиве раздоре, чиме
ће бити осујећени његови планови о постепеној, мирној, безболној, али добро осмишљеној
асимилацији и хрватизацији Срба. У сваком случају, реч је о озбиљним стратешким разликама
у вези с тим како и којим путем треба доћи до циља, који је био јединствен. Очигледно је и
то да је већина народњака, када се докопала власти, изгубила стрпљење, да је изневерила
Штросмајерове националне и политичке методе борбе и да се, кад су били у питању Срби,
готово поистоветила с правашима.

2
3
4
5
6

Слободна, независна.
Вероватно се односи на Црну Гору.
У часу, у тренутку.
Мешати, уплитати.
Слободније.
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Баш због тога што ни праваши, а ни народњаци, тј. обзораши, нису били спремни да
удовоље ни најскромнијим националним захтевима Срба, они су се после пада Мажуранића
приклонили промађарским владама бана Ладислава Пејачевића (1880–1883) и бана Куена
Хедерварија (1883–1903). Такво понашање Срба Штросмајер је оштро осудио. У писму од
10. априла 1884. написао је Рачком: „ [...] Народ нам је у врло опасном положају. Срби су нам
крвави непријатељи. Добро је рекао – мислим Марковић7 – да дочим се ми љуто боримо прот
Маџара, Србин брат иза леђа на нас наваљује. Пак да би то барем било њему на ухар, него би
могао онај гроб, ког Срби нама копају, уједно и њих покопати! Већ о тому и вањске новине
пишу, то јест, како су се Срби са Маџари спојили, само да нас утуку. То је главна нарав и
главна сврха њихове помирбе са Маџари [...].”
Опседнут хрватским националним и политичким потребама и циљевима, а занемарујући
српске националне потребе и тежње, Штросмајер, као и већина хрватских опозиционих
политичара у двема последњим деценијама XIX века, није био у стању да схвати да је Србе
у Хрватској на сарадњу с Пејачевићем и Куеном натерала политичка нужда, превасходно
кратковидост, себичност и нетолеранција хрватских опозиционих странака. Више емотивно
него рационално бискуп је, без стварног основа, осудио Србе да су се удружили с Мађарима
и владајућом Народном странком бана Куена само зато да би сузбијали Хрвате. Он или није
хтео или није могао да уочи да су Срби, које су национално угрожавали обзораши и праваши,
спас за очување свог националног опстанка тражили и нашли у савезу с мађаронском
Народном странком.
Попут бискупових субјективних оцена Срба и српске политике због њихове
сарадње с баном Куеном, такве оцене изрицали су и многи други хрватски политичари.
Примера ради навешћемо речи праваша Франа Супила, које је написао 1901. године: „[…] Ми
смо се најодрешитије борили против овога и оваквога српства какво се шири по хрватским
земљама. То је српство, свеједно умјетно створено, вјером његовано, да се поцијепа наш народ
и да га се омете у оживотворењу онога што у данашњим приликама може да тражи. Наши
Срби, хрватски ренегати,8 савезници талијанаша и Маџара, нијесу него стафажа9 туђинства
против слободе и уједињења Хрватске.” [...] „Свим Словенима, који живе на југу Монархије,
звали се Срби, Хрвати или Словенци, не преостаје данас него скупити се око хрватске идеје,
која једина може да их спаси.”
Оцене о Србима и српској политици, које су изрекли Штросмајер, Супило и други
истакнути Хрвати, оставиле су видне трагове и у хрватској историографији. Научно
неутемељене, изрицане са становишта дневнополитичких, ускостраначких и ексклузивних
националних интереса, понављане читавих стотину и више година, те оцене нису могле остати
без штетних последица по развој хрватских и српских односа, утолико пре што је пажљиво
нагована и усађивана свест о српској издаји хрватских националних и политичких циљева.
У сваком случају, оне нису доприносиле јачању југословенске мисли, већ њеном слабљењу.
Да бискуп Штросмајер није био Југословен, већ Хрват и великохрват, показаћемо и
на примеру његовог односа с песником Јованом Јовановићем Змајем, његовим братом
Корнелом и њиховим покушајем да покрену лист под именом Југославија. Те новине браћа
Јовановић намеравали су да покрену поткрај 1887. или 1888. Године покретања листа под
поменутим називом нису одабране случајно. То је време када се живо радило на помирењу,
слози и склапању споразума између Срба и Хрвата. У тражењу путева за помирење значајну
улогу имао је Змај. Питању помирења он је придавао много већи значај но што је оно у
7 Реч је о др Фрањи Марковићу, професору, песнику и политичару.
8 Што значи да су Срби Хрвати, који су се од њих отпадили, одвојили.
9 Додатак нечему, нешто узгредно.
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том тренутку заслуживало. Помирење и слога за њега никако нису били само тактички
потези због предстојећих избора за Сабор, или због намере да се удруженим снагама Срба
и Хрвата стане на пут самовољи бана Куена. Испољену намеру за помирењем и сарадњом
Змај је схватио као почетак шире акције која је морала имати трајни карактер. Насловом
листа који је намеравао да издаје његов брат Корнел, уз Змајеву сарадњу, унапред је одређен
националнополитички програм. Међутим, искрени југословенски идеалиста, Змај је остао
без подршке баш са стране од које је највише очекивао и у чију добру вољу није сумњао,
од стране која је мање од песника идеалисала, а више политизирала и тактизирала. Реч је о
Штросмајеру и његовим сарадницима. И баш зато што је у питању Штросмајер, пустићемо
документа да одсликавају и разобличавају време, догађаје, људе, њихове врлине и слабости,
њихове тежње и идеје, јер не само да желимо већ и морамо да будемо посебно трезвени и
објективни, нарочито кад смо принуђени да под притиском чињеница у нечему мењамо
идеализоване представе о неоспорним ауторитетима какав је ђаковачки бискуп. Најпре ћемо
саопштити два Штросмајерова писма, која су у науци већ позната, али су нам неопходна
ради поређења с документима која ћемо потом навести да бисмо из свега извукли одређене
закључке.
Прво писмо написао је Штросмајер Змају 4. октобра 1885. и оно гласи овако: „Велецјењени
мој господине и врли приатељу. Чуо сам из Беча, да сте наканили у повратку свом навратити
се у Ђаково. Ако је тако, знајте, да ће те ми велико весеље проузроковати, и да ће те у мом
дому приатељски и управо братски примљени бити.
Из Карловаца у Вуковар је пут на пароброду, из Вуковара пако даље до Врпоља на
жељезници. Молим Вас, јавите ми, кад ће те у Врпоље приспјети да Вас ту моја кола дочекати
могу. С особитом љубављу Ваш приатељ Штросмајер, бискуп.”
Друго Штросмајерово писмо Змају написано је 28. новембра 1886. и оно гласи овако:
„Велецјењени мој пријатељу! Чујем да се о тому ради, да се споразумљење и слога међу
Србе и Хрвате поврати. То би било управо божје диело, права циена окупљања нашега и
прави залог слободе и боље сриеће наше. Ви сте добри мој пријатељу, сав живот свој и сав
умни рад свој споразумљењу и слоги тој посветили и тием си јур неумрло име у биедноме
народу нашему стекли. Мени се вели: да би Ви и сад угледом и посриедовањем својим много
доприниети могли, да се у ово опасно и доиста кобно доба развађена браћа сложе и измире
на корист, слободу, сриећу обиу и бољу будућност нашу. Дајте дакле молим Вас и ја лиепо
учините што можете за ту узвишену сврху пак макар Вас то и веће жртве стајало. Тием ће
те, добри мој приатељу, виерујте ми, у круну славе Ваше уврстити управо алем камен, који ће
име и успомену Вашу у народу нашему неумрлим свиетлом обасјати. Бог Вас благословио! С
особитим штовањем остајем Вам вазда виерним пријатељем. Штросмајер – владика.”
Тако је писао Штросмајер Змају када је започета акција помирења. Кад је после тога Миша
Димитријевић, познати либерал из Новог Сад, обавестио Змаја о бројним препрекама које
стоје на путу измирења, Змај је 12. децембра 1886. написао бискупу: „Они деле моје назоре
и тежње, – али је јаз и срџба између Срба и Хрвата, и то баш у маси народа, такве димензије
захватила, како ја ни замишљао нисам. Наши сву кривицу приписују другој страни. Ето,
на пр. јављају ми да је баш у последње време у Вуковару десило се нешто што је срџбу
потенцирало до огорчености. Срби са Хрватима учинише компромис, да се од 9 скупштинара,
које вуковарски котар има да бира, изаберу 5 Хрвата а 4 Србина – а кад дође до избора, онда
Хрвати заборавише на задату реч и избор испаде овако: место 4 само један Србин. Према
таквим чињеницама, и то у најновије доба, глас појединаца и главних наших журнала (којима
се сада и већ давно у том погледу ништа приговорити не може) – може остати глас вапијућег
у пустињи. Ја мислим да Ваша Преузвишеност ваља то да чује – у прикривању нема лека, –
зато и износим пред Вас све онако голо, како ми је јављено.
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Но ми који се не дамо пољуљати у тој вери, да нам само у слози лежи спас, ми нећемо
још клонути и упећемо се да се то на боље окрене. Али ти напори не смеју бити само с једне
стране, већ са једнаким охотом и с једне и са друге.”
Даље је Змај обавестио Штросмајера о односима између омладинских друштава у Бечу
и о томе шта је учинио да се српска „Зора” и хрватски „Звонимир” измире, па је наставио:
„Уђе ли се пак, покрај свих тешкоћа и незгода, у прави колосек, онда треба искреност да буде
обострана лозинка, искреност и опет искреност – ако нећемо да дело буде ефемерно, него
трајно (:дај Боже:) за вечита времена.”
Овим речима Змај је завршио писмо: „Код нас Срба данас ни близу нема тог сјајног имена,
тих неоцјењених заслуга, па по томе ни тога уплива, које је све Ваша Преузвишеност себи
кроз дуги низ година у народу стекла и потпуно заслужила. А о доброј вољи, о најбољој вољи
Вашој за заједничку нам свету ствар и многи су Срби потпуно уверени са мном заједно. Зато
ипак упиремо очи у Вас и у Ваш многомоћни уплив.” Садржај Змајевог писма и песниково
расуђивање о слози нису се допали бискупу, па је он на полеђини писма забележио: „Пуно
добре воље, али мало зрелог суда.”
Нећемо нагађати о томе због чега је „мало зрелог суда” бискуп налазио у Змајевом писму,
већ ћемо поново пустити Штросмајера да изнесе своје мишљење о Змају. Овог пута бискуп
је то учинио у писму песнику Јовану Сундечићу 23. новембра 1877, непуну годину после
пријема Змајевог писма, о којем је изрекао неповољан суд. Бискуп је Сундечићу написао:
„Змаја Јовановића брат био је овд код мене. Од мене је отишао у Биоград. Он, ваљда скупа
са Змајем, снује њекакве новине ’Југославија’ у Ативару.10 Набављају си тискара. Што се мога
мнијења о тому послу тиче, ја сциеним, да ни Змај, ни његов брат, нису за тај посао способни
и приправни. Новине ’Југославија’ ил нећеју бити то, што би бити имале, а то би јамачно
било под редакцијом Јовановића, и тада није вриедно да свету ствар осрамоте. Ил’ би те
новине ’Југославија’ под способном редакцијом биле, што би имале бити, и тада би јим одмах
’postdebit’ за нашу царевину, за Босну и Херцеговину одузет био. Знадете л’ Ви штогод о тому
послу? И у којем одношају према тому стоји С. Књаз [Никола – В. К.]?”
Ваља рећи да је Штросмајер, кад је писао Сундечићу, већ добро знао да иза намере о
покретању листа Југославија стоји црногорски књаз Никола. Бискупа је о томе 26. августа
1887. обавестио Рачки кад му је из Загреба написао: „Био је овдје Корнелиј Јовановић, брат
Змајев, који ће под заштитом црногорскога књаза почем од Нове године издавати дневник
’Југославија’ по нашем давном програму, уз главну сврху, да југославенска племена, особито
хрватско и српско, зближи и приправи за заједничку акцију. Он ће у ту сврху пропутовати
Далмацију, Хрватску, Славонију, Србију, Бугарску и Босну. Прекјучер отишао је у Беч [...] а
одатле ће к Вам у Ђаково, што му је – како каже – особито препоручено кнезом [...].”
Три дана касније Штросмајер је јавио Рачком: „Што се Корнела Јовановића тиче, посве
одобравам, што је кнез црногорски неку донацију учинио у корист пјесника српскога
Змаја,11али се кнез вара, ако мисли, да је Змај политичка глава. Змај је поета и више ништа. О
политици не разумије ни прво слово. Ја сам му један пут писао о неком послу, и то наговрен
Амрушем.12 Змај ми је одговорио тако наивно и тако незрело, да сам одмах опазио, да тај
човјек у том правцу не докучује ама ни словца. То ће исто ваљати још више и о брату, који по
свој прилики нема никаквога знања ни искуства. Мисао кнежева је дивна, вођена управо из
срца божијега, тер нам је свима о тому радити, да се иста из срца божијега чим прије у срца
цијелога нашега народа пресели. Али мислим, да ни Змај ни његов брат нису никако за то. За
10
11
12

Реч је Бару.
Реч је о новинској вести да је књаз Никола доделио Змају као награду за песнички рад 5.000 лира.
Односи се на хрватског политичара Милана Амруша.
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ту мисао требали би човјека, који у политичком животу – ко што веле – на висини стоји. Ја
ћу згодном приликом то јавити кнезу [...].” Већ тада је бискуп одлучио да за Југославију не да
ниједног новчића, па је 21. септембра писао Рачком да ће се Змаја Јовановића брат код њега
„слабо [...] помоћи” ако буде новац тражио.
Кад се размотре садржаји свих писама и кад се упореде Штросмајерова писма послата
Змају 1885. и 1886. с овим упућеним Сундечићу и Рачком 1887. године, могу се уочити битне
разлике. Из писама упућених Змају 1885. и 1886. види се да је ђаковачки бискуп гајио пуно
поштовање према песнику и његовом делу и да је баш зато желео да се сретне с њим, да га у
свом дому прими не само пријатељски већ „управо братски”. Надаље, та писма показују да је
Штросмајер високо ценио Змајев рад на слози и помирењу, да му је признавао да је том послу
посветио читав живот и да је у народу већ стекао „неумрло име”. Значајно је и то да је бискуп
веровао да је Змај својим угледом много могао да допринесе да се „развађена браћа сложе и
измире” и да га је стога подстицао да ради те узвишене ствари буде спреман и на веће жртве,
јер, написао је он, рад на помирењу и слози ће у круну Змајеве славе „уврстити управо алем
камен”, који ће име и успомену песникову „у народу нашему неизмерним свиетлом обасјати”.
Због свега тога Штросмајер је благословио Змаја и нагласио да остаје с поштовањем вазда
веран пријатељ.
После свих тих повољних оцена о Змају с разлогом се може поставити питање: због чега
је бискуп непуну годину касније у писму Сундечићу и Рачком отворено, готово резолутно
порекао песнику способност да издаје лист Југославија и, штавише, није крио бојазан да ће
Змај као редактор новина осрамотити „свету ствар”, при чему је мислио на југословенску
идеју? Ова питања врло су значајна, а одговори на њих могу да разоткрију суштину неких
досад недовољно објашњених спорних односа не само између Змаја и Штросмајера већ
и између дела Хрвата које је у идејном погледу предводио бискуп и дела Срба којем је у
друштвеном и политичком смислу припадао Змај.
У искреност свега онога што је Штросмајер написао Змају и о Змају током 1885, 1886. и
1887. године немамо никавих разлога да сумњамо. Прихватамо садржаје тих писама и оцене
о Змају како су изречене, а оне су најпре у свему позитивне, а потом у свему негативне. Мање
упућен читалац нашао би у томе неке недоследности. Напротив, у свему има здраве политичке
логике, која је красила бискупа, па је она дошла до изражаја и у његовом односу према Змају.
Наиме, Штросмајер је заиста искрено желео измирење и слогу са Србима, желео је да они
заједно с Хрватима руше Куена и раде на јачању хрватске самосталности. Како се у свему томе
Змај истицао, бискуп је имао пуно разлога да га хвали и цени, да га проглашава за пријатеља и
брата и да га благосиља. Међутим, оног тренутка кад се прочуло да је Змај одлучио да покрене
новине Југославија, Штросмајер му је порекао све вредности и способности не зато што их
није имао, већ стога што је држао да је једно бити песник – проповедник помирења и слоге,
а друго уредник политичког листа и идеолог који би развејавао југословеснку мисао. Према
томе, Змај је и даље могао радити на зближавању, на ширењу братства и слоге, али, по схватању
Штросмајера, није помоћу листа могао и смео да шири југословенску идеју. Није смео да је
шири не стога што није био југословенски опредељен, већ зато што је његово југословенство
било другачије од југословенства бискупа Штросмајера, што је с тим југословенством било
у сукобу.
Змај је био претеча наших интегралних Југословена. Сматрао је да се југословенска
идеја може остваривати „са једнаких охотом и с једне и са друге стране”, и с хрватске и са
српске и ако обострана лозинка увек буде „искреност и опет искреност”. Ако имамо у виду
чињеницу да је читава Штросмајерова политика, па и она која се тицала југословенства,
била заснована на хрватском државном праву, а да је то право све погодности пружало само
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хрватској нацији, морамо знати да бискупово југословенство није могло да буде усаглашено
са Змајевим. Државно право Хрватске није допуштало да се југословенска идеја остварује „са
једнаким охотом и с једне и са друге стране”. Хрватској нацији оно је све пружало, а српској све
одузимало. Хрвати су по том праву, како смо већ нагласили, представљали „дипломатички”
или „политички” народ, а Срби из Хрватске били су део „дипломатичког” хрватског народа.
Измирење и слога, па и стварање јединственог хрватског „политичког” народа остваривани
су у кругу око Штросмајера, под југословенским именом, иако је суштина тог југословенства
била хрватска и великохрватска. Сигурно је да такво југословенство, којем није била лозинка
„искреност и опет искреност”, већ хрватство и изнад свега хрватство с југословенском
обландом, Змај не би заступао у листу Југославија. Штросмајер је то добро знао, па је стога
и посумњао у способност и стручност нашег песника да шири југословенску мисао путем
Југославије.
Да бисмо боље осветлили југословенску политику бискупа Штросмајера, морамо се бар
овлаш дотаћи и питања његовог односа с обзорашима и листом Обзор. Добро је познато да
обзораши и њихово гласило нису били наклоњени Србима и да, како смо већ нагласили,
нису желели да испуне чак ни најосновније њихове захтеве. Почетком деведесетих година
обзораши су се својoм политиком, посебно оном која се тицала Срба, толико приближили
Јосипу Франку и његовим следбеницима да међу њима тада стварно није било суштинских
разлика. Они су, као и франковци, отворено порицали српску народност и националну
индивидуалност у Хрватској. Њихов Обзор писао је да у Хрватској може да буде Срба, али не
и српског народа и српске народности. Због таквог става тог листа Драгутин Јагић јавио је
брату Ватрославу да се Обзор према Србима „курвински влада”, али да то „и његову језуитизму
посве доликује.”
Познати хрватски политичар из Далмације Михо Клаић, који је пажљиво пратио и добро
познавао хрватску политику и односе између Хрвата и Срба у Бановини, поводом расправа
вођених у Далматинском сабору о називу језика, о томе да ли ће се он звати само хрватски или
хрватско-српски, оштро је осудио Обзор зато што је његов уредник Динко Политео пружио
отворену подршку хрватским политичарима из Далмације, који су, у складу с политиком
заснованом на хрватском државном праву и на основу теорије о постојању хрватског
„политичког” народа, порицали националну посебност Срба у Далмацији. У писму упућеном
Шими Мацури, писаном у Задру 7. априла 1892. године, Клаић је између осталог написао:
„[...] Пишем вам за потужити се на држање ’Обзора’ према ономе што се у нашем сабору
догодило при задњем заседању. ’Обзор’ се одлучно ставља на страну Бјанкина,13 а осуђује
нас, јер смо гласовали за исправак Пуљеза.14 Најпрво је опазит да исти предлог Бјанкина био
је неумјестан и неоправдан, пошто му је он дао оно знаменовање у своме дугоме говору. То
није било него нападање и нијекање Срба. И ми иза тога морали смо гласовати за Пуљеза
ако нисмо хтјели још јаче распирити мржњу међу једнокрвном браћом и показати се правим
варварима пред изображеним свиетом. А ’Обзор’ да нас осуди, зове у помоћ државно право и
неке теорије о политичкоме народу, и разлике међу народом и народности, које у наше главе
не улазе. Ипак је ’Обзор’ досад словио као заговаратељ слоге међу Србима и Хрватима и зато
је од праваша често нападнут [...].” Завршавајући писмо, а имајући у виду држање обзораша
према Србима и њихово заговарање теорије о хрватском „политичком” народу, Клаић је, у
име групе посланика Далматинског сабора која се није саглашавала с политиком праваша и
обзораша, написао: „[...] При оваковом држању ’Обзора’ према нама, заиста не знамо која је
разлика међу правашима и обзорашима [...].”
13
14

Реч је о Јурју Бјанкину.
Др Антун Пуљези био је политички првак Срба у Далмацији.
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Кад је један хрватски политичар таквог угледа какав је имао Клаић и тих знања о хрватској
политици и њеним токовима каквим је он располагао могао питати каква је разлика између
праваша и обзораша у ставу према Србима и теорији о хрватском „политичком” народу,
није потребно наводити друге, иначе бројне, доказе о томе да су две хрватске опозиционе
странке, свака на свој начин, с више или мање одлучности и доследности, све до почетка
политике Новог курса порицале националну индивидуалност Срба у Хрватској и залагале се
за практично оживотворење идеје о хрватском „политичком” народу. Другим речима, читава
друга половина XIX века, нарочито последњих 25 година тог столећа, у знаку су непрестаних
борби између Хрвата и Срба, борби које су се у крајњим консеквенцама сводиле на питање
успеха или неуспеха хрватске опозиционе политике, тј. на питање опстанка или нестанка
српске националне посебности у Троједној краљевини.
С разлогом се може поставити питање да ли је и како је Штросмајер реаговао на
понашање обзораша према Србима и на нимало југословенско писање Обзора? Децидиран
одговор на то питање није могуће дати зато што се бискуп о томе, колико нам је познато,
нигде није изјаснио. Није написао ниједне речи којом би се оградио од обзораша и њихове
противсрпске политике. Ту политику није осудио нити јавним иступом, нити у приватној
преписци. Да му је она сметала, да је био против ње, тешко је претпоставити да би, онако
емотиван, темпераментан и импулсиван, какав је био, током више година ћутањем прелазио
преко ње. То није само логично закључивање без доказа. Кад се зна да су бискуп и Рачки
били не само најблискији сарадници већ и политички истомишљеници и пријатељи,
сасвим је сигурно да су оцене о обзорашима које је изрекао Рачки и Штросмајерове оцене о
припадницима те странке. О обзорашима Рачки је изнео своје мишљење Ватрославу Јагићу.
Кад је Јагић, незадовољан политиком обзораша, посебно њиховим односом са Србима, на
њихов рачун изрекао критику, Рачки му је 8. маја 1893. написао: „[...] И Ви схваћате криво
неодвисну народну странку, када јој спочитујете њекакву превртљивост[...].” Даље је Рачки
писао: „[...] Уједињење опозиције имаде двојаку сврху: а) да се обустави пређашње ратовање
између двију опозиција, б) да се сложе проти данашњему суставу. Странка права није више
Старчевићанска, како би се из ’Хрватске’ могло освједочити. Она је пристала у славенску
солидарност и оканила се негације. Сада признаје Србство у Хрватској, само захтиева од њега
признање хрв[атског] држав[ног] права и хрватскога значаја ове земље [...].”
Судећи по том писму Рачког, јасно је да је он покушао да оправда политику обзораша с
којом се саглашавао. Он није порекао повезаност обзораша с правашима, већ је објаснио
зашто је она била таква и који јој је био задатак. Тврдња да су праваши променили смер
своје политике, да су се оканили негације и да су признали Србе у Хрватској једноставно
није тачна. Докази о томе нису познати, али има пуно оних који показују да су српску
националну посебност доследно порицали и праваши и обзораши. Уосталом, сама чињеница
да су праваши захтевали од Срба признање хрватског државног права, у чему су с њима
били потпуно сагласни и обзораши, искључивала је могућност признавања политичке
посебности Срба у Хрватској. Како је Рачки у политичком смислу био alter ego бискупа
Штросмајера, то међу њима, кад је реч о Србима, није могло да буде и није било суштинских
разлика. У сваком случају, њихова политика из осамдесетих и деведесетих година XIX века
није доживела битније промене у односу на претходне деценије, а она је била пре свега и
изнад свега хрватска и великохрватска, а не југословенска. Штросмајерови савременици,
Срби из Хрватске и Угарске, то су више него тачно оценили, па због тога нису хтели с њим
и његовим обзорашима да сарађују и успостављају ближе додире. У случају Штросмајеровог
југословенства потврђена је констатација хрватског историчара Милана Шуфлаја, који је
написао да је југословенска идеја у Хрватској „танка, танка корица, под којом кључа хрватски
вулкан”. Југословенством и југословенским именом бискуп није хтео да уклони хрватско име,
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већ је хрватском народу под тим именом хтео да дâ „већу експанзију и замах, шири задатак
и бољу будућност”.
Стојећи чврсто на темељима хрватског државног и повјесног права, Штросмајер се, попут
Старчевићевих и Кватерникових праваша, доследно залагао за територијални интегритет
Хрватске и за велику Хрватску, у чији састав би ушли Босна и Штајерска, цео Срем и делови
Војводине. Таква Хрватска била би под влашћу Хабзбурга. Бискуп је иначе био уверени
аустрофил и тријалиста. Аустрија је за њега била „мач и штит кршћана на југоистоку Европе”.
Измењеним оценама о Штросмајеру битно се мења његово место и значај у српској
историји. Срби немају баш ниједан ваљан разлог да га славе и хвале, нити да га, како су то
доскора чинили, сврставају у ред наших великана, какви су Доситеј, Његош, Вук, или, чак, Св.
Сава. Штросмајер је био наша велика заблуда, наша наивност, неопрезност, лакомисленост,
незнање, па и коб. Губљењем незаслужено стеченог угледног места у српској историји
Штросмајер неће изгубити свој углед историјске личности европског формата. Хрвати њиме
могу и треба да се поносе, јер све што је чинио – чинио је за добро Хрвата и Хрватске, а Срби
треба да пожеле да у својој јерархији стекну владику угледа, значаја и способности Јосипа
Јурја Штросмајера.
Битно измењеним оценама о улози, значају и стварним националнополитичким и
државним циљевима Штросмајера, уверења наших људи о бискупу, нарочито оних старијих,
одгајаних у југословенском духу, неће се брзо и лако мењати. Мит о Штросмајеру као великој
и заслужној личности не само за Хрвате већ и за Србе смишљено је грађен стотину и више
година. Рушење тог мита, очигледно је, неће ићи ни лако, ни брзо, премда је оно неопходно не
само из разлога поштовања утврђених историјских чињеница већ и због отрежњења нације
од заблуда о југословенству типа бискупа Јосипа Јурја Штросмајера, које је нанело и још увек
може да нанесе велике штете духовном јединству и препороду нашег народа.
РЕЗИМЕ
Након стварања заједничке државе Срба, Хрвата и Словенаца (касније Југославије ),
створен је својеврстан мит о југословенству Штросмајера. Неки су намерно али већина из
незнања занемарили чињеницу о тешком положају српског народа у банској Хрватској
за време политичког деловања Јосипа Јураја Штросмајера. Србима је у његово време било
оспоравано национално име, а и приступ политици је био ускраћиван. Штросмајер јесте
проповедао неку врсту јужнословенске државе, али под апсолутном влашћу Хабзбуршке
династије и католичке цркве, са центром у Загребу.

On Yugoslavism of Bihop Josip Juraj Štosmajer
summary
After the creation of the united state of Serbs, Croats and Slovenians (later called Yugoslavia),
a myth was propagated about Štosmajer's Yugoslavism. Sometimes purposefully, but mostly
unknowingly the facts about the difficult position of the Serbian population in the Banovina of
Croatia during the political activity of Josip Juraj Štosmajer were neglected. At his time, Serbs were
denied their national name as well as the access to political life. Štosmajer did indeed advocate a kind
of Yugoslav state, but under the absolute power of the Habsburg dynasty and the Catholic Church,
centered in Zagreb.
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БОДРИЋИ У СКЛОПУ СРПСКИХ СЕОБА
У РАНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ

Апстракт: Наша историографска сазнања о појави Срба на територији Војводине и
северне Србије су недоречена и неодређена. Тема коју смо дотакли покушаће да одшкрине
врата у расветљавању овог феномена и охрабри даља и накнадна прегнућа потоњих
истраживача. Чланак може послужити као полазна премиса у разбијању заблуде да Срби
у Војводини постају бројна популација тек након миграција изазваних продирањем Турака
Османлија током XIV и XV века, као и после Велике сеобе Срба крајем XVII века. Крунски
доказ да су Срби – Бодрићи (Абордити) замашна популација и битан политички чинилац
у Панонији IX столећа, пружа већ франачки летописац Ајнхард у делу ,,Анали Франачког
краљевства” .
Кључне речи: Бодрићи, Срби, Љутићи, Лужичани
Полапски Срби су народ који живи у СР Немачкој. Њихова данашња популација
броји између 60000 и 70000 душа. Припадају породици западнословенских народа, а по
вероисповести су хришћани. У конфесионалном смислу, већину чине протестанти, док мањи
број припада католичком варијетету хришћанства. Подручје насељено Полапским Србима
се дели на две географске области, које су у свом историјском животу биле највећим делом
раздвојене, а самим тим су живеле и развијале се под различитим политичким и друштвеним
условима. То су Горња Лужица и Доња Лужица, од којих је прва била у саставу Саксоније и у
нешто бољем друштвено-политичком положају у односу на Доњу Лужицу, која се налазила
у саставу Пруске.
Културно средиште Горње Лужице је Будишим (немачки Bautzen –Бауцен), а Доње Лужице
Кочебуз (немачки Cottbus – Котпус). Током раног средњег века, Полапски Срби насељавали су
огромну територију чија се површина процењује на више од 200 000 километара квадратних.
На југу су заузимали површину данашње северне Чешке, на северу су се граничили са
територијом Данске, западна граница почетком IX века ишла је утврђеном војном линијом
( такозвани Limes Sorabicus, установљен од стране Карла Великог), док су на истоку српска
племена насељавала југозападну Пољску до данашњег Кракова. Велики несклад између
величине територије насељене Полапским Србима током раног средњег века, од када потичу
први историјски извори о њима, и територије коју данас насељавају, резултат је историјског
процеса ширења Франачке државе, данашње СР Немачке. Германски продор током векова
био је постепен, али перманентан, тако да су у периоду од VII до XIII века покорена сва
српска племена у Полабљу.
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Полапски Срби деле се на три велика племенска савеза: Лужичане, Бодриће и Љутиће
(такозване Вилце).
Бодрићи се у племенском смислу деле на:
1. Бодриће,
2. Вагре,
3. Полабљане,
4. Смољане,
5. Глињане,
6. Варне и
7. Древљане;
Племена Љутића су:
1. Кишани,
2. Прекопјенци или Цирципани,
3. Доленци(Доланци) или Доленчани,
4. Ратари,
5. Ранци или Рујанци,
6. Украни,
7. Ријечани или Речани,
8. Стодорани или Хавољни,
9. Брежани,
10. Спревани и
11. Моричани или Морачани;
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Лужичани у ужем смислу су:
1. Лужичани,
2. Милчани,
3. Гломачи или Гломачани,
4. Нелетићи,
5. Дечани,
6. Требовани или Требовљани,
7. Кучани,
8. Голешинци,
9. Коледићи,
10. Суселци и
11. Далеминци.
Назначена класификација је премиса, а даља подела на многобројна племена говори у
прилог чињеници о бројности Срба из Полабља.
На основу писаних историјских извора, српска племена егзистирају на територији западно
од Пољске већ од друге половине VI века, а највероватније су ту територију насељавали и век
раније.
Бодрићи, најсеверније српско племе, посредно се спомиње у писаним изворима већ у
VII веку. Пре него што подробније обрадимо ову тему, морамо понешто рећи и о теорији
настанка полапско-српског племенског савеза.
Данашња историографија, уз одређену дозу критичке уздржаности, блиска је ставу да
Срби и Хрвати воде порекло од Источних Алана, који припадају Сарматима – индоевропској
скупини, чији су најближи сродници данашњи Осети на Кавказу. Ову теорију као да
потврђују и поједини списи Константина Порфирогенита. Наредбе које шаљу византијски
цареви поданичким племенима на подручју од Кавказа до Азовског мора, садрже спомен
о Србима и Хрватима у тим областима. У лингвистичко-филолошком смислу, срећемо се
са облицима Сервоти и Керватади. Просто је невероватна коинциденција да Срби и Хрвати
живе у међусобно непосредној близини током векова, од области Кавказ – Азовско море,
преко граничних подручја североисточне Чешке и југозападне Пољске, до својих нових
станишта на Балкану, у Далмацији и Посавини, након сеобе у VII веку.
Занимљиво је да велики број историчара заступа мишљење да су Срби и Хрвати заправо
Сармати који су асимиловани од стране Словена, међу које су се населили. Као вешти
ратници, доминирали су над осталим словенским племенима и наметали им своја имена и
начине друштвеног уређења. У прилог овој тврдњи иде и војна особеност и доктрина Срба
и Хрвата, која је по квалитету надилазила војну вештину других словенских племена током
раног средњег века. Неки знаменити историчари попут Павела Јосефа Шафарика и Френсиса
Конта сматрају српско име збирном именицом која је коришћена ради обележавања свих
Словена или њиховог великог дела, пре раслојавања на велике племенске савезе.
У склопу свеопштих словенско-српских сеоба, Бодрићи, најсеверније српско племе, током
VII века мигрирајући на југ, већински је населило је подручје источне Славоније, Барање и
Војводине (делове Паноније који су били под супремацијом Авара) и област североисточне
Србије (територија која је била под влашћу Византије). Морамо нагласити да су поједина
племена Бодрића нашла своје коначно исходиште у Далмацији и на Балкану, областима
које су у већини населили Лужичани и Љутићи. Исто тако, припаднике појединих племена
Лужичана и Љутића можемо срести и на територији Паноније. Можемо тврдити, на основу
историјских података, да се сеоба Срба (Лужичана и Љутића) у Далмацију и на Балкан
завршава између 626. и 634. године.
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Први пут племе Бодрића помиње Псеудо-Фредегарова хроника настала у првој половини
VII века. Посредно помињање Бодрића дугујемо опису ратова између прве словенске државе
„Самове кнежевине” и Франачке краљевине.
Споменућемо и нагласити да је приликом формирања прве словенске државе „Самове
државе” кнез полапских Срба, Дерван, придружио своје области новоствореној земљи. Краљ
Само створио је прву словенску државу током 623. године, вероватно на подручју данашње
Братиславе, Само се придружио Словенима, који су под његовим вођством победили Аваре
и прогласили га својим владаром. Тако је настало Самово краљевство. Псеудо-Фредегарова
хроника из VII века нам говори да је Само био трговац, пореклом из Сенса у Француској.
Година његовог рођења није позната. Од 623. до 658. године био је на челу прве словенске
државе. После победе над Аварима ратовао је против франачког краља Дагоберта I. Дагоберт
I Меровишки (603–639. , владао 629–639. ) послао је три војске против краља Сама. Највећу
међу њима, која је кренула из Аустразије, потукли су Словени и Само код (данас непознатог)
дворца Вогастибурга бранећи средиште Самове државе. Само је потом извео неколико
противудара све до Франачке Тиргиније и опљачкао је. Након тог успеха Саму се придружио
сорбијски (српски) кнез Дерван 632. године. Име кнеза полапских Срба Дерванус (Дерван),
изведено је из имена племена Древљани. Да Дерван није властио име приметио је већ Фрањо
Рачки. Поменуто племе Древљани, име је добило по свом шумском пребивалишту. Летописац
вероватно није знао право име српског кнеза, па је његово властито име извео из бодрићког
племена Древљани. Следећи генеологију да је Дерван кнез Срба, припадник Бодрића, можемо
закључити да Бодрићи, у ширем смислу, чине само део полапско-српског племенског савеза.
Овакав закључак посредно оснажује и јача легенда о српском кнезу Дервану, бодрићког
племенског порекла, која се сачувала до данас код Лужичких Срба у Немачкој (источна
Немачка). Користећи овај податак можемо изнети претпоставку да границе Самове државе
на северу можемо тражити близу граница Данске, јер се Бодрићи граниче са њима. Поуздано
знајући да у оквир Самове државе улазе и области Чешке, Моравске, Корушке, Штајерске,
западне Мађарске и Словеније, изгледа да је она по свом обиму и снази представљала озбиљну
силу у првој половини VII век.
У периоду између 623/4. и 630. године византијски цар Ираклије има интезивну
дипломатску комуникацију са Лангобардима и Францима. Није познат предмет дипломатксе
комуникације. Може се наслутити да се преговара о међусобним односима и интересима,
питању Авара, става према првој словенској држави – Самовом краљевству и статусу
независних словенских племена, као и оних под скиптаром и влашћу Авара, жељних своје
слободе и самосталности. Апостровираћемо неке важне моменте из треће и четврте деценије
VII века важних за боље разумевање ране српске историје.
Године 630/1. Франци и Византија склапају мир. Дагоберту I требају одрешене руке ради
сукоба са владаром прве словенске државе – Самом. У Аварском каганату трају немири после
пораза пред Солуном. Кулминација нестабилности у Каганату настаје током 631/2. године.
Схватајући да снага Авара опада, кнез Само је тежио да прошири утицај на словенска племена
која су била у склопу Аварског каганта. Сведочење грчког песника Георгија Писиде говори о
сталним сукобима Авара и Словена око 630. године. У овим Сукобима су учествовали и Срби.
Размишљајући о околностима тог бурног, историјског периода поставља се питање како су, у
стварности, текли дипломатски преговори између Авара, Словена, Хрвата, Срба, Лангобарда,
Франака и Византијске државе. Њихова појединачна прегнућа била су усмерена у правцу
остваривања личних циљеве, амбиција и задатака, сваког учесника тог историјског процеса
појединачно и понаособ. Није у потпуности могуће повезати танане нити ових дeшавања и
дати егзактне временске одреднице. И поред ових тешкоћа могуће је дати одређене смернице
назначених дешавања.
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Сукоби Франака и Сама увукли су у свој ток Полапске Србе, узрокујући сеобу дела Срба
на територије које данас насељавају у југоисточној Европи. Константин Порфирогенит нам
говори да је Србе из прапостојбине у Византију довео један од двојице синова кнеза Срба из
Полабља (највероватније је Дерван један од њих двојице или пак њихов отац).
Пут нове отаџбине прво су се упутили Лужичани, који су били и најугроженији од стране
Франака услед близине Самове кнежевине, потом Љутићи и на крају Бодрићи. Слабљење
Лужичана услед одласка дела народа, можда је индиректно довело до јачања Бодрића, тако да
је на основу те чињенице Дерван постао владар свих Полапских Срба. Не смемо искључити
могућност да је и до тада титула српског владара имала исходиште у бодрићком племенском
савезу. Постојала је и могућност да је владарску титулу носио вођа најснажнијег племена
у датом тренутку. Најважнији историјски извори који сведоче о сеоби Полапских Срба на
подручје Паноније, Далмације и Балкана су спис ,,О управљању државом” (Константин
Порфирогенит, прва половина X века) и ,,Псеудо Фредегарова хроника”. Подаци ова два
извора, разнородна временски и стилски, дају комплементарне и незаменљиве податке о
раној историји Срба. Подаци синхронизовано сведоче о сеоби Срба из Полабља на подручја
некадашње СР Југославије.
Да Љутиће и Бодриће можемо сматрати Србима сведоче и следећи подаци. Када је почетком
IX века Франачка краљевина створила Српску границу (Limes Sorabicus) ради заштите своје
територије, ова војна фортификација иде дуж граница Бодрића, Љутића и Лужичана, носећи
српско име у свом називу. У другом делу књиге ,,Анали Франачког Краљевства”, чији је аутор
Рудолф из Фулде, говорећи о збивањима у 851. години и тумачећи их, експлицитно говори о
борбама Франака и Љутића за које каже да су само огранак Полапских Срба.
Можемо претпоставити да су Лужичани и Љутићи у већој мери населили територију
данашње Србије, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Метохије, затим Лику, Кордун и Банију, док
Војводину, део Славоније и северне Србије насељавају Бодрићи. Сам распоред ова три српска
племена у новим пребивалиштима не разликује се од распореда у Полабљу. У оба случаја,
Бодрићи су настањени северно у односу на на Лужичане и Љутиће.
Такозване Подунавске Бодриће под именима Абордити и Предестенти, помиње франачки
летописац Ајнхард, у првом делу књиге ,,Анали Франачког краљевства”, говорећи о периоду
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од 818. до 824. године. Из самог контекста излагања, јасно је да су Абордити и Предестенти
једно те исто племе.

Франци и Полапски Срби (Лужичани) од краја VI до средине VIII века

Током владавине франачког краља (цара) Лудвига Побожног (778–840.) , наследника
Карла Великог, у Посавини је букнуо устанак панонских Словена под вођством Људевита
Посавског. Требало би напоменути да Ајнхард даје јасне и недвосмислене податке, директне
и посредне, да Срби насељавају највећи део Далмације (Људевит бежи на дан хода од центра
устанка, Сиска, код једног од српских кнежева). У истом делу, Ајнхард нас обавештава да је
Борна, далматински кнез био српског порекла. Под његовом влашћу, између осталих, били
су Тимочани и Гачани, српска племена из североисточне Србије (по свој прилици Гачани су
племе које је мигрирало у два различита правца, Лику и источну Србију; Ајнхард нам даје
податак да се део Гачана током Људевитовог устанка придружио својим саплеменицима у
Лици). Ајнхард не титулише Људевита као кнеза Хрвата, већ Склавина (Словена). Можда
је смела претпоставка да је Људевит покушавао да наметне своју власт Србима – кнезу
Борни у Лици и Абордитима у Посавини и Подунављу. Да су Бодрићи (Срби) били бројни у
Подунављу и околини реке Саве, сведочи и каснији византијски податак из XI века од стране
Кекавмена.
Сведочанства о великој и масовној миграцији Бодрића на апострофирана подручја
Војводине и северне Србије налазимо у низу топонима. Назив Бодрошке жупаније (Угарска
од XVIII до XX века) потиче од Бодрића (Абордита). Чак је и територијална организација
слична распореду Бодрића на новим стаништима. Миграцију Бодрића можемо поделити у
два таласа. Први, који је био мањи и који се догодио у првој половини VII века и други,
масивнији, који се збио током седме и осме деценије истог столећа.
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Навешћемо топониме везане за баштину Бодрића на територији Бачке, јужног Баната,
источног Срема и североисточне Србије:
Кал, Бабо, Телек, Киштелек, Вамтелек, Бор, Жењ, Пара, Копања, Добо, Палић језеро, Тури
Салаш, Крушевља, Острова, Дрезница, Кања Cалаш, Креко Cалаш, Гај, Божин Cалаш, Одри
Cалаш, Буковички Cалаш, Брестовац, Вепровац, Лоди Cалаш, Топола, Кнези Cалаш, Борота,
Радосава Xумка, Миловци, Плавна, Церија Салаш, Лок, Жабаљ, Надаљ, Праге, Алт Кеер, Вичин
Гребен, Винце, Гул, Кулпин, Велики и Мали Кулпин, Велика и Мала Криваја, Воконина Бара и
Воконин Вок, Парина Греда, Зитина Гара, Белина Блата, Сирина Бара, Илкова Греда, Ретарска
Греда, Ралина Греда, Балина Греда, Роктија Багов, Греда, Комореска Греда, Камен, Тополова
Греда, Бада, Кобилова Греда, Волавска Греда, Вир, Галовита Бара, Пескиа Греда, Пировита
Греда, Двонова Бара, Двоинова Река, Лињева Бара, Стокина Греда, Песковита Бара, Коларива
Бара, Криваја, Млака, Лињарска Бара, Лањачка Греда, Ветин Предок, Ветина Бара, Бадрика
Бара, Бадрика Греда, Патрика Мораст, Долниа Батрика, Горниа Батрика, Нус Патрика Греда,
Ситара, Бело Блато, Гозево Бара, Крак Велика Блато, Попова Блато, Муколиа, Букови Бара,
Каленити Преток, Окно, Велики Вир, Грубетина Греда, Свина Бара, Надела Бара, Хомољица,
Хомолица, Кремењак, Кључе, Камарица, Радимна река, Молдава, Молдавица, Тиса Поток, Рун,
Мохила, Дубрава Врх, Каменица, Калију Бара, Черна, Љубкова, Љуботина, Ломени, Клочицев
хрт, Бори Крш, Ст. Свињица, Смилин Поток, Сурковациа, Старица, Сирина Поток, Пои
Зелисте, Кременица, Голетин, Плавишевица река, Лазови, Речица поток, Думачија, Хатарица,
Рунчија, Гарда, Жилово острво, Луг, Дубрава, Трстеница река ,Граница, Пресека, Бистрица,
Крушевица, Жрнов, Косово, Леска поток, Каменица река, Врбица, Серава река, Река, Селице,
Гај, Рача, Кијево, Јавор, Рудник, Сушица, Островица, Варница, Јасеница, Кременица, Стража,
Граб, Крушево, Млака, Раковица, Столица, Горица, Сланци, Миријево, Медник, Кушељ, Кључ,
Кокорин, Липа, Крај, Језеро, Засека, Требеж, Предели, Пожар, Браница, Ивица, Калиште,
Речица, Тополица, Бучина, Брест, Блато, Трново, Вир, Поток Гробница, Извор Гробница,
Вишњак, Локвица, Котлина, Улица, Тулци, Витковица Печина Бара, Печина, Забреж, Забрежје,
Забрђе, Палеж, Одаревка, Одариевка, Руњица, Вић, Соварије, Чиковац, Јазине, Јасењак,
Јасење, Мојсинска Бара, Мојсиње, Брестовица река, Брестови, Малован, Турија, Богача,
Грабљак, Грабље, Грабовица, Дрен, Бурово, Лесковац, Опарна река, Бељаница, Лалинац, Лалов,
Смољинац, Грабовац, Сиба, Сибница, Шиб, Шибовито, Садовица, Седлар, Клековац, Рожанце,
Слатина, Окресак, Каменац река, Кључеви, Ураловачка река, Прилепац, Сопот, Усица, Бељина,
Бељин поток, Церовак, Церак, Капар, Кленац, Кленовац, Кочино поље, Просек, Пословчица,
Миркова јаруга, Мирковица, Златовац, Клешчевица, Шкаповац, Крченик, Буковик, Радов
поток, Липар, Липе, Бољевац, Луци- предео, Маслеви, Луњевац, Божановац, Требеш, Рај
Бара, Брестовица, Садићи, Кнежевац, Трмчиште, Гложани, Добове, Заглавци, Тоцилино,
Дрсковачко Осоје, Галовићи, Смрдан, Пласковац, Клик, Клока, Козељ, Војковци, Љуљевац,
Радовање, Бања, Топола, Брезовац, Ваган, Линина, Кленина, Бара, Клење, Конац, Башинац,
Дедиње, Болеч, Камен, Дражањ, Раља, Бањица, Ковиона, Грабовац, Врчин, Мочила, Мочило,
Крушик, Плавинце, Винча, Брод- река, Крћевица-река, Остружница, Рамица, Солинска Бара,
Тројан, Кремените њиве, Јасеновац, Поповић, Бодољин, Седљак, Заваљак, Лисовић, Орловача,
Орлово брдо, Павлов поток, Пољане, Вићи поток, Доља, Дољани, Дољански поток, Вишњица,
Мостина, Лештани, Букова вода, Железник, Ледине, Лужник, Костинац, Коновица, Косинац,
Думача, Бељевац, Бељевине, Рачка река, Свинчине, Гробнице, Лечица, Предоле, Роше, Плешко,
Осовље, Мељак, Рудовац, Сечина, Поток Отока, Коренац, Брдо, Висле, Смољница, Рогожљива
Бара, Њива, Њивице, Каљавац, Лињак, Церковиште, Црквиште, Ширац, Смиљево поље,
Љубинић, Шљивица, Пашњак, Окно, Станиште, Врхови, Травњак, Гробље, Бранковица,
Храстова Бара, Жировњак, Валови, Дражевац, Кучерине, Палучак, Думача, Грудановица,
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Редине, Чапљара, Тања, Просине, Прибојне, Путине, Сења, Голеш, Секирица, Сикирица,
Мелница-река, Смољковац, Бабин, Силишњак, Радиновак, Краковици, Жарково, Котлове,
Котлово, Жировлин, Трстена, Крајнска Мала, Крајински поток, Каловито, Крчевина, Дољача,
Лучки поток, Јесење, Свинчине, Живковац, Јеленина јаруга, Трнска, Синовац, Чаплин, Борча,
Струк, Извор Костенац, Костинац, Стеничка Бара, Пресела, Сеча, Гривалевац поток, Цељевац,
Грбљак, Семиште, Честе, Прибиш, Боринац, Лацков До, Мочила, Кадинац, Репница, Валечка,
Калиште, Стучна поток, Дапчин, Сибовица, Колари, Ива, Биновац, Луњевац, Бадриковац,
Бадрика река, Пожаревац, Лесковача, Брезје, Гвозден, Кулич, Могила река, Манастир Гневотин,
Водањ, Чавољ, Чавељска, Горица, Глошка, Стремењак-река, Радинац, Осовље, Садова,
Колариште, Жировљин, Дивич, Чиста бара, Коњска река, Острово, Браничево, Пониква,
Усје, Снеготин, Клење, Клокочар, Соколовица, Брњица, Кључата, Тупански поток, Љубиње,
Орљак, Душник, Сираково, Шиска понорулуи, Шиска Бојаска, Шиска Раики, Отарски врх,
Трапичево-поток, Корновски врх , Малешево, Кози глава, Печаница, Кусићи, Дољашница,
Лешница, Коса Костиш, Рушчутији поток, Српци, Смолинац, Смиљанска коса, Столице,
Бродица, Гај Трновачки, Божевац, Ракова Бара, Турска чука, Винце, Забрега, Лунка, Бобрешка
река, Витовница, Кобиље, Дедински поток, Раковица река, Грлички до, Орљак, Добра, Кучево,
Кучајна, Брезница, На Смиљану, Смиљански поток, Смиловица, Сад, Церин, Строш, Демин
поток, Палче, Плавчева река , Мељница, Свиње(старо име Петровца на Млави), С.Свина,
Грушар, Горнити рт, Стругар, Совиска, Јежевац, Хомоље, Калина вода, Кракова Каменица,
Лалина река, Горњак, Рановац, Панково, Забрђе, Столице, Брестар, Лешје, Крајна, Дожа поток,
Старе Новинне, Колаче, Бадра, Бела, Брођица, Гложе, Гложана, Бољетин, Букава Глава, Велика
и Мала Близина, Близничко брдо, Брусур, Орба, Томин поток, Тилва Томе, Краку Скорица,
Кулмеа Скорица, Скорица- Селкиш, Железник, Железника, Речица,Старица, Краку Луски,
Бреза, Затон, Радина, Радина река, Стража, Палћин, Саска река, Сулица, Бељана, Ђалу, Гол,
Поречка Река, Краку Прошина, Росица поток, Мосна, Врецин, Добрица, Крушево, Тресковац,
Сасина Пољана, Марушка, Пискоњ, Велички поток, Краку Луње, Свиноја поток, Краку Крачун,
Буковска, Краку Лу Лацку, Река, Фаце Кушинт Тобле, Краку Скорцел, Кнежев поток, Мала
Рачица, Бреза, Турица, Скошка река, Дубрава, Бордешица, Окрачи поток, Коритар, Кориков,
Дубашница, Велика Стража, Дабин поток, Божин поток, Река, Речко брдо, Сува Река, Велики и
Мали Бељан, Бељевине, Соколовица река, Мала Каменица, Велико Острово, Јасеница, Судоми
поток, Слава, Слава Божија, Садова, Варница, Плавница река, Плавна, Манастир Буков, Кључ,
Крајина, Лубнице, Душица, Краковски поток, Бешина, Облез, Део, Сибин поток, Луг, Требеж,
Раковица поток, Велика и Мала Врбица, Речица, Чисти рт, Стол и др.1
Насељавање Бодрића уз Дунав у Панонији, за нас је прворазредни историјски догађај,
чије су импликације многобројне и разнородне. Важна и неспорна чињеница везана за сеобу
Бодрића је да су Срби током раног средњег века насељавали много већу територију од оне која
је улазила у састав српске средњовековне државе. Срби су незаобилазни субјект дешавања
у југоисточној Европи у првим столећима средњег века. Њихову активност бележимо у
збивањима везаним за устанак Људевита Посавског. У питању је подручје Паноније. Са друге
стране то је време стварања и јачања српске државе у Далмацији. У Војводини и источној
Славонији Срби су староседеоци још од VII века. Свакако после Маричке и Косовске битке,
те пада Деспотовине Србије, јача српска популација северно од Саве и Дунава, али придошли
Срби само се придружују саплеменицима, који су на та подручја дошли у раном средњем
веку, са територије СР Немачке. Сеобу Бодрића можемо посматрати само у ширем контексту
1

Имена свих топонима дословце су преузета из књиге Реље Новаковића ,,Балтички Словени у Београду и Србији”,
Народна књига, Београд, 1985.
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српских сеоба из седмог века. Прикладније је сеобу крстити обликом множине јер је било
више миграционих таласа. Поједини историчари сумњају у валидност раних извора везаних
за српске сеобе из седмог века, чини нам се без основа. Не постоје мотиви који би инспирисали
Псеудо-Фредегара, Ајнхарда и Константина Порфирогенита да кривотворе историју Срба у
раном средњем веку. Полазећи из Мекленбурга Бодрићи пролазе кроз области Лужичана и
Љутића. Овај подак објашњава поједине лужичке и љутићке топониме у мноштву Бодрићких,
дуж Панонске низије. Посредно и археологија пружа доказе да Балкански Срби дугују своје
порекло Полапским Србима. Наша сазнања налазе потврду у истраживачком опусу др Ђорђа
Јанковића. За нас су посебно важна истраживања громила (гробница) из раног средњег
века, јер дају тачне податке о распрострањености Срба на подручју нашег интресовања.
Обичај сахрањивања везан за громиле у раном средњем веку користили су Срби, Балти
(Литванци и Летонци) и неки источни Словени. Ђорђе Јанковић проналази на територији
Далмације обиље громила, које сведоче о присуству Срба, у првим вековима средњег
века, на тој територији. Громиле су својеврсни сведок тачности података које добијамо из
писаних извора, односно пера Фредегара, Ајнхарда и К.Порфирогенита, а односе се на српско
присуство у Далмацији у средњем веку. Ђ. Јанковић у свом раду ,,Српске громиле” указује на
52 локације на територији Далмације. У Панонији громиле нису могле да се сачувају услед
особености земљишта и климе, али ако је Ајнхард био тачан у сведочењу о присуству Срба
на најзападнијем делу територије Далмације, не треба сумњати да нам је оставио у аманет и
тачне податке о Бодрићима (Србима) северно од Саве и Дунава. Савремена антрополошка
истраживања потврђују порекло Срба на Балкану из источне Немачке, јер облик лобања у
појединим некрополама има карактеристике везане за подручје Балтика.
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Основни биографски подаци
Срђан В. Приљева, рођен 11.6.1968. у Зрењанину; дипломирани историчар (Филозофски
факултет Београд); стручно звање кустос историчар; од 2000-2005. године директор Народног
музеја Зрењанин; започео и завршио обиман посао везан за реконструкцију зграде Народног
музеја Зрењанин; заслужан за стварање престижног изложбеног салона у склопу установе
у којој ради; користи се руским и енглеским језиком; радови спремни за публиковање:
,,Историја Руса у Великом Бечкереку – Петровграду и Срби у раном средњем веку” ; Ауторска
изложба „Историја Руса у Великом Бечкереку – Петровграду“.

Вероватни простор са кога су Срби из Полабља дошли на подручје Паноније
кроз Моравска врата и Дукелски превој
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Југоисточна Европа у VI и VII веку

121

Г л а с н и к м у з е ј а Б а н ата

Литература и извори
 Баришић, Фрањо (1952). Приск као извор за најстарију историју Јужних Словена, ЗРВИ 1, 52-63
 Византијски извори за историју народа Југославије (1966). III. Београд
 Живковић, Тибор (2002). Јужни Словени под византијском влашћу (600- 1025), Историјски институт
Ј.П. „Службени гласник” Београд
 Јиричек, Константин (1952). Историја Срба I-II, Београд
 Ковачевић, Јован (1977). Аварски каганат, СКС, Београд
 Љетопис Попа Дукљанина, (1950). ед. В. Мошин, Загреб
 Новаковић, Реља (1981). Где се налазила Србија од VII до XII века, Народна књига, Београд
 Новаковић, Реља (1985). Балтички Словени у Београду и Србији, Народна књига, Београд
 Осрогорски, Георгије (1970). Византија и Словени, Просвета, Београд
 Првановић, Светислав (1956). Тимочко – кучевски кнез Борна оснивач прве хрватске државе, ЈАЗУ,
311, 304-311, Загреб
 Ћоровић, Владимир (1989). Историја Срба, БИГЗ, Београд
 http://www.scribd.com/doc/15762906/SANU-Posebna-Izdanja-Vizantijski-Izvori-Za-Istoriju-NarodaJugoslavije-Tom-1
 http://www.scribd.com/doc/141649934/1910-Manojlovic-Dai-1-1
 http://www.scribd.com/doc/30954045/Djordje-Jankovic-Srpske-Gromile

Бодрићи – једно од три велика српска племена на граници Франачке краљевине; из
Пољске, током VI века продиру у источну Немачку; насељавају област око реке Одре ( Одра
је име добила по словенској речи два); Бодрићи су се учврстили у области Мекленбург – у
данашњој СР Немачкој; током VII века један део Бодрића, заједно са другим Србима насељава
подручје бивше СФР Југославије, махом Славонију, Војводину и североисточну Србију.
Срби – народ који се данас дели на две гране – јужне Србе и северне Србе, познате
и под називом Полапски Срби; Полапске Србе делимо на Лужичане, Љутиће и Бодриће;
политички центар Лужичана је област око реке Лабе (немачки Елба), по којој северни Срби
добијају колективно име Полапски Срби; Срби, премда Словени, имају сарматско порекло;
трагове Срба у Немачкој можемо пратити по бројним српским именима градова, која су се
сачувала до данас: Берлин ( српска реч – берло, штап), Лајпциг ( српска реч липск - липа),
Либек ( српски лубица – драг, мио), Бранденбург ( српски бранибор - бор; бург - тврђава)
и други ; Полапски Срби насељавали су и област западне Пољске, о чему сведоче бројни
топоними дуж Висле и Варне : Сарбиа, Сарбино, Сарбин, Зарбин ( 36 топонима укупно) ;
јужни Срби, ако је веровати Константину Порфирогениту, насељавају Далмацију и Балкан у
време цара Ираклија ( 610-641) ;
јужне Србе називамо и Балкански Срби ; Балкански Срби данас насељавају, осим
Републике Србије и Републике Српске, и Црну Гору ( приближно половина становништва),
Лику, Кордун, Банију, и у мањој мери Хрватску, Македонију, Албанију, Румунију, Мађарску и
Словенију; Константин Порфирогенит Полапску Србију назива Бела Србија или земља под
називом Бојка ( Бојка је реч која се често помиње у чешком језику).
Љутићи – српско племе познато по борбености; назначена особеност карактера
утицала је и на формирање њиховог имена; живели су северно од Лужичана све до Балтичког
мора и источно од Бодрића; поменути извор Анали Франачког Краљевства под 851. годином
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даје податак да су Љутићи Срби, помињући их у контексту напада на границе Франачког
краљевства; назначени историјски податак говори у прилог чињеници да и половином IX
века Љутићи имају своју племенску самосталност; на нашим подручјима насељавају део
Црне Горе и Рашке, а у мањем обиму делове Славоније и Војводине, заједно са Бодрићима;
Вуковар у Славонији своје име дугује љутићком племенском савезу.
Лужичани – српско племе, већим делом насељава поречја Лабе и Сале, док на
истоку територија насељена Лужичанима сеже до горњег тока Варте; неколико владара
Полапских Срба помињаних у франачким изворима припада роду Лужичана; активно
учествују у сеобама Полапских Срба на Балкан и у Далмацију.

Bodrići in Serbian Migrations in Early Middle Ages
summary
A small number of written and archaeological resources related to the early history of the Serbs
in Southeast Europe, Eastern Germany, Western Poland and Northern Czech Republic provide us
with different clues about the significant role the Serbs had in all these areas in the period from VII
to XII century. Apart from the first Serbian state formed on the territory of Dalmatia in IX century
(Raska, Bosnia, Lika, Kordun Zahumlje, Travunije and Duklja), our ancestors in Vojvodina had a
significant military and political role in the events on the territory of Pannonia. In the north, along
the German frontier, the Serbs had some form of statehood, but the discord of the tribes prevented
the formation of permanent political entity. Since the end of VII century the Serbs from Western and
Southern Europe have a separate and distinct history.
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БИЦИКЛИЗАМ И МОТО ТРКЕ
У ВЕЛИКОМ БЕЧКЕРЕКУ ДО 1941. ГОДИНЕ
Апстракт: О бициклизму у Зрењанину није још писано. Сем Петера Мерждорфа нисмо
имали велике шампионе. Треба споменути људе у управи, тренере, који су са члановима
водили, са великим ентузијазмом, клуб и у највећим тешкоћама.Велодром, један од најстаријих
у Јужној Угарској, окупљао је најпознатије бициклисте из Аустро-Угарске и Србије на
такмичењима у нашем граду. После првог светског рата клуб је обновљен и средином 30
година познат је био по такмичењу „Тоур де Банат“ по дужини од 250 километара.
Кључне речи: Бициклистичке трке, велодром, мото трке, Сатмари, Гринфелд, Тоур де Банат.
Осамдесетих година 19-ог века основано је неколико бициклистичких клубова на
територији јужне Угарске. Бицикл нема јединственог изумитеља. Средином 19 века Француз
Ернест Мишоко конструисао је бицикл са педалама на предњем великом точку. Ти бицикли
били су неудобни и падови су били чести на радост посматрача. Тек изумом ланчаног погона
1885. настао је савремени бицикл са два иста точка. Три године касније вожња бициклом
унапређена је појавом пнеуматских гума. Како пише новински лист на немачком језику
,,Недељник'' (Wochenblatt), још 1887. године више њих је било спремно да оснују друштво
за бициклизам, али морали су да сачекају још неколико година. Оснивању бициклистичког
друштва дао је подршку и уредник листа, који даље наводи да бициклистички спорт спада
међу најздравије телесне вежбе и да се препоручује и од стране најпознатијих лекара.
У немачком листу ,,Недељник'', из 1889. пише следеће: „Наш млади суграђанин Лудвиг
Ханке, већ је дао донети један бицикл (са два иста точка) за (мустру) узорак. Овај сигурносни
бицикл назван је „Кангаро“ из познате је фабрике у Енглеској ,,Хилман, Херберт и Копер'',
које је чудо механичке уметности и можемо сваком препоручити да ово види.“
Још пре оснивања клуба у Великом Бечкереку такмичари из нашег града такмичили су
се по градовима Јужне Угарске.
Прва трка где су бициклисти из Бечкерека званично учествовали била је у Темишвару.
Бициклистички клуб „Велоцитас“ је, у Темишвару 20.08.1892. године, приредио другу
бициклистичку трку јужне Мађарске, која је, изнад сваког очекивања, сјајно успела. У овој
трци учествовали су бициклисти из Пеште, Арада, Лугоша, Панчева, Беле Цркве, Бечкерека,
као и заступници из Кложвара и Ченеј. Пре подне, у 9 часова, прослава је почела корзирањем
бицикала. У 13 часова био је заједнички ручак, а у 15 ч. , изашло се на место такмичења.
Резултати су следећи:
1. прво и друго место заузели су Панчевци, а треће место Петар Мерждорф из Великог
Бечкерека (кружна стаза 400 метара);
2. спора вожња: прво место Јулијан Ројтер, друго Петар Мерждорф обојица из Бечкерека;
3. главна трка: Петар Мерждорф из Великог Бечкерека заузео је четврто место у трци
града Темишвара. Великобечкеречани нису се пласирали међу прву тројицу;
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4 трка јуниора: Бечкеречани опет нису успели да се пласирају међу прва три.
Женска на бициклу у Великом Бечкереку (најновија сензација).
„Дана 28. и 29. априла 1896. године, прошла је прва жена на бициклу Хуњадијевом
(главном) улицом. Чак су и они пролазници, који су иначе незаинтересовани, застали и
посматрали подвиг ове храбре жене.“
После слета у Ечки, женски део Бициклистичког клуба сликао се у Планковој башти 1896.
године.

1. гђа Михајла Павелка, 2. Луј Гизела, 3. Кодар Хедвиг, 4. Кокић Марта, 5. Урлих Маријана, 6.
Леви Ирма, 7. гђа Јована Новака, 8. гђа Јована Штагелшмит, 9. гђа Александра ( Луна) Кокића,
10. гђа Матије Оршоа, 11. гђа Хафлер

1897. година
1. Штагелшмит Јене, 2. гђа Михајла Павелка, 3. Кодар Хедвиг, 4. гђа Јована Новака, 5. гђа
Јована Штагелшмита, 6. гђа Александра Кокића, 7. гђа Матије Оршоа, 8. Штрасер Мари, 9. гђа
Хафлер, 10. Луј Гизела. Седе:1. Кокић Марта, 2. Шрих Маријана, 3. Леви Ирма
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С обзиром да је бициклистички спорт у Великом Бечкереку придобио велики број
љубитеља,: Оскар Ројтер (градски полицијски капетан), Аладар Керестеш и Деже Бороци,
организовали су састанак (31.07.1896. год.) за љубитеље тога спорта, у башти „Касине“, ради
оснивања бициклистичког клуба.
Након конференције, неколицина је 01.08.1896. године одржала седницу за оснивање
клуба. Оснивач клуба био је Оскар Ројтер. На седници су утврђена основна правила и
одабрана је Управа. За председника је изабран Аладар Керестеш, потпредседник Шандор
Ковач, за секретара Деже Бороци, благајничко место није попуњено. Истовремено је изабран
и Управни одбор. Једновремено се позивају сви љубитељи бициклистичког спорта да се
учлане у клуб.
Јужномађарски бициклистички клуб у Панчеву, 13.09.1896. године, приређује велику трку
у башти „Фортуна“. Трка се састојала од 5 тачака, пријаве су се примале до 10. септембра до
поднева. Бициклистички меч 08. септембра у 16 часова приређују Евгеније Хубер из Панчева
и Петар Мерждорф из Великог Бечкерека, а победник добија 100 форинти.
Бициклистичка трка у Житишту одржана је 06.09.1896. год. у пет дисциплина, на 2000,
3000 и 4000 метара, ловачка на 3000 м, и утешна на 2000 м.
1. Отварање трке на 2000 метара, пријавило се 8, а учествовало 6 такмичара:
- први Марик Ервин, будимпештански Бициклистички клуб „Ласта“ 4.18 секунди;
- други Сучек Ференц, Темишвар „Велоцитас“ – 50 метара заостатка ;
- трећи Мерждорф Петер Великобечкеречки бициклистички клуб – 10 метара.
2. Главна трка 4000 метара, пријавило се десет, а учествовало шест:
- први Марик Ервин, 8.02 секунди „Ласта“;
- други Мерждорф Петер –100 метара „Велики Бечкерек;
- трећи Амбрустер Јосип – 20 метара члан „Велики Бечкерек“.
3. Трећа трка за награду 3000 метара, пријављено 16, учествовало десет:
- први Сучек Ференц – 5.58 секунди „Велоцитас“;
- други Мерждорф Петер – 2 метра „Вел. Бечкерек“;
- трећи Марик – 0.5 метара „Ласта“.
4. Ловачка трка 3000 метара, пријављено 15, а учествовало девет са десет разних препрека:
- први Марик;
- други Мерждорф;
- трећи Франк Арпад члан Бегејског „Светог Ђорђа“.
5. Утешна трка 2000 метара, пријављено пет и учестовоало пет
- први Фершиц Ференц „Велоцитас“;
- други Мерждорф, пола дужине;
- трећи Амбрустер, за две дужине.
Бициклистичка трка у Панчеву, 13.09.1896. године, одржана је на писти уређеној у
дворишту „Фортуне“, која се налази на Старчевачком друму. Време је било лепо, а публику
је сачињавала, између осталог, и отмен свет Панчева. Пријем гостију био је веома срдачан и
чинили су све да прикажу своје гостољубље.Већ у у раним поподневним часовима кретале
су се велике групе поред писте. Нарочито велико интересовање владало је за ,,Велики меч“,
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на коме је најбољи панчевачки бициклиста желео да победи нашег Мерждорфа. Касније се
Хубер предомислио и насупрот плакатима на три језика изјавио да би волео да меч изостане,
нека сматрају као да до опкладе није ни дошло. Осим једне мање незгоде, крајњи утисци били
су да је цела приредба сјајно успела, доносећи славу Бечкеречанима. Наиме, у отварајућој
трци победио је Петар Мерждорф, други је кроз циљ прошао Младен Глигоријевић. Када су
већ прошли 9-и круг, звонцем није дат знак, те су мислили да им предстоји још један круг, па
тако прошавши кроз циљ налетели су на ограду и то тако несрећно да је Мерждорф добио
контузију колена, а Глигоријевић повреду главе и рамена.У почетку нису ни осећали бол,
па су на наредним тркама лако побеђивали , но касније се јавио бол на местима контузија,
због чега су морали да плате пишманину (свака се трка плаћала, па ако се одустане, новац –
пишманина, остала је организатору, који је тај новац ставио у награду). Тако је на стази први
прошао Хубер док су остали сви одустали. Хуберова победа не би била тако убедљива да
Глигоријевић и Мерждорф нису одустали.
Трке су имале следећи ток:
• Отварајућа трка - 3000 метара, 9 кругова, улог 4 круне, победнику велика сребрна медаља,
другом мања сребна, а трећем бронзана:
1. Петар Мерждорф (Вел. Бечкерек);
2. Младен Глигоријевић (Панчево);
3. Антал Шајбер (Панчево).
• Главна трка , стаза 5000 метара, пет кругова, улог 6 круна, победнику златна другом
сребрна, трећем бронзана медаља:
1. Григоријевић Младен;
2. Петар Мерждорф;
3. Шајбер Антал;
4. Субић Ференц.
• Трка гостију, стаза 4000 метара, 12 кругова, улог 3 круне, победнику златна, другом
сребрна, а трећем бронзана медаља:
1. Петер Мерждорф;
2. Ладислав Хилер (Велики Бечкерек);
• Дуга стаза - 10 000 метара у 30 кругова, улог 6 круна, победнику велика златна, другом
мала златна медаља, трећем сребрна, а четвртом бронзана медаља:
1. Евгеније Хубер (остали у току трке су одустали).
• Трка јуниора, који на тркама још нису добили прву награду, стаза 2000 метара, улог 6
круна, победник добија златну, други сребрну, а трећи бронзану медаљу:
1. Хуго Месарош (Панчево);
2. Антон Шајбер;
3. Фрања Субић;
*Шајбер је уложио приговор против Месароша због чега је питање прве награде остало
отворено .
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Дневни лист ,, Торонтал'' (Торонтáл) доноси упозорење бициклистима: „Полицијски
капетан овога града, 18.09.1896. године, послао је допис овдашњем Бициклистичком клубу
о томе како стално пристижу жалбе на бициклисте који на тротоару возе брзо, услед чега
је угрожена безбедност пролазника и оних који излазе из куће, нарочито деце. Сушта је
случајност што се до сада није десила већа несрећа. Молим Управу клуба да обрате на пажњу
своје чланство.Управа клуба стога позива чланове да не возе више тротоаром, јер ће се према
њима применити први законски члан из 1890. године, о прекршајима уз осетну новчану
казну.“
Прва бициклистичка трка у Великом Бечкереку - 12.10.1896. године
1. Отварајућа трка - стаза 2000 м и шест кругова, победник добија велику сребрну
медаљу, други малу сребрну медаљу, а трећи бронзану медаљу.
Кренуло је седам тркача, један из Панчева, два из Темишвара, један из Вел. Бечкерека,
један из Будимпеште, један из Суботице и један из Бегеја Св. Ђурђа.
Победник - Бела Шваб из Будимпеште (3.04), други – Јован Сарић, Суботица (3.18.5),
трећи- Младен Григоријевић, Панчево (3.28).
2. Главна трка - 5000 м, 15 кругова, победник добија почасну награду - дар великобечкеречких
дама и велику сребрну медаљу, други малу сребрну, а трећи бронзану медаљу. Кренула су
четири тркача из Панчева, Темишвара, Суботице и Будимпеште.
Први је био Бела Шваб (8.33), за њим Јован Сарић (9.07) и на трећем месту Младен
Григоријевић (9.22).
Примећује се да је Бела Шваб дао осталима предност од једног круга, па је и тако као први
стигао испред осталих.
3. Равна стаза - 1000 м у кругу. У овој трци могу да учествују само они који прву награду
још нису добили у бициклистичким тркама. Победник добија велику сребрну медаљу, други
малу сребрну, а трећи бронзану медаљу. Кренуло их је десет из Великог Бечкерека и један из
Бегеј Св. Ђурђа. Сва тројица су првопласирани из Великог Бечкерека.
Мађарско краљевско мининистарство унутрашњих послова одобрило је Статут
Великобечкеречког бициклистичког друштва 30.10.1896. године и завело га је под бројем 1896
(82 (8 - 85.869).
У просторијама „Касине“, 21. фебруара 1897. године, Великобечкеречко бициклистичко
друштво одржало је, са великим интересовањем, своју прву редовну годишњу скупштину на
којој је извршен избор Управног и Надзорног одбора. Према извештају Надзорног одбора у
1896. години пословање је било следеће:
- од оснивања друштва, од 01.08.1896. до краја године било је уплаћено 285 форинти, у
укупном износу, а издатак 264 форинте. Према предрачуну буџета за 1897. годину предвиђа
се приход од 971 форинте, а издаци 436 форинте. Остатак новца треба да послужи за покриће
деоница у вредности од 10 форинти, са отплатном каматом од 5%;
- отворена је дискусија о изградњи терена за трке. Одлучено је да се одмах овласти управа
која ће откупити већ за то погодан пронађен терен, на Арадачком друму, са површином од
3,5 катастарских јутара.
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Удружење бициклиста у Великом Бечкереку откупило је следећег дана терен од око 3,5
јутара земљишта, у вредности од 2834 форинти. Терен се налази на Арадачком друму иза
железничке рампе. Решено је да се одмах приступи нивелисању терена, да се оспособи за
тренинг, а затим за трке.
СТАТУТ ЗА БИЦИКЛИСТЕ
Још прве године, када је основан Бициклистички клуб у Великом Бечкереку, на
адресу клуба пристизали су многи протести грађана и власти, због угрожене безбедности
пролазника од стране бициклиста. Полицијски капетан града, већ новембра 1896. године,
упутио је Бициклистичком клубу службени акт, у коме моли Управу клуба да скрене пажњу
свом чланству да не угрожавају грађане, а нарочито децу, приликом изласка из куће. Већина
бициклиста била је учлањена у клуб, јер је ново превозно средство у Великом Бечкереку
углавном служило као нов спортски реквизит. У првој години када се појавило ново
превозно средство - бицикл, правила саобраћаја за ово возило нису била регулисана, и нису
постојали никакви прописи по којима би се кажњавали прекршиоци. Честа је била слика на
бечкеречким улицама да се грађани возе бициклом поред кућа, а не путем, због лоше калдрме.
Међутим, због великог броја учесталих прекршаја и инцидената, већ 1897. године издат је
Статут, којим се регулисала вожња бициклом, а који је министар унутрашњих послова упутио
свим управним властима. Статут је садржао 21 члан и био је донет за целу државу. Али, њиме
се дозвољавало да у случају лошег тла на колском путу бициклиста може да вози и на пешачкој
стази. Брзина вожње на пешачкој стази била је ограничена и морала је да одговара брзини
пешака. Међутим, тај статут је давао и извесну самосталност управним властима у већим
градовим. У градовима са уређеним сенатом за регулисање саобраћаја бициклиста, био је
овлашћен полицијски капетан, а у општинама срески начелник. Они су регулисали саобраћај
на неким путевима, а у извесно доба дана, за одређено време, ограничавали су саобраћај за
бициклисте. На таквим путевима, где је постојала забрана за бициклисте, биле су постављане
саобраћајне (сигналне) табле. Према прописима, сваки бициклиста био је обавезан да на
свој бицикл „монтира средство које звони, или које је способно да даје сигнал и чији се звук
чује на најмањој удаљености од 30 м“. Прописи Статута за регулисање саобраћаја бициклом,
одређеним параграфима, предвиђали су и случајеве сусрета бициклисте са војном јединицом
у маршу, верским процесијама и др. У тим случајевима бициклиста је морао да заобиђе војну
јединицу или поворку, или пак да сиђе са бицикла и да сачека да прођу. Интересантно је да
је овај статут садржао и такве прописе, којима је било изричито забрањено да бициклисти
„изводе бравуре на отвореном тргу или улици“, пошто је то била врло учестала појава на
градским улицама. Нови статут, у циљу безбедније вожње бициклом, чак је забрањивао и
привезивање паса за бицикл. Задње одредбе садржавале су казнене мере за прекршиоце
саобраћаја бициклом. Тим одредбама, предвиђане су казне које је прописао закон из 1890.
године. Новчане казне кретале су се до 100 круна, док је у поновљеном случају прекршаја,
казна износила осам дана затвора и 200 круна новчане казне. Овај, врло интересантан статут,
ступио је на снагу 1. јула 1897. године, а све до тог времена, издате наредбе у вези регулисања
саобраћаја бициклиста, престале су да важе.
„Великобечкеречко бициклистичко друштво одржало је, 20.03.1898. год. у поподневним
часовима, своју редовну годишњу скупштину. Према извештају о једногодишњем раду,
бициклистички спорт добио је у последње време огроман полет, и нарочито интересовање у
женским круговима. На основу извештаја, упућен је Одбор да учини неке кораке ради уписа
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до сада незабележених 130 акција и наплате уписаних али и неуплаћених удела, чија вредност
износи 1050 форинти. Према извештају управе, стаза која је изграђена према плановима
Ендреа Молнара – грађевинара, не одговара захтевима, па чак је према твђењу Габора Волфа –
који је вршио изградњу, стаза веома лоша. Ради испитивања овог случаја позвано је Мађарско
удружење инжињера и грађевинара да прегледа планове и да своје мишљење. После овога ће
се стаза еветуално преиначити према плану Волфа, међутим, ако Молнареви планови буду
одговарајући, онда ће се стаза покрити бетоном, пошто је привремено примљени цемент
сасвим попуцао. Набавка трошкова за еветуално преиначење и за бетонирање поверена је
Управном одбору. Скупштина је изабрала Ронаи Јенеа, великог жупана, за вечитог почасног
председника. После тога, представљен је извештај Надзорног одбора, према којем је удружење
у протеклој години имало прихода од 9573 форинти и 80 крајцара, расхода 9491 форинти и
благајничког вишка од 84 фотинте и 74 крајцаре. Након овог извештаја, расправљан је буџет
за ову годину који указује потребе од 1193 форинта, покрића 2150 и буџетског вишка 977
форинти, који ће се употребити за отплату меничког дуга.“
Током априла и почетком маја, одржано је неколико бициклистичких излета у Перлезу
и Ечки. Великобечкеречко друштво је одлучило да награди своје чланове и чланице који
најчешће учествују на недељним и празничним излетима, као и они који буду прешли у току
године највише километара. У оба случаја предвиђају се по три сребрне медаље.
После неколико померених датума око отварања бициклистичке стазе, коначно је
одлучено да се друге званичне бициклистишке трке одрже, под покровитељством великог
жупана Ронаи Јенеа, 15. маја 1898. године. Оно што је било интересантно код ових трка је
околност што је Мершдорф Петер, позвао на меч Светолика Савића, београдског бициклисту,
који је прошле недеље на новосадском такмичењу добио прву награду, јер је Мерждорф пао.
Велодром се налазио у непосредној близини (сада теретне) железничке станице. Дужина му
је 333,3 метра, елипсастог облика, ширина на страни циља 7 метара, а на осталим местима 6,5
метара, нагибни угао 2,11 метара. Стаза је покривена цементом.
На бициклистичкој трци у Темишвару 10.05.1898. године, у седмој трци за награду дама
на 3000 м, П. Мерждорф, са временом 6,23, био је први, други Захара 6,26, а трећи Грујић 6,27.
Друга бициклистичка трка Великобечкеречког бициклистичког удружења, 15.05.1898.
године, сјајно је успела.
1. Отварајућа трка: 1. Кеслер Алберт, 2. Грајнер Фриђеш, оба Будимпешта, 3. Савић
Светолик, Београд;
2. Трка гостију: 1. Кеслер Јанош, Нови Сад, 2. Грајнер, Будимпешта, 3. Савић Светолик,
Београд;
3. Утакмица чланова удружења: 1. Мерждорф Петер, 5.28, 2. Тил Виктор, 3. Грујић Бранко;
4. Официрска трка: 1. Драгојлов Душан, 2. Радић Владимир, 3. Теслинг Ференц;
5. Главна трка:1. Грајнер Фриђеш, 2. Кеслер Алберт, оба Будимпешта, 3. Тил Виктор,
Сегедин;
6. Трка почетника: 1. Грујић Бранко, 2. Шуберт Ференц, 3. Секешан Јанош;
7. Хендикеп трка: 1. Мерждорф Петер, 2. Савић Светолик, 3. Тил Виктор;
8. Трка за даме: 1. Клес Естика, 2. Кон Роза, 3. Качић Марта;
9. Утешна трка: 1. Келнер, 2. Адамко, 3. Филипаш.
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Слика 3
Петер Мершдорф са својим медаљама 1898. године
У Печују, 09.06.1898. год. , одржане су Земаљске
бициклистичке трке на којима је наш бициклиста
- Мерждорф Петер освојио једну прву и две треће
награде.
Великобечкеречко бициклистичко друштво је 04.
јула 1898. године приредило треће бицикистичке трке
пред лепим бројем гледалаца. Резултати:
1. отварајућа трка 2000 м;
2. прва трка: 1. Апел, 2. Сарић;
3. друга трка: 1.Лаубер, 2. Савић;
4. трећа трка: 1. Мерждорф, 2. Мамужић;
5. одлучујућа трка: 1. Апел Ференц (Коложвари), 2. Савић Светолик (Загреб) ,3 Мерждорф
(Вел. Бечкерек) - по жалби Сарића, Савић је дисквалификован, па је Мерждорф био други, а
Сарић трећи;
6. официрска трка (затворена , по позиву) 3000 м: 1. Теслинг Ференц, 2. Драгојлов Душан;
7. трка гостију (затворена) 4000 м: 1. Апел Ференц 7’, 2. Сарић (јужномађарски првак) 7,1’,
3. Ђурска (Сомбор) 7,3’;
8. трка удружења (затворена) 3000 м, само за чланове ВБД: 1. Тил Виктор, 5,20,5’, 2.
Мерждорф 5,21’, 3. Браун Марцел 5,22,5’;
9. трка сениора (затворена) 3000 м: 1 Ујвари Лајош (Темишвар) 4,15’, 2. Зарковци Лајош
(Нови Сад) 4,18’, 3. Екфелд ( Нови Сад) 4,18,5;
10. главна трка (затворена) 5000 м: 1. Савић Светолик 8,35,2’, 2. Сарић Јован 8,36’, 3. Апел
Ференц 8,36,5’;
11. трка за жене, отворена, 1000 м: 1. Сучек Антонија,(Темишвар) 2,10’, 2. Клес Пепи (Нови
Сад) 2,14’, 3. Кон Роза ( Темишвар) 2,19’;
12. ђачка трка 2000 м: 1. Вулкан Корнел, 2. Крекеш Филеп, 3 Жирош Елемер сви из Вел.
Бечкерека;
13. трка јуниора (затворена) 2000 м: 1. Ћирска Лајош 4,39’, 2. Мамузић Јосип 4,40’, 3. Браун
Марцел;
14. трка удружења (затворена) 3000 м: 1. Апел Ференц 5,15’, 2. Сарић Јован 5,15,5’, 3. Петер
Мерждорф 5,17;
15. тандем трка 5000 м: победио пар Тил – Филеп;
16. утешна трка 1000 м: 1. Новак Лајош (мађарадско бициклистичко друштво), 2. Гамбори
Лајош ( В. Б.), 3. Секошан Балош (Вел. Бечкерек) .
Темишварско бициклистичко друштво “Велоцитас“, приредило је 24. јула 1898. године
бициклистичке трке:
1. отварајућа трка 2000 м: 1. Савић Светолик, 2.Сарић Јован, 3.Кеслер Алберт;
2. трка гостију 3000 м: 1. Сарић Јован; 2. Тил Виктор; 3. Филеп Јене;
3. трка почетника: 1. Вулкан Корнел, 2. Ханзер Иштван;
4. трка ненаграђених 2000 м: 1. Шварц (Темишвар), 2. Келети (Будимпешта);
5. главна трка 10000 м: 1. Сарић Јован, 2. Франкл Хуго (Ченеј), 3. Браун Марцел (Ечка);
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6. хендикеп трка 2000 м: 1. Сарић Јован, 2. Браун Марцел, 3. Тил Виктор;
7. друштвена трка 2000 м: 1. Мерждорф, 2. Ујвари;
8. тандем трка: 1. Мерждорф, Тил Виктор, 2. Штрасе, Ујвари.
„На овом такмичењу добар резултат постигао је клуб из Великог Бечкерека. Мерждорф
је у првој трци за отварање стигао први (у главној није учествовао), а постигао је и два прва
места, и то у друштвеној и трци тандема. Интересантно је да Савићу и Франку нису предате
награде, јер је против истих поднета пријава због професионализма. Савић је признао да је од
фабрике „АДФИА“ добио на поклон два бицикла, али добио је и пријављивач Келети, иако је
слабо стартовао. Кеслер је добио три бицикла и тандем.“
У недељу, 21.08.1898. године, у Београду одржано је бициклистичко такмичење на коме
је учествовао и Петер Мерждорф из Вел. Бечкерека. У друмској трци на 24 км, која је била
међународног карактера, стигао је први и добио је велику сребрну медаљу.
Слика 4
Први бициклистички тренер
Дана 08.09.1898. године, одржане су
последње бициклистичке трке у Великом
Бечкереку ове сезоне, уз лепо интересовање
публике:
1. отварајућа трка 2000 м: 1. Сарић
Јован (Суботица) 3,12, 2. Кремпел Деже
(Будимпешта) 3,13, 3. Тил Виктор (Сегедин);
2. трка гостију 4000 м: 1. Сарић Јован,
8,20, 2. Визнер Мартин, 8,20,5, 3. Крелтелс
8,25;
3. друштвена трка 3000 м: 1. Мерждорф,
6,27, 2. Браун Марцел, 6,30, 3. Тил Виктор,
6,32;
4. главна трка 10000 м: 1. Визнер Мартин,
18,28, 2. Тил Виктор, 18,32, 3. Грујић Бранко,
18,33;
5. трка почетника 2000 м: 1. Тодореск Миклош, 4,37, 2. Шипфер Карољ, 4,39, 3. Лебл Мориц,
5,09;
6. првенство јужне Мађарске 10000 м: 1. Сарић Јован, 18,16,5, 2. Визнер Мартин, 18,17,5, 3.
Браун Марцел, 19,00;
7. трка ненаграђених 3000 м: 1. Браун Марцел, 5,18; 2. Грујић Бранко, 5,30, 3. Фелдман Зига,
5,58;
8. тандем трка 5000 м: 1. Визнер-Кремпелс, 9,25, 2. Тил-Нашиц, 9,48;
9. утешна трка 1000м: 1. Франкл Хуго, 2,12,4, 2. Секошан Јанош, 2,12,8, 3. Фелдман Зига 2,20.
„По подне, 25.09.1898. године, на тркалишту ВБД-а, одржан је меч између Тил Виктора и
Браун Марцела. Тил, одлични сегедински првак, овом приликом је поново доказао да је један
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од најјачих бициклистичких тркача пошто је Брауна, који је на бечкеречким тркама показао
врло лепу форму, победио у две трке. У трци на 2000 м победио је за дужину бицикла, а у трци
на 3000 м, после пакленог темпа Мерждорфа, Браун је заостао за 15 дужина бицикала и Тил
је лако победио.“
„На вршачким тркама 14.10.1898. године постигнути су следећи резултати:
1. отварајућа трка 2000 м: 1. Мерждорф, 2. Мушкат Јене (Будимпешта);
2. трка гостију 3000 м: 1. Мушкат , 2. Браун (ВБ);
3. главна трка 5000 м: 1. Мушкат, 2. Бек Лајош (Темишвар);
4. трка удружења 2000 м: 1. Мерждорф, 2. Инце Ференц (Оравица);
5. трка за награду дама 3000 м: 1. Мерждорф, 2. Инце Ференц;
6. утешна трка 1000 м: 1. Браун Марцел, 2. Инце Ференц.“
Управни одбор ВБД-а, још на својој седници одржаној 19.03.1898. године, одлучио је да
награди сребрном медаљом по три своја мушка и женска члана који су најчешће учествовали
на излетима друштва. Такође, доделиће три сребрне медаље својим члановима који својом
књижицом за излете докажу највећу километражу. „На овој седници одржаној 29. децембра,
на основу бележака друштвеног капетана, подељене су следеће награде: 1. награду женских
чланова добила је Кокић Луна, 2. награду – супруга Месингер Кароља из Ечке, 3. награду –
супруга Блажевца Јаноша. Прву награду код мушкараца добио је Кокић Александар, другу
– Блажевац Јанош, трећу – Литавски Пал.“
Крајем 1898 министарство финансија донело је одлуку да се бицикли у Угарској опорезују,
што је подигло велике протесте међу бициклистичким клубовима . Протестни скуп у Великом
Бечкереку одржан је 15. 01. 1899 године. Само неколико дана касније управа Торонталске
жупаније ова порез је укинула.
ВБД је 29. јануара 1899. године одржао своју редовну скупштину. На скупштини је
изнет извештај управе, која је изразила захвалност Торонталској жупанији на укидању
бициклистичког пореза. После тога, обављен је избор председништва и управних одбора.
Након избора, прочитан је буџет за текућу годину и завршни рачун за прошлу годину.
„Буџет предвиђа 1579 форинти и 20 крајцара прихода и расхода. Према завршном рачуну,
било је прихода 7346,92 форинте, а расхода 7314 форинти. Имовина друштва износи 12.039,17
форинти, док ову своту терете трошкови изградње и уређења стазе.“
Управни одбор ВБД-а одржао је, 25.02.1899. године, седницу на којој је поделио награде.
Прву награду добила је гђа Луна Кокић са туром од 5002 км (велика сребрна медаља), другу
сребрну медаљу добила је удова Хегедиш Миклоша са 119 км, трећу малу сребрну медаљу
добила је Фнајел Гизела. Од мушкараца прву награду - велику сребрну медаљу добио је Кокић
А.Ф., другу награду – средњу, сребрну медаљу добио је Лукач Антал, док трећа није додељена.
Одлучено је да се ове године одрже два течаја са три награде .Три награде ће се поделити
оним женама и мушким члановима који ће учествовати у највећем броју друштвеним излета,
а још три награде онима који са књижицом о извршеним турама докажу највише преваљених
километара. Пријаве се достављају капетану до 31.01.1899. године. Одбор је уједно одлучио
да се пролећно такмичење одржи 14. маја, а јесење 1. октобра. Осим тога, 20.03.1899. године,
приредиће се народна свечаност на тркалишту.
Председништво ВБД-а саопштава грађанству да је друштвена стаза од 12.03.1899. године
отворена, и да је почела настава. Обучавање на стази може обавити само капетан друштва.
Публика без бицикала увек се радо виђа, они који нису чланови, са бициклом могу доћи само
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као гости неког члана и то највише три пута. Ђаци са бициклом могу доћи само са сезонском
картом. Најзад саопштено је да ће друштво у току пролећа изградити тениско игралиште и
куглану.
По подне, 14.05.1899. године, одржане су бициклистичке трке ВБД-а. Резултати су били
примерно слабији, једино је главна трка била задовољавајућа. Она је надокнадила све
недостатке осталих.
1. отварајућа трка на 2000 м имала је следеће резултате : 1. Бајмлер (БД Кондор), 2. Тил
(ВБД), 3. Лудвиг (Велоцитас) - изгубио је треће место јер се спустио са машине пре циља;
2. трке сениора за такмичаре само преко 35 година 1000 м: 1. Ујвари, 2. Новак, 3. Гинтнер;
3. трка гостију 4000 м: 1. Бајмлер, 2. Питров, 3. Лудвиг;
4. трка само за чланство у ВБД-у 3000 м: 1. Браун, 2. Тил, 3. Ковач;
5. главна трка 10000 м: 1. Грајнер, 2. Бајмлер, 3. Посерт;
6. трка ненаграђених 1000 м: 1. Питров, 2. Лудвиг, 3. Секошан;
7. хендикеп трка 1000 м: 1. Питров, 2. Браун, 3. Бајмлер;
8. утешна трка 1000 м: 1. Кацер, 2. Хаме, 3. Бакаловић;
9. трка тандема: 1. Граинер-Кацер, 2. Калер-Бајмлер.
Лист ,,Торонтал'' (03.06.1899) објављује да ВБД организује излет сваке недеље. Знак за
излет је истакнута објава на огласној табли на углу Финансијске палате. Излети бициклиста
1899.године за Арадац, Елемир, Меленце, Бегеј Св. Ђурађа, Перлез, Книћанин, Тител, Београд,
Ечка, Клек.
„Великобечкеречко друштво отворило је 12.06.1899, у суботу увече, стазу за куглање
и игралиште за лајн-тенис на свом игралишту. Оба су подигнута за чланове, али се могу
служити и они који уплате 2 форинте годишње, са обавезом да ће плаћати чланарину током
следеће три године. Ова обавеза постоји и за чланове, с тим да они плаћају половину.“
По сјајном времену 01.10.1899. године по подне, ВБД је одржао своје јесење трке пред
великим бројем публике. Јунаци дана били су Питров Липод из Темишвара и Сарић Јован из
Суботице.
1. отварајућа трка 2000 м – 6 кругова: 1. Оснивач „Политике“ Дарко Рибникар, 4,11; 2.
Сарић Јован, 4,14,2;
2. трка гостију 4000 м – 12 кругова: 1. Рибникар Дарко, 2. Савић Светолик (Загреб), 3.
Питров млађи;
3. трка за чланство 3000 м – 9 кругова: 1. Тил Виктор, 2. Секошан Јанош, 3. Ковач;
4. трка за јужномађарско првенство 10000 м – 30 кругова за подручје Торонталске,
Тамишке, Крашовске и Бачке жупаније: 1. Питров, 2. Сарић, 3. Секешан;
5. трка за даме 1000 м – 3 круга: 1. Инце Шарика, 2. супруга Имреди Павла, 3. Инце Илонка;
6. главна трка 10000 м – 30 кругова. 1. Сарић Јован, 19,13; 2. Савић Светолик, 19,13,5; 3.
Зеленика Артур, 19,14;
7. трка за непласиране 3000 м – 9 кругова: 1. Ченоки Шандор, 6,23; 2. Секешан Јанош, 6,
23,5; 3. Варкоњи Јожеф, 6,24;
8. утешна трка 1000 м – 3 круга: 1. Секешан Јанош, 2,7; 2. Варкоњи Јожеф, 2,75;
9. трка тандема 3000 м – 9 кругова: 1. Рибникар-Савић, 2. Секешан- Питров .
Еде Брашко 1899. године у Великом Бечкереку изумео бицикл са дуплим преносом, који
је омогућавао да се само са једним притиском на педалу пређе 11 м. У оно време овај изум је
хваљен као нешто недостижно у бициклизму.
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„ВБД ће отворити своју бициклистичку стазу 29.04.1900. године, од када ће бити на
расположењу публици, заједно са тениским игралиштем и кугланом. Уједно се саопштава да
ће се неке утакмице новооснованог фудбалског клуба одиграти у заједничкој приредби на
игралишту бициклистичког клуба.“
Изгледа да је интересовање публике за бициклистички спорт већ потпуно нестало.
Покушај будимпештанске тренинг школе и ВБД-а завршило се потпуним неуспехом. На
отвореном првенству у Великом Бечкереку 14.06.1900. год. постигнути су, пред малим бројем
гледалаца, следећи резултати:
1. отварајућа трка 2000 м: 1. Прелер Карољ, 2. Вигант Деже, 3. Адамко Мартин;
2. друштвена трка 5000 м: 1. Адамко Мартин, 2. Ганцер;
3. трка гостију 1000 м: 1. Прелер Карољ, 2. Вигант Деже, 3. мл Питров Липод;
4. главна трка 5000 м: 1. Прелер Карољ, 2. Пап Ференц, 3. мл Питров Липод;
5. трка мотора на 3 точка 5000 м – није одржана, само се пријавио један учесник Виконт;
6. трка мотора на 25 км: 1. Пап Ференц, 2. Питров;
7. утешна трка бициклиста: 1. Питров, 2. Ганцер.
29.08.1900. године у Великом Бечкереку било је 155 бицикала.
Мото-спорт појављује се у Великом Бечкереку 1900.године. Те исте године 15. јула, у листу
Торонтáл, објављена је вест да је „Великобечкеречки бициклистички клуб“ (Нагyбецкереки
керекпар егyесулет) организовао трку мотора са три точка. Победник је био Wеиганд са
временом 8 мин 47 с.
Интересовање за бициклизам, такмичарски део, нагло опада, па је велодром у већ у
запуштеном стању продат циглани „Ујвари“ 1905. године, а клуб се до Првог светског
рата више није такмичио.

Слика 5 Управа мотобициклистичког клуба „Будућност“ 1925. године.
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Слика 6 Чланови управе и такмичари после једне трке 1925. године

Слика 7 Чланови мото секције „Будућност“ 1925. године
Мотобициклистички клуб „Будућност“ основан је 07.06.1925. године, а одобрен му је рад
од стране државних органа 1926. године. Клуб броји око 90 чланова, чланарина је била 5
динара, а трке је најчешће финансирао директор шећеране Виктор Елек са по 1000 динара.
Први председник клуба је био Павловић Павле, а секретар Бабински Иштван. На мототркама 1927. год. појавиле су се и прве жене: Ледерер и Сатмари, уједно и прве жене на мото137
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тркама у Југославији. Сатмари је погинула 1927. на тркама које су одржане на вашаришту
(данашњи Карађорђев трг).
Мотобициклистички клуб “Будућност” приредио је по оснивању трке које су одлично
успеле, а интересовање публике је било велико. Пре подне била је поворка бициклиста у
дресовима дуж корзоа, што је пружило леп призор због масовности. Трке су одржане на
вашаришту, чији је терен оспособљен за трке. Постигнути су следећи резултати:
- главна трка 2000 м, 15 учесника: 1. Герлах (Нови Сад), 2. Ванек (Будућност), 3. Палковић
(Нови Сад);
- трка почетника 2000 м, 21 учесник: 1. Копиловић (Суботица), 2. Шилд (Суботица), 3.
Ференци (Будућност);
- трка мотора 5000 м: 1. Енгл Санд (Суботица), 2. Сабо (Будућност), 3. Шенк (Кикинда);
- трка тандема, 5000 м, стартовало 8: 1. Шилд-Францер Санд (Суботица), 2. Ванек-Милер
(Будућност), 3. Санлић- Копиловић (Суботица);
- елиминаторна трка, стартовало 20: 1.Палковић, 2. Ковач, 3. Шилд;
- трка жена 1000 м: 1. Крижак (Нови Сад), 2. Поповић (Кикинда), 3. Сабо (Кикинда);
- спринт 1000 м, стартовало 14: 1. Герлах (Нови Сад), 2. Ванек (Велики Бечкерек), 3. Ковач
(Нови Сад);
- трке са препонама 1000 м, 12 учесника: 1. Ковач, 2. Андричка (Суботица), 3. Шилд;
- трке мотора 10 км: 1. Енгл 11:20, 2. Сабо (Будућност), 3. Шенк (Кикинда);
Бечкерчки спортски клуб „Будућност“ приредио је 03.10.1926. године велику
бициклистичку и мото трку на Карађорђевом тргу. На тој трци учествују мото клубови из
Београда и Винковаца, новосадски мото и бициклистички клуб „ Ахилес“, мотобициклистички
огранак клуба суботичког „Санда“, Врбашки спорт клуб, бициклисти кикиндског клуба
„Србија“, старобечејски клуб „Тесла“, и чланови бечкеречког СК “ Раднички“, бициклисти и
мотоциклисти. Удружење је истакло више награда, а сем тога, даје и велике и мале сребрне и
бронзане медаље. Овде напомињемо да би агилан клуб “Будућност“ заслужио већу потпору,
па и од стране власти, а град би могао чишћењем Карађорђевог трга да смањи трошкове
клуба. Остварени су следећи резултати:
1. трка 2000 м бицикли: 1. Ванек (Раднички) 3.54, 2. Кокл –Врбас, 3. Вирт (Раднички);
2. мото-трка на 5 км: 1. Боранишић – Београд 4,28,8, 2. Стајић Момчило – Београд, 3.
Стајић Вукосав – Београд;
3. 1000 м жене бициклистчка трка: 1. Поповић Ивица – Кикинда, 2. Сабо (Кикинда), 3.
Поповић Јелица – Кикинда;
4. мото-трка на 10 км: 1. Боранишић, 2., Стајић М., 3. Стајић В.;
5. мото-трка на15 км: 1. Боранишић, 2. Стајић М., 3. Стајић В.;
6. бициклистичка трка: 1. Ференци – Будућност, 2. Хорти – Раднички, 3. Енгел – Раднички;
7. бициклистичка трка 1000 спринт: 1. Ванек, 2. Ференци, 3. Кахл - Врбас;
8. бициклистичка трка 1000: 1. Хорти, 2. Бодофи - Стари Бечеј, 3. Вирт – Раднички.
Прве учеснице на мото-тркама у Југославији 01. маја 1927. год. биле су Сатмаријева, Сабо
и Гринфелдова – стаза 3000 м. Исте године, на Вашаришту (Карађорђев парк), Сатмаријева је
погинула. Рангирање је изгледало овако:
1. јуниори бициклисти 1000 м: 1. Вирт, 2. Ламбић, 3. Шибер;
2. сениори 1000 м: 1. Маршал, 2. Шелеси, 3. Гулднер;
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3. омладинци 1000 м: 1. Штир, 2. Франц, 3. Селград;
4. жене 1000 м: 1. Козелковић, 2. Сатмари, 3. Маршал, 4. Бреслауер, 5. Мартон;
5. изазивачка трка мотора 2000 м: 1. Сабо, 2. Енгел (Суботица);
6. трка јуниора 3000 м: 1. Вирт, 2. Ламбић, 3. Маринковић;
7. мото-трка жене 3000 м: 1. Сабо, 2. Гринфелд, 3. Сатмари;
8. јуниори 5000 м: 1. Вирт, 2. Ламбић, 3. Штајер;
9. мото-трка 9000: 1. Енгел, 2. Берберски, 3. Маринковић;
10. омладинци 2000: 1. Крижанић, 2. Беслауер, 3. Холштајн;
11. трка лаких мотора 40000 м: 1. Маринковић, 2. Марић, 3. Гринфелд;
12. мото-трка 5000 м: 1. Берберски, 2. Сабо, 3. Маринковић;
13. међуградска мото-трка 5000 м: 1. Сабо, 2. Енгел .
Бечкеречко бициклистичко друштво у недељу 03.06.1928. године је одржало своје прве
овогодишње бициклистичке и мото-трке, пред великим бројем гледалаца.
1. 1000 м спринт: 1. Грасл, 2. Вирт, 3. Селеши;
2. 3000 м за моторе од 175 кубика: 1. Маринковић, 2. Маршал, 3. Краузе;
3. 3000 м за јуниоре: 1. Селеши, 2. Франц; 3. Срданов;
4. 1000м за сениоре: 1. Галднер, 2. Маринковић, 3. Маршал;
5. 5000 м мото-трке: 1. Берберски, 2. Маринковић И., 3. Маринковић ИИ;
6. елиминациона трка: 1. Грасл; 2. Вирт, 3. Селеши;
7. 3000 м утешна трка: 1.Калаи, 2. Палинко, 3. Милош;
8. 1000 м мото-трке: 1. Берберски; 2. Сабо; 3. Маринковић;
9. 3000 м изазивачка трка 1 Берберски 2 Сабо.
„Будућност“ је у петак 23.05.1929. год. одржао своје прво овогодишње домаће такмичење,
на путу између Бечкерека и Бегеја Св. Ђурђа (Житишта). На стази од 36 км први је био Франц
Евгеније (70 мин), други Палинкаш Бела, а трећи Штајер Јанош. На стази од 18 км први Сервус
Јожеф (31,42), други Анау Јанош, трећи Давидовић Богдан. Било је много гледалаца.
У недељу 30.06.1929. године у 15х „Будућност“ одржала своје прве овогодишње мотобициклистичке трке, на Вашаришту, пред рекордним бројем гледалаца. На трке су се
пријавили учесници из Београда, Загреба, Новог Сада и Суботице.
1. Спринт 1000 м: 1. Санто Иштван (Сант), 2. Варга Јанош (Ахилес), 3. Руминчић Ференц
(Тесла), 4. Франц Јене (Будућност);
2. омладинци 1000 м: 1. Черник Ласло (Сант), 2. Стојановић Милорад (Будућност), 3.
Хамањ Лајош (Тесла);
3. мото-трке 3000 м: 1. Стајић Радослав (Београд), 2. Богдановић Миливој (Београд), 3.
Шенк Антал (Кикинда);
4. мото-трке 5000 м, 500 кубика: 1. Хајш Еде (Сант), 2. Стајић Радослав (Београд), .3.
Богдановић Миливој (Београд);
5. елиминаторне трке: 1. Санто Иштван, 2. Паулик Јожеф (Ахилес), 3. Чурганов Јован
(Ахилес), 4. Сврака Ференц (Ахилес);
6. штафета: 1. Сант, 2. Ахилес, 3. Будућност;
7. мото-трке 5000 м: 1. Давинић Младен, 2. Марица Јожеф, 3. Маринковић Миливој;
8. мото-трке 1000 м: 1. Стајић Радослав, 2. Хајш Еде, 3. Богосављевић Миливој, 4.
Маринковић Миливој;
9. патуљци 50 км: 1. Маурић, 2. Тошков, 3. Хирш, сви из Бечкерека.
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Бициклистички клуб „Будућност“ приредио је, у недељу 12.05.1930. год. , домаћу
бициклистичку трку. Јуниори на стази Бечкерек – Клек и натраг, а сениори Бечкерек – Бегеј
св. Ђурађ и натраг.
1. Јуниори 15 км: 1. Адамов 35,18, 2. Давидовић 37, 3. Пис 37,10 4. Деак, 37,18;
2. Сениори 36 км: 1. Франц Јене, 1 х 14 мин 5 с, 2. Палинко Бела, 1 х 14 мин 10 с, 3. Ласло
Ференц, 1 х 14 мин 10 с, 4. Штајер 1 х 15 мин 20 с.

Слика 8 Такмичари мото-бициклистичког клуба „Будућност“ 1930. године
Трке на Вашаришту одржане су 27.07.1930. год. пред великим бројем гледалаца.
1. 1000 м спринт: 1. Ваштаг Јожеф (Будућност), 2. Грегор Иштван (Стари Бечеј), 3. Франц
Јене (Будућност);
2. 2000 м омладинци: 1. Ваштаг Јожеф, 2. Адамов Недељко (Будућност), 3. Брама Мартон
(Будућност);
3. 5000 м сениори: 1. Хамави Лајош (Стари Бечеј), 2. Грегор Иштван, 3. Франц Јене;
4. 5000 м за првенство града: 1. Ваштаг Јожеф, 2. Палинко Бела, 3. Ференц Ласло (Будућност);
5. 3000 м мото-трке: 1. Урбан Ерих (Вршац9, 2. Курц Јене (Будућност), 3. Маринковић
Славко (Будућност);
6. 5000 м мото-трке: 1. Маринковић Славко, 2. Деспот Стеван (Београд), 3. Маршал Јожеф;
7. 5000 м мото-трке само за Бечкеречане: 1. Маринковић Славко, 2. Маршал Јожеф, 3. Курц
Јене;
8. 10000 м мото-трке: 1. Маринковић Славко, 2. Урбан Ерих .
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Слика 9 Такмичари испред својих просторија 1931. године
Слика 10
Фаркаш Михаљ, првак В. Бечкерека 1931.
године са победничком лентом и медаљама
На
скупштини
„Будућности“,
24.03.1931. године, изабрана је нова
управа. За председника, поново је изабран
Милорад Мојић, за подпредседника
Француски Љубомир и Влајнић Лука,
за секретара Марионцу Ђура и Фогел
Шандор, за благајника Ледерер Калман.
У недељу 15.05.1931, „Будућност“
је одржала прве бициклистичке
овогодишње трке, на дужини стазе
од 10 км, Бечкерек – Ечански шлајз.
Стартовало је десет сениора и 14 јуниора.
Екипа јуниора постигла је боље време од
сениора.
Сениори: 1. Ваштаг Јожеф, 24.45, 2.
Адамов Недељко, 25.10, 3. Сервус Јожеф;
Јуниори: 1. Ступљански Ђура, 21.12,
2. Хајду Андраш, 23.18, 3. Хегеди Шандор,
26.23.
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Дана 14.06.1931. године, домаће бициклистичко друштво приредило је у Великом
Бечкереку, на Вашаришту, Земаљске (отворене) мото и бициклистичке трке у присуству око
1000 гледалаца.
Јуниори 1000 м: 1. Беговић Геза (Ахилес, Нови Сад), 1.31, 2. Рип Тивадар, 3. Богдижа Ласло;
Сениори 1000 м: 1. Ердељи Денеш (Шампион, Суботица), 2. Ваштаг Јожеф (В. Бечкерек),
3. Фаркаш Михаљ;
Трка жена 1000 м: 1. Палинко Етел, 1.59, 2. Вебер Каролин, 3. Анау Магда;
Сениори 5000 м: 1. Ердељи Денеш, 8.58, 2. Варга Јанош (Ахилес, Нови Сад), 3. Ваштаг Јожеф
(В.Б.);
Утешна трка 3000 м: 1. Вукелић Мане (Нови Сад), 2. Палинко Бела, 3. Берковић Иван
(Ахилес);
2000 м за оне који нису тркачи: 1. Андраши Иштван (В. Бечкерек), 2. Тот Ференц (Клек), 3.
Радосав Никола (В. Бечкерек);
1000 м олдбој: 1. Векоњ Наци, 1.25, 2. Марионцу Ђура;
Мото-трке 5000 м, 350 кубика: 1. Богосављевић Миле (Београд) 3.44, 2. Поповић Илија
(Бгд), 3. Саулић Денеш (Шампион, Суботица);
15 км, 500 кубика: 1. Маринковић Славко (Велики Бечкерек) 11.22, 2. Саулић Денеш, 3.
Пољаковић Јован (Ахилес, Нови Сад);
10 км, тур-машине: 1. Маринковић Славко, 7.02, 2. Богосављевић Миле, 11.32, 3. Поповић
Илија;
Мешовита категорија 10000 м: 1. Богосављевић Миле 7.32, 2. Поповић Илија, 3. Саулић
Денеш.
У Бечкереку 13.06.1931. године,
дат је предлог да се оснује подсавез
мотоциклиста и бициклиста.
Члан
„Будућности“,
Ступљански Ђура, учествовао
је на бициклистичкој трци у
Суботици 18.07.1931. године, коју је
организовао „Шампион“. На 5000 м
стигао је први, док је Палинко Етел
на 1000 м добила другу награду.
Новосадско
бициклистичко
друштво „Ахилес“ приредило је
29.06.1932, у недељу, бициклистичке
трке за јуниоре и сениоре на стази
од 94, односно 150 км.
Јуниори: 1. Жижић Драгутин
(Будућност), 3 х 31 мин, 2.
Ступљански Ђура (Будућност) 3 х
32 мин;
Сениори: 1. Рац Иштван (Нови
Сад).
Слика 11 Ђура Ступљански са
својим медаљама 1932. године
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Бечкеречко БД „Будућност“ приредило је у недељу 24.07.1932. друмско бициклистичко
такмичење на релацији Бечкерек – Клек – Бегеј Св. Ђурађ – Нова Црња – Немачка Црња –
Кикинда – Башаид – Меленци – Бечкерек, у дужини од 130 км. Стартовало је 5 тркача, а један
је имао дефект. Лоша организација у Бегеју Св. Ђурђа је допринела да је један део пошао за
Бечкерек, а други натраг према Румунској граници. Према томе, први на циљ је стигао Ваштаг
Јожеф, други Ступљански Ђура, који су, не својом кривицом, прешли краћу стазу, па је жири
за победника прогласио Жижић Драгољуба (5 х 20 мин), а другог Фаркаш Михаљ (Будућност).
Награде нису додељене, јер су се дисквалификовани Ваштаг и Ступљански жалили. Управни
одбор је у среду расправљао о случају. У такмичењу јуниора на 106 км први је Кацера Ференц
(Суботица) 4 х 40 мин, други је Вихалик Јожеф (Шампион, Суботица), трећи је Кечкемети
Ђура (Будућност, Велики Бечкерек)
БД „Будућност“ одржало је у недељу, 28.03.1933. године, своју редовну скупштину.
Присутни су једногласно усвојили ове извештаје, према којима друштво има 125 чланова.
После избора новог руководства, скупштина је одлучила да од града тражи уступање
једног дела слободног земљишта иза Багљаша, на којем би се одржавали тренинзи и трке.
На скупштини је предложено да се у Бечкереку, поред првенствених бициклистичких трка,
одржи и једна Банатска друмска трка, као и да се воде преговори за једну међународну мотобициклистичку трку, са учешћем румунских и мађарских такмичара.
Отварање бициклистичког тркалишта
Бечкеречко бициклистичко друштво „Будућност“ добило је од града земљиште код
аеродрома за ново бициклистичко тркалиште. Тркалиште је дуго 800 м, а погодно је и за
приређивање лакоатлетских трка. СД „Обилић“ одлучио је да изгради тркачку стазу на 400
метара. БД „Будућност“ извршило је изградњу бициклистичког тркалишта 17.06.1934. године.
У недељу 07.07.1935. године бечкеречко БД „Будућност“ одржало је своје прво друмско
такмичење, на релацији Петровград – Бегеј Св. Ђурђа у дужини 32 км. На трци је учествовало
пет јуниора и шест сениора.
Сениори: 1. Ступљански Ђура 1 х 2 мин, 2. Жижић Драгољуб 1 х 2 мин 9 с, 3. Алијаш Ото
1 х 30 мин;
Јуниори: 1. Грговић Антун 1 х 2 мин 13 с, 2. Вајс Михаљ 1 х 5 мин 3. Ормаи Деже 1 х 45 мин.
У недељу 06.07.1935. године, Мотобициклистичко друштво“ Будућност“ приредило је
бициклистичке трке на релацији Петровград –Перлез – Тител. За јуниоре на дужини од 44 км,
а за сениоре на дужини од 64 км.
Јуниори (9 такмичара): 1. Грговић Антун 1.17.55, 2. Ормаи Деже 1.18.50, 3. Вајс Михаљ
1.19.0;
Сениори (6 такмичара): 1. Ступљански 2.05.51, 2. Жижић 2.05.51 (за дужину точка), 3.
Хегедиш Шандор 2.1
Друмско бициклистичко првенство
Највеће државно бициклистичко такмичење – Тоур де Банат
Петровградско БД „Будућност“ организовало је у недељу 06.07.1936. године велико
бициклистичко такмичење „Кроз Банат“. Дужина је 250 км, а стаза, која се мора прећи, је
следећа: старт у 6 х на Житном тргу, одакле ће се кроз ул. Краља Александра (Маршала Тита),
Бригадира Ристића, Престолонаследника Петра, Меленаца и Башаида стићи до железничке
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станице у Кикинди где ће се поставити контролна станица. Одатле ће се истим путем вратити
у Петровград. Поноћни одлазак из Петровграда преко Милетићеве улице, Клека, Бегеја
Светог Ђурђа, Честерега до Нове Црње.Ту ће такође бити контролна станица, а повратак је
истим путем у Петровград, где ће се такмичари разићи између 12 и 13 х. Сви учесници, који
пређу целу стазу, биће награђени, а прва тројица добиће посебне награде. У току такмичења
забрањено је коришћење било какве помоћи са стране.
Поред Петровграђана пријаве су послате из Новог Сада, Суботице, Старог Бечеја и
Београда.
Друмска трка „Тоур де Банат“, узело је учешће 15 такмичара. На циљ је, у 1515 мин, први
стигао Штолц (Кула), други Кечкемети (Петровград), трећи Тадин, четврти Адамов, а на
петом месту Жижић.“
Ове трке одржавале су се сваке године до 1940.
У организацији БД „Будућност“ одржана је друга бициклистичка трка, 14.09.1937. године,
за првенство Петровграда, на друму Петровград –Ечка.
• Сениори: 1. Тадин Стеван
2. Кечкемети Ђула
3. Ступљански Ђура
• Омладинска трка: 1. Баба Ференц
2. Кереши Золтан
3. Санто Јожеф
• Трка за сениоре на стази Петровград – Перлез: 1. Ступљански Ђура
2. Тадин Стеван
3. Жижић Драгољуб.

Слика 12 Бициклистичко друштво „Будућност“, 1937. године
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До Другог светског рата озбиљнијих такмичења није било, а углавном се радило са младим
бициклистима.

Слика 13 Бициклистичко друштво „Будућност“ пре сусрета трке до Титела 1939. године

Cycling and motorcycle racing in Veliki Bečkerek before 1941
There have been no papers published on cycling in Zrenjanin. There were no great champions
apart from Peter Meržodorf. We should mention the management and coaches who ran the club
with great enthusiasm, even in the most difficult of times. Velodrom, one of the oldest in southern
Hungary, was where the most famous Austro-Hungarian and Serbian cyclists gathered for
competitions in our town. After the First World War, the club was restored and in the mid-1930's it
was renowned for the 250km race 'Tour de Banat'.
ЛИТЕРАТУРА И ИЗВОРИ
 Тубић М, ЈУГОСЛОВЕНСКИ СПОРТ, корени развој и раздруживање, Музеј Војводине, Нови Сад,
2005.
 Архивска грађа Историјског архива Зрењанин
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ПАЈА ЈОВАНОВИЋ У КОНТЕКСТУ
ПОСТМОДЕРНЕ УМЕТНИЧКЕ ПРАКСЕ У СРБИЈИ
ПОЧЕТКОМ НОВОГ МИЛЕНИЈУМА

Апстракт: Духовни значај дела Паје Јовановића за младу државу у успону пре више
од века упоредив је са урушавањем самопоуздања и јасне визије будућности данас. Колико
је јасна и недвосмислена подршка Пајиног дела напорима у опстајању друштва, толико је
евидентно одсуство синергије партнерства уметности и изазова заједнице данас. Да ли би
наше несналажење и недостатак иницијативе било мање, да ли би друштво могло да се
покрене када би се открило подстицајно искуство уметности – слике, песме, музике...
Кључне речи: уметност, друштво, партнерство, Пајино сликарство, самопоуздање
Увод
О Паји Јовановићу, чини се, речено је све. Одштампане су три монографије, снимљено је
пар документарних филмова и приређена му је велика изложба у Српској академији наука
и уметности. Обележавање великог Пајиног јубилеја изложбом у Академији у Београду, 150
година од рођења и педесет година од смрти, као да се десило на пречац, изненада, као да је
неко то јако желео, а некоме није одговарало1.
Живот Пајиног дела траје, утиче и снажи нас и данас. Његова временска непролазност и
могућа обнова актуелности, кад нација губи арматуру аутентичности, намеће га као један од
лекова за свеопшту депресију и урушавање духа.
Имао сам привилегију да будем на отварању поменуте изложбе у галерији Академије.
Стајао сам поред два апологета – ликовних критичара нове уметничке праксе код нас и,
фасциниран обимом дела и великом посетом, упитах их шта мисле о изложби. Млађи гневно
одговори: „Све ово је превара! Паја Јовановић је велики преварант у српској уметности”. Било
ми је то забавно. Много људи је то чуло. Упитао сам за контекст, али објашњење нисам добио.
Претпостављам да је та опаска, у ствари, један од највећих комплимената које је Пајино дело
икада добило.
Једна уметничка пракса је просто прогнала са сцене фигуративну уметност, затворила
је многе галерије и ликовне колоније и одвратила људе од посете изложбама. Затворене су
националне институције ликовног сећања и духовне обнове: Музеј савремене уметности,
Народни музеј, а и Легат Паје Јовановића ради спорадично2. Све је то урађено како би се
искуство позитивне духовности ликовнх уметности послало у историју.
1
2

Изложба у Галерији САНУ 2006. године, изложено је око 13 120 слика.
Народни музеј у Београду се скоро деценију реновира, није видљива слика „Крунисање цара Душана“, рад Паје
Јовановића. Музеј савремене уметности на Ушћу је урушен, затворен. Легат Паје Јовановића у Београду је веома
често затворен.
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Паја Јовановић омета те деценијске напоре, што је и потврдила огромна посета у галерији
Академије, затим у Градском музеју у Вршцу и на многим другим местима.
Написао сам низ текстова на тему: „Зашто су Пајине слике опасне”, „Постмодерни Паја”,
„Пајино дело и идентитет нације” и слично. Онима којима се то није свидело, нису се ни
огласили.
Паја Јовановић данас
Живимо у новом добу, са новим обрасцима сналажења, преживљавања и адаптације
променама. Економско урушавање праћено нарастајућом свешћу о сопственој беспомоћности
у светлу глобализације, смањењем економског и енергетског раста, ухваћени смо у праву
клопку историјског развоја која нас је одвела на неку странпутицу без правих информација
и помоћи како се одатле излази.
Пајино дело настало је у далеко сиромашнијој средини, где је једино колективно сећање
неписмених људи било народно предање, изазивало је нејасне патиниране слике.
Десио се Паја са својим сликама које су апсорбоване са таквом жеђу за препознавањем,
да није било кућерка без његових репродукција које су више светлеле од лампи и исконских
огњишта. Са тих репродукција сијале су поруке наде и обећања будућности, новог, бољег
света који градимо. И обистинило се. Грађански сјај, храброст, логика и самопоштовање
призора слика „Рањени Црногорац”, „Крунисање Душаново”, „Таковски устанак”, „Сеобе“ и
друге кристали су маглу митова у чврсте призоре дуго очекиваног идентитета и извесне
будућности3.
Да нема Пајиног дела, где бисмо били ми данас? Да ли би се данашњица десила много
раније?
Уметност данас
Да ли данас у Србији постоји ликовна уметност, или постоји нова уметничка пракса на
јавној сцени и стотинак сјајних ликовних уметника (у Пајино време било је једва неколико
сликара) који сликају, иако савремена критика одавно то не бележи. Рецентна сцена
једноставно их не види. Имамо скоро десетак ликовних академија које производе уметнике
чија дела никоме неће бити потребна и чије учешће нико неће тражити и очекивати у подршци
нацији. А управо је Паја позван и послат у тада младу Србију да да идентитет нацији, охрабри
је и подржи на путу који је био далеко тежи од оног са кога смо ми данас склизнули.
Да ли је Пајино дело историјски превазиђено, потрошено, његова мисија завршена? Да ли
нова пракса наслеђује Пајину мисију, али са негативним контекстом?
Моде у уметности еволуирају као и само друштво. Ипак, никад се није десило да уметничка
пракса буде привидно далеко успешнија од развоја друштва. Друштво као да стагнира, али
је довољно богато да на његовом ткиву буја постмодерна уметност која се хвали као да нема
никаквих обавеза. Паја је сликао као народни видар са Стеријом, Ђуром Јакшићем, подстицао
је народни дух, ма колико то данас прозаично изгледало.
Да ли би наше несналажење било мање да су савременици нашли упориште у музици,
поезији, слици?
Уметност не мења стварност, али помаже храбрима да опстану на путу промена. Не
иду људи у галерије да виде слике, већ да уз помоћ проверених уметничких дела покрену
сопствену духовност. Чини се да нисмо ни свесни сопствене духовности без слике, песме и
музике, и да то стање интуитивне иницијације преносимо у конкретни живот као подршку,
охрабрење и вољу.
3

Данас те слике нису нигде јавно изложене у Београду, нема квалитетних репродукција.
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Да ли је ова исконска матрица превазиђена, истрошена, или је одувек била мит? Опасност
још увек актуелних Пајиних слика говори да није.
Живимо у доба информативне мега-експлозије. Информације, ма колико их било, ма
колико биле фасцинантне, неодољиве, безболне, остају у сфери доколице која троши наше
једино време овог света. Пајино дело нас фасцинира и данас, без обзира на одсуство слика, а
посебно слика које се данас баве нама.
Констатација „О укусима се не расправља”, у суштини је настала као страх од исконских
укуса, односно вредносних судова о уметничким искуствима, без обзира на контексте,
концепте и комплексе модерности.
Нова уметничка пракса је сасвим нормална цивилизацијска појава, која одражава
искушења и потенцијале нових технологија и новог конформизма. Једино није нормално
кад она локално претендује да буде једина истина, једина на буџету, једина у галеријама, кад
се занесе да мења људску духовност и потребе, чак више и од најсмелијих снова будућих
генетичара.
Сваки глобалиста живи локално. Пајина ренесанса код нас се десила за нас у правом
тренутку, кад се Европа увелико играла модернизмом. Пајино дело је дубоко прожето
хуманизмом, одговорношћу и ефикасношћу. Његови портрети показују прве мислеће људе
са ових простора који знају ко су, шта су, шта желе и како ће то постићи.
То су могући обрасци данашњих идентитета, нова матрица за једну далеко виспренију
интелектуалну игру преживљавања једног новог света, у коме се не опстаје мачевима,
паролама-митовима који троше подмићене, већ дубоким проницањем у сопствене духовне
потенцијале који остају у мраку без правог исконског искуства уметности.
Сигурно да је многима сметало европско Пајино сликање у односу на византијско, мада је
и оно увезено. Дотадашња квазибарокна фигурација, укочена и стерилна, говорила је о неком
недостижном туђем свету.
Паја је први насликао људе свог времена са додатком обрасца какви могу бити.4 Та његова
лековитост, као код Стеријиних комедија, толико је ефикасна да нас је учинила имуним до
данас, те опстајемо без обзира на нове кројаче који маказама покушавају да распарају чврсте
шавове Пајиног ткања које постоји чак и за оне који верују да никада нису видели Пајине слике.
Моја генерација одрасла је са лекцијама о Паји Јовановићу као о скоро кич сликару некаквог
академског реализма који велича лажан свет неких грађанских индивидуалних вредности. Да
ли је та хајка и данас присутна? Није модерна уметност настала само растакањем ткива слике,
већ и растакањем целовите способности контемплирања виђеног, што је иманентно човеку.
Чега се све Паја није наслушао за дугог живота? Деценијама је радио на својој уметности
не марећи за модерне потрошне фрагментарне досетке уметности која сама себи полаже
рачуне, а није у систему вредносног нарастања времена.
На ,,Вршачком триптихону” видимо фрагменте Пајине сликарске акције са првим јасним
исказима о поентилизму, Сезановом кубизму и потпуно апстрактним фрагментима уоченим
далеко испред свог времена. Ликовна фигурација као и свака целовита комуникација јављала
се у циклусима као што се циклично друштво уздиже, замара и поново расте. Сваки уметник
добром сликом натапа жеђ духовности нове генерације. Газирана пића не утољују жеђ.
Њихови мехурићи су парадигма општој жеђи за духовношћу која данас расте, а чини се
нема где да се утоли. Грађа за лошу, несретну историју дешава се онима којима су одузети
уџбеници добре историје – поуке преживљавања, сналажења, опстајања.
4

,,Вршачки триптихон” са понетилистичким небом изазвао је разне коментаре, светлост, боје, све је то било
радикално ново.
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Закључак
Историја је сјајан траг који остављају људи који знају како опстати, а не они који хране
туђе мачеве својом крвљу и ђубре њиве за неке друге ратаре. Уметност је аутентична, мала,
једниствена финеса која открива и покреће јединствене начине остварења духовне самосвести.
Без помоћи, ма како крхког додира уметничког искуства, нација и појединац су сирочићи
без обзира на социјални конформизам. Сјајна је прича како су примитивна племена физички
и духовно урушавана уништавањем њихових тотема, ритуала и паганских обреда. Данас, кад
их је остало мало и када су адаптирани, ретки остаци њиховог бившег идентитета са поносом
се показују у музејима и галеријама, глорификују се и хвале, јер је то безболно и више није
претња.
Зашто је Паја Јовановић сметао модернистима између два рата, потоњем соцреализму,
па модернизму и, са истом страшћу, постмодерни данас? Које то непролазне и непотрошиве
квалитете он поседује, да га треба учинити невидљивим?
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Paja Jovanović in the Context of Postmodern Art Practice in Serbia
at the Beginning of the New Millennium
summary
The appearance of modern and postmodern art fits quite naturally into the development
of society and the increasing conformity and security of life for most people in leading
societies where art has developed. Freed from the care about the needs of others, visual
art – like some sort of a scientific discipline – began the self-exploration of its tissue,
structure, logic and new terms; it is an epic era of Modern Art from Impressionism to midtwentieth century and Informel. It is interesting to note that Paja Jovanović had painted
practically since the beginning of Modern Art until the first publication of Post-Modern
practice – happenings and conceptual art. From the aspect of function, his work – historically
a logically predictable phenomenon for our social development in the second half of the
nineteenth century, in relation to the environment – echoed anachronistically.
Not wanting to fall behind in anything – in this case, the elite culture – we quickly
absorbed all the innovations of the art world, even though our profound social truth was
something else entirely. It is today that we have to take the skipped exams in social development;
however, we are only ever excellent in boasting about the skill to quickly imitate the logical
cultural and artistic discoveries, directions and proclamations of others.
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Мр Томислав Сухецки - биографски подаци
Рођен је 1950. у Влајковцу. Ликовну академију је завршио у Новом Саду у класи професора
Бошка Петровића 1979. године, а постдипломске студије у Београду 1985, код професора
Зорана Петровића. Био је први студент продекан на новосадском универзитету који није
био члан Партије. Реализовао је неколико технолошких иновација. Радио је као графички
уредник-новинар у листу Вршачка кула. Објављивао је илустрације и ликовне текстове о
уметности у Политици, као и радове у књижевним и ликовним часописима. Писао је, такође,
предговоре за каталоге и приказе изложби. Оснивач је неколико још постојећих ликовних
колонија. Учествовао је у низу хуманитарних акција на РТС-у, где је редовно сарађивао у
програму Србија данас. До сада је имао око 500 заједничких и скоро 90 самосталних изложби.
Најзначајније самосталне изложбе: Конкордија-Вршац, Музеј Војводине-Нови Сад, Културни
центар-Београд, Српски културни центар-Париз, Модерна галерија-Подгорица, Галерија
Палфи-Братислава, Бад Гомборг – Немачка градска галерија. Учесник је многих научних
скупова, округлих столова и симпозијума. За свој рад је добио 18 награда и признања. Ради на
Високој школи струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ у Вршцу.
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ЗАБОРАВЉЕНА ЗБИРКА
МАНАСТИРА ВОЈЛОВИЦЕ1
Конзерваторско-музеолошке дилеме

Апстракт: Покретни материјал манастира Војловице – иконе, портрети црквених
великодостојника Карловачке митрополије, богослужбене књиге и др. проглашени су за
културно добро 1952. и 1968. године. Данас се у манастиру налази само мањи део предмета.
Током '60 година они су ''шетани'' по Војводини због конзервације, затварања манастира 1965.
године, излагања и чувања на другим локацијама ...
Изложбом у Ноћи музеја ове године у Панчеву приказан је део расутог војловачког блага.
Шта даље чинити?
Кључне речи: збирка, манастир Војловица, портрети,богослужбени предмети.
Ништа није скривено што се неће открити,
нити тајно што се неће дознати.
( Мт.10,26 )
На свега неколико километара од центра Панчева егзистира српски православни
манастир Војловица са црквом посвећеној Архистратизима Михајлу и Гаврилу.
Манастир је одувек био важно духовно средиште доњег Баната и један је од ретких који
на овим просторима опстаје више од 6оо година.
На основу архивске грађе, предања али и сазнања од појединаца који су на разне начине
били повезани са манастиром и делили његову судбину у последњих 50-60 година , два
века (18 и 20) обиловали су догађајима који су били озбиљна претња да манастир остане
забележен само у сећању или топономастици.
Тако је, на пример, у току 18. века манастир рушен три пута – 1716, 1738. и 1788. године.
После Другог светског рата манастир се више година налазио на ивици егзистенције
захваљујући јакој комунистичкој антицрквеној пропаганди која је својим односом према
вери и свему што је православно на разне начине онемогућавала исповедање вере предака и
нормално функционисање манастира.
Средином 60-их година прошлог века на манастирском поседу никао је грандиозни
фабрички комплекс Рафинерија нафте Панчево који је требао да становништво града
Панчева и околине поведе ка светлијој будућности.

1

Овај рад је у целости објављен на енглеском језику у : PROCEEDINGS OF THE REGIONAL CONFERENCE. Research, preservation and presentation of Banat Heritage: Current state and long term strategy. Vršac, City museum of Vršac,
2012. 125-133
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Ипак, захваљујући Рафинерији која је издвојила знатна материјална средства у периоду
1981-1988. године обављени су значајни истраживачко-конзерваторски радови на манастирској
цркви која је без сумње споменик српске средњевековне сакралне архитектуре у који је
вредело уложити. Том приликом, између осталог, урађени су компликовани конзерваторскорестаураторски радови на црквеном иконостасу који потиче скраја 18. века и чије је стање
било више него алармантно. О стању иконостаса знало се знатно раније. У Записнику из
1948. године који су саставили према наређењу Повереништва за просвету тадашње ФНРЈ
сликари Стојан Трумић и Јован Севдић, а у име Одељења за заштиту културних добара при
Војвођанском музеју Павле Јефтић , описује се иконостас уз процену стања икона на њему и
дају предлози за конзерваторски третман.
Записник је историјски документ од непроцењиве важности за културну историју овог
дела Баната, а чува се у архиви манастира Војловице. Поред напред поменутог иконостаса
Записник садржи списак икона и портрета црквених великодостоjника Карловачке
митрополије који су том приликом затечени у манастиру.
Записник је такође и темељ на коме су поникла три Решења Завода за заштиту и
научно проучавање споменика културе АП Војводине ( бр.319/52,323/52,01/2-159/68 ) где је
постојање збирке званично верификовано. Поред овог Записника постоје и неколико других
записника који се односе на примопредаје и преузимања (Манастир – Рафинерија – Народни
музеј Панчево – СПЦО Панчево) који нам указују на постојање многих предмета који имају
споменичка својства, али се, из разноразних разлога, нису нашли у напред споменутим
решењима.
Када смо се се већ упустили у сувопарно набрајање докумената (што је некада и неопходно
у реконструисању прошлости) не може се заобићи часна Одлука Скупштине Републике
Србије донета крајем 1990. године којом се манастир Војловица утврђује за непокретно
културно добро од изузетног значаја.
Након проучавања наведених решења и записника и сравњења са стањем на терену дошло
се до фрапантних података. Збирка је шетана по Војводини због конзервације, затварања
манастира 1965. године, излагања и чувања на другим локацијама и слично. У манастиру се
налазио занемарљив број покретних споменика културе. У пролеће 2010. године кренуло се
у потрагу и поново сакупљање војловачког блага. Резултати су делимично обелодањени маја
и августа 2011. године.2 Овом приликом указаћемо на неке од најзанимљивијих предмета
(покретна културна добра) који свакако заслужују да буду споменути.
Портрети црквених лица представљају значајан део војловачке збирке и могу се
посматрати са два аспекта. Они су дела најпознатијих српских сликара који су стварали у
периоду од друге половине 18-ог до друге половине 19. века. С друге стране портретисане
личности и њихов значај за црквено-политичко-културни живот Срба на простору
Баната, који је интегрални део тадашње Карловачке митрополије, немерљив је. Обзиром да
фотографија још није заживела, портрети су сведочанство како су наше црквене поглавице
изгледале. Типолошки сви портрети осим једног припадају ткз. манастирским портретима
који су мањих димензија, а акценат је усмерен на скромност, духовност и морални лик
портретисаног. Познати темишварски сликар Сава Петровић (1794-1857 ) заступљен је са
три портрета. Поред Јосифа Путника (1831. г.) епископа темишварског (сл.1) и Августина
Петровића (1815. г.) архимандрита бездинског (сл.2), за манастир Војловицу посебно је
важан портрет Јоаникија Миљковића (1817. г.) игумана војловачког (сл.3).

2

''Заборављена збирка манастира Војловице'' аутора Николе Влајића. У истом амбијенту 5 августа 2011 године
аутор је одржао предавање ''О благу манастира Војловице''.
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Својим животом и радом оставио је Миљковић дубоки траг у новијој историји манастира
Војловице. На игуманском трону био је 26 година (1796 – 1822). Поред свакодневних игуманских
обавеза познат нам је широки дијапазон његових интересовања. Устројио је манастирску
библиотеку и писац је прве манастирске историје. Дело је штампано у Будиму 1801. године под
називом ''Повест општежитељнога манастира Војловице'' и до наших дана је остало је темељ
за све истраживаче војловачке историје. Неоспорни таленат видљив је и у Миљковићевом
сликарском опусу који није до краја истражен. Портрети митрополита карловачких Павла
Ненадовића (сл.4) и Јована Ђорђевића (сл.5) настали су у манастиру Војловици 1796. године
или нешто касније и свакако су важан део војловачке збирке. Сасвим поуздано се зна да
је Миљковић иницијатор да манастир добије нов иконостас који је завршен 1798. године.
Иконостас је дело сликара Аксентија (Арсенија) али је име аутора фреско живописа насталог
у исто време покривено велом тајне. Не можемо искључити могучност да је виспрени игуман
бар делимично учествовао и у том богоугодном делу. У прилог томе говори и икона Распећа
Христовог (сл.6) настала 1808. године која носи његов потпис. Један од наших највећих
сликара који је деловао у последњим деценијама 18. века ,Теодор Илић Чешљар (1746 – 1793
) , у збирци је заступљен са два портрета. Портрети Јосифа Јовановића-Шакабенте, епископа
вршачког, (сл.7) и Петра Петровића, епископа темишварског, (сл.8) настали су највероватније
после 1786. године , јер су тада оба епископа премештени на наведене епархије. По један
портрет је дело сликара Константина Данила (1802 -1873), Арсенија Петровића (1803 – 1870) и
Новака Радонића (1826-1890) без којих би се тешко могла замислити српска уметност 19. века.
Прихватајући се свог првог великог посла – сликања иконостаса цркве посвећене Успењу
Пресвете Богородице у Панчеву, Константин Данил налази времена да уради и понеки
портрет. Тако је 1830. године настао портрет Теодосија Црњанског, игумана војловачког,
(сл.9) који је манастиром управљао чак 35 година (1823–1858). Заједно са горе поменутим
Миљковићем Црњански улази у ред најзначајнијих војловачких игумана. Стевана Поповића
(1846. г.) , епископа вршачког, (сл.10) насликао је белоцрквански сликар Арсеније Петровић.
Портрет је једино Петровићево дело приказано у овалу, уз претпоставку да је и настало у
манастиру Војловици. Новак Радонић, један од наших најобразованијих сликара свога доба
израдио је парадни портрет Самуила Маширевића (1858 г.) ,патријарха српског, (сл.11 ) који
је администрирао вршачком епархијом од 1849. до 1852. године. Патријарх је приказан у
пуном орнату са тежњом да се поред духовности коју изражава његов лик укаже и на статус
који портретисани заузима.
Војловачка збирка садржи и известан број икона од којих су неке дела знаменитих српских
сликара. Aрадски сликар Стефан Тенецки (друга дец.18. в.-1798) који је у српско сликарство
18. века унео елементе украјинског барока аутор је иконе са претставом Богородице (сл.12).
У доњем делу иконе поред потписа аутора и времена настанка (1764. г.) налазимо натпис
на словеносрбском језику да се ради ''о истинском приказу чудотворног лика Пресвете
Богородице Бездинске код које су одувек налазили исцелење сви који су јој са вером
приступали''. Ова икона је једна у низу које су настале у 18. веку али и касније на територији
Баната а дела су знаних и незнаних иконописаца. Свима њима узор је руска икона Богородица
Владимирска (15-16. в.) која се током првих деценија 18. века нашла у манастиру Винчи да би
потом стигла до манастира Бездина, али се ни ту њено путешествије не завршава. Од 1931.
године до данас налази се у капели посвећеној Светом Архангелу Михаилу при Владичанском
двору у Вршцу. Тип Богородице Владимирске (Елеуса) приказан је и на још једној војловачкој
икони која нам је била доступна, а дело је непознатог иконописца из 1838. године (сл.13).
Иконостас манастирске цркве у доњој зони са северне и јужне стране се шири и прераста у
тронове што је неуобичајено решење за олтарске преграде. На северној страни - трону налази
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се чудотворна икона Војловачка која типолошки одговара представи Арапске Богородице
Одигитрије (сл.14). Икона је дело непознатог зографа из 18. века и стилски одудара од осталих
икона на иконостасу. За њу је, боравећи у манастиру као заточеник од стране Немаца у Другом
светском рату, Св.Николај Велимировић, епископ охридски и жички, написао Молбени канон
и Молитву. Савременик Стефана Тенецког , вршачки сликар Никола Нешковић (трећа дец.18.
века -1785) јавља се као аутор невелике иконе на дрвету са претставом Рођења Јована Крститеља
(сл.15). Нешковић је један од наших првих ранобарокних уметника који је тражећи сопствени
израз напустио украјински начин сликања уносећи у своја дела начела западне уметности. Из
сликарског круга Константина Данила потиче Љубомир Александровић (1828 -1887) који је
аутор иконе Христос и Самарјанка. Сматра се да је Александровић најуспешнији Данилов
кописта али треба нагласити да се то односи само на његово религиозно сликарство. Сликар
Аксентије Мародић (1838 – 1909) насликао је икону Усековање главе Св.Јована Крститеља
(сл.16). Иако се Мародић сматра представником романтизма и академизма, у религиозном
сликарству уочљива је његова тежња и усмерење ка бидермајерско назаренској концепцији.
Осамдесетих година 19. века завршио је иконостас у банатском селу Иланџи који је започео
Новак Радонић. Плејади знаменитих настојатеља манастира Војловице свакако припада и
архимандрит Фотије Јорговић (1840-1888). На челу манастира био је 13 година (1875-1888).
Његов живот и дело потребно је подробније истражити. Јорговић се између осталог бавио
и сликарством, а потврду налазимо у икони са представом Св.Ђорђа (сл.17) која је његово
дело. У српској уметности 19. века било је појединаца који су својом свестраношћу одскакали
од средине у којој су живели и стварали. Један од њих је Анастас Јовановић (1817-1862). Био
је сликар, дизајнер, графичар и фотограф. Поред талботипије (фотографија) коју је први
промовисао у круговима младе српске буржоазије, заслужан је и за доношење литографије
на наше просторе. Манастир Војловица поседује икону Св.Ђорђе на коњу (сл.18) урађену на
белој свили литографском техником 1853. године која је Јовановићево дело.
Осим портрета и икона, подједнаку важност имају литургијске књиге3 и други
богослужбени предмети, геодетске карте и стари документи који су такође део војловачке
збирке. У прошлости богослужбене књиге биле су скупе, ретке, тешко доступне али неопходне
за функционисање сваког манастира. Посебан спецификум књига 18. и спочетка 19. века које
припадају манастиру Војловици су ручни записи на маргинама и поткоричним листовима
књига односно свуда где у њима има празног простора. Њих су остављали манастирски ђаци,
искушеници, монаси, па и сами епископи. Записи су праве ризнице података о догађајима
и личностима у чију аутентичност не треба сумњати. Као илустративни пример наводимо
интересантан запис из првог српског штампаног Србљака ( Римник,1761 ) који у преводу са
словено-србског језика гласи : ''Ову књигу манастиру Војловици, храму Светих Архистратига
Михаила и Гаврила приложио је Господин Епископ темишварски Викентије Јовановић за вечни
спомен,1764. новембра 1.'' (сл.19). Без светих сасуда немогуће је обављати свештенорадње, па
тако и манастир Војловица поседује известан број ових богослужбених предмета који поред
култне улоге поседују и споменичка својства. Сребрни крст (сл.20) украшен медаљонима у
емајљу са сценама Распећа и Васкрсења ГИХ по ободу постоља има угравирани текст : ''У
спомен Димитрији пл.Спирти поклања супруга његова Еуфемија пл.Спирта рођ.Костић 1885''.
3

Поводом обележавања Дана града Панчева (8.новембар) у Градској библиотеци Панчево 5.новембра 2010 отворена
је изложба *Старе богослужбене књиге манастира Војловице* аутора Николе Влајића где су презентоване 23
књиге из 18 века штампане на словено-србском језику (руска редакција). Почетком 2о11 библиотекар Градске
библиотеке Панчево (сада ради у Народној библиотеци Србије) Жарко Војновић стручно је обрадио корпус
старих војловачких књига које су му биле доступне (око 8о). Војновић је и преводилац *Повести општежитељнога
манастира Војловице* од .Ј.Миљковића .Књига је пропраћена са стручним коментарима и напоменама а појавила
се у издању Историјског архива Панчева, Књижаре Прота Васа и Градске библиотеке Панчево 2002. године.
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Период када је манастир Војловица био под патронатом Карловачке митрополије упамћен је
по не ретким борбама за очувањем манастирског поседа. У тој борби одређену улогу имале
су и геодетске карте (сл.21). Манастирска збирка садржи око 15 геодетских карата (18-20. век),
од којих су већина цртане и осликане. За израду карата у прошлости поред техничких знања
неопходан је био и сликарски таленат те стога осликавање карата представља специфичан
вид уметничког изражавања.
Завршавајући са приказом дела војловачке збирке која је углавном непозната, не само
широј јавности већ и у стручним круговима, намеће се верујемо логично питање : шта даље?
Конзерваторско – музеолошке дилеме
Више од 50 година дели нас од тренутка када су први предмети који имају статус
покретних културних добара, а власништво су Српског Православног манастира Војловица,
напустили манастирски посед. Као што је напред већ споменуто, тај процес у континуитету
трајао је кроз целу другу половину 20. века. Део предмета који су до сада пронађени нису
чувани у адекватним условима. За многим предметима још увек се трага. Неоткривене
предмете не смемо сматрати заувек изгубљеним јер би у том случају потрага за њима
вероватно била прекинута. Верујемо да се и део предмета још увек налази на одређеним
локацијама, али је приступ њима тренутно отежан, а њихово стање највероватније изискује
хитне конзерваторске интервенције. У мисију спашавања војловачког блага потребно је
укључити што више младих стручњака разних профила (ист.уметности,историчари,етноло
зи,сликари,теолози ... ) који имају афинитет према завичајној црквеној културној баштини.
Чување, конзервацију и презентацију предмета који су до сада идентификовани свакако
треба обавити у складу са конзерваторско – музеолошким принципима. Нажалост , манастир
Војловица нема услова за испуњење ни једног од наведених постулата. Манастирски конак
је заједнички простор који деле службеници Рафинерије са монаштвом и верним народом
који последњих година у великом броју посећује манастир. Конзерваторско – рестаураторски
третман потребан је, у мањој или већој мери, свим откривеним војловачким предметима.
Ако бисмо били у прилици да одређујемо приоритете (што је изузетно незахвалан посао)
, сматрамo да би се Миљковићево ''Распеће'' (сл.6) обавезно морало наћи у најужем избору
за спашавање од пропадања. Презентација војловачких предмета остварена кроз изложбу
''Заборављена збирка манастира Војловице'' још траје или исправније речено одлаже се њено
затварање.
Шта даље са предметима , где их и коме вратити? Како обезбедити материјална средстава
за конзерваторски третман, проналажење простора за депоновање и стални изложбени
простор? Ова, а и многа друга, за сада отворена питања врло брзо чекају одговоре.
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The Forgotten Collection of Vojlovica Monastery

Conservation and restoration dilemmas
summary

Movable assets from the Vojlovica Monastery - icons, portraits of the church officials of the
Karlovci diocese, liturgy books etc were listed as cultural assets in 1952 and 1968. Today the
Monastery keeps only a small number of these object. In 1960s they ''travelled'' across Vojvodina
due to closing of the Monastery in 1965, for conservation purposes, displays or for safekeeping in
other location.
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Сава Петровић,

Јосиф Путник (1831),
епископ темишварски

Сава Петровић,
Августин Петровић (1815),
архимандрит бездински
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Сава Петровић,
Јоаникије Миљковић (1817)
игуман војловачки

Јоаникије Миљковић,
Павле Ненадовић (крај XVIII в.)
митрополит карловачки
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Јоаникије Миљковић,
Јован Ђорђевић (крај XVIII в.)
митрополит карловачки

Јоаникије Миљковић,
Распеће (1808)
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Теодор Илић Чешљар,
Јосиф Јовановић Шакабента
(после 1786)
епископ вршачки

Теодор Илић Чешљар,
Петар Петровић (после 1786)
епископ темишварски
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Константин Данил,
Теодосије Црњански (1830)
игуман војловачки

Арсеније Петровић,
Стеван Поповић (1846)
епископ вршачки
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Новак Радонић,
Самуило Маширевић (1858)
патријарх српски

Стефан Тенецки,
Богородица бездинска (1764)
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Непознати,
Богородица са Христом (1838)

Непознати,
Богородица војловачка (1798)
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Никола Нешковић,
Рођење Јована Крститеља
(друга пол.XVIII в.)

Аксентије Мародић,
Усековање главе Св.Јована
Крститеља (сред. XIX в.)
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Фотије Јорговић,
Св.Ђорђе (око 188о)

Анастас Јовановић,
Св.Ђорђе (1853)
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Србљак, Римник 1761.

Геодетска карта – манастирски посед, 1733.
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Крст, 1885.
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Димитрије Ђурица Јованов

Димитрије Ђурица Јованов

„Суша у пешчари“
Зорана Петровића

Апстракт: У раду се се истражује зрела фаза стваралаштвa Зорана Петровића. Након
деценија рада са различитим уметничким медијумима, Петровић се 80-их година враћа
пејзажу, којим је био заокупљен у периоду формирања. Такође, ово је повратак, рехабилитација
технике акварела у његовом стваралаштву. Обједињење ова два „заборављена“ елемента, се
збило у циклусу Суша у пешчари ликовне колоније „Делибалтска пешчара“ 1985, а то је уједно
наговештавало и заокрет у уметниковом раду. Управо одређивање места и значаја ових дела
и њима блиских временски и духовно, који је њихов простор у констелацији Зорановог
стваралаштва, идеја и концепата, тема је овог рада. После увода , као припреме, следи фокус
рада Суша у пешчари, у којем ће се најпре дати дескрипција сваког појединачног дела, а
потом извршити семантичка анализа ослоњена на различита сазнања историје уметности, са
коришћењем асоцијативних веза и аналогије.

Кључне речи: акварел, пејзаж, пешчара, циклус, наратив, круг, животни принципи

Увод
Након пошасти рата, почетком педестих година 20. века, окончава се епизода
социјалистичког реализма у Србији, који је славио револуционарни дух и залагао се за
утемељење нове власти, а истрошио се недовољно изграђен у конкретним проблемима
стварања и толико тражене идејност.1 Модернистичка визија уметности, испрва помирљиво,
у наступајућем, како га је критичар Света Лукић назвао социјалистичком естетизму,
наставља свој живот ослањајући се на међуратну традицију.2 Радикалан раскид са „старом
сликом“ није био могућ3, а не би био ни природан, па су средишња неутрална решења добила
свој животни простор и потврду актуелности.Управо се ова сазнања чине видљивим у
стваралаштву Децембарске групе, која настаје 1955. године. Али, се њихова модерност овде
не укопава, слободнији приступ, лична трагања и стваралачки експерименти чији су резултат
конкретна дела, уврставају њихове ауторе у носиоце модернизма у уметности, и осликавају
излазак српске уметности из локалног, дајући јој тон универзалног, савременог светским
1
2
3

Мереник, Лидија, идеолошки модели: српско сликарство 1945-1968, Београд,2001, стр. 29
Исто,стр. 71
Денегри, Јерко, Педесете: теме српске уметности, Нови Сад, 1993, стр. 111
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дешавањима. Енформел у српском сликарству, антиципира Зоран Петровић4, продирући у
структуру материје и стварајући тиме призоре нове (чисто) ликовне предметности. Иако
давалац искра нових идеја, његово тадашње дело неби било тачно дефинисати називом
енформел, јер се у ткање рада својствено овом правцу додају и машински, биљни елементи,
што у синтези води ка неком наративном садржају, непостојећем по дефиницији.5
Управо је стваралачки пут наведеног уметника индикативан за једно трагање и стремљење
ка целовитом остварењу унутар различитих уметничких дисциплина сликарства, скулптуре
и књижевности.Дијалектичка игра пиктуралног и пластичког својим херметизмом је
одударала од екстравертног дела писане речи. Али, то не значи да није блиска и јасна обичном
човеку, да не говори снажно о човековом бићу, већ напротив, портретише драматику времена
приказујући његово асиметрично лице. Ведрина и свакодневница је била резервисана за
врцави и иронијски тон литерарног дела.6
Зоран Петровић није одбијао да пође, испита тло, било којим путем су га одвеле сопствене
стваралачке снаге и могућности. Тако је његов рукопис забележен у сликарству, скулптури,
позоришту, књижевности, филму; а у педагошком раду, професора академије, сугестивно је
деловао на остале ствараоце и обликовао их. Затвореност унутар једне дисциплине непозната
је његовом уметничком животу, вишемедијско изражавање и наступ,чини Петровићево дело
унутар света уметности, својеврсном стваралачком потрагом ( не без заблуда). Без директних
утицаја појединих претходних или савремених уметника, његово дело, ипак није и ниједно
не може бити, без утицаја прошлих и садашњих. Зато се у сликарским (дводимензионалним)
делима осећа одјек Леонардових савета и личне теорије (посматрати зид, „живот“ зида)7,
а у скулптури и „духовно братство” са другим блиским светским ствараоцима попут
Робера Милера, Руела Даза, Сезара,8 са којима дели страст према одбаченим индустријским
предметима, сходно томе и припадност истом уметничком „тренду.“
Током вишедеценијског истрајавања у раду са различитим уметничким медијумима,
стваралаштво Зорана Петровића се враћа пејзажу, теми којом је био заокупљен током
периода формирања. Својеврстан заокрет се десио у колонији ,,Делиблатска пешчара” 19859;
као повратак пејзажу и ревитализација (рехабилитација) технике акварела, иначе, врло
ретко заступљене у Петровићевом опусу. Управо одређивање места и значаја ових радова
и њима блиских временски и духовно, који је њихов простор у констелацији Зорановог
стваралаштва, идеја и концепата, тема је овог рада.

4
5

6

7

8
9

Протић, Миодраг, Српско сликарство XX века, Београд, стр. 403
Шуваковић, Мишко, Појмовник модерне и постмодерне ликовне уметности и теорије после 1950, САНУ – Прометеј,
1999; двојако тумачење енформела: бесформна и аморфна стања плохе слике, али и оно што се у енформелу
деструише већ утемељено у моделу геометријске апстракције пре II светског рата.. стр. 81
Тематика књижевних дела везана за живот банатског села, кроз специфичност темперамента - „Село Сакуле а у
Банату“, „Пенџери равнице“, „Бећарац“..
Сименовић Ћелић, Ивана, Боје времена, Београд, 2001, стр.101; интервју са уметником. поглавље „Тајне подрума
свести“
Исто, стр. 103, 104
Предговор каталогу “ЗОРАН ПЕТРОВИЋ. Легат граду Панчеву“, Народни музе ј Панчево, 1989.
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Техника - акварел
Акварел, не тако чест у целокупном опусу Зорана Петровића, ипак има значајно место у
етапама настајања дела, и то у виду скице, крокија или импресија насталих у амбијентима који
су инспирисали уметника, попут зрењанинских фабрика – ливница на Бегеју.10 Живописност
машинских алатки и апаратура фабричких машина, овде, само је назначена тракама боје,
разводњених тонова. (слика1)
Рад насловљен ,,Бечеј” из 1953. године насликан у комбинацији техника туша и
акварела, чине велике површине чисте боје урађене акварелом, док су акценти и контуре
урађене тушем. Дело (бечејске куће, кровови и тарабе) је попут импресије, ефемерног, брзо
и лако “записано” поменутим техникама, па је исход тога живописност слике, успешна
трансформација доживљаја. Док је овде видљива тежња на решавању ликовних проблема
својствених сликарству као дводимензионалне уметности и основна преокупација, после
30 година враћајући се акварелу у ,,Суши” Зоран приказује и другу борбу, проблеме друге
стварности, устројство живота по себи.

Тема - пејзаж
Почетком педесетих Петровић се колебао да се приклони или пејзажу или фантастици,
алегорији у делу, па су радови наведене тематике упоредо настајали.11 Био је то војвођански
пејзаж, лирски интониран уравнотежено колористички компонован, са препознатљивом
10

11

Ламбић-Фењчев, Сунчица, Преговор каталогу “Зоран Петровић (1921-1996)”, Ретроспектива из фонда Савремене
галерије Зрењанин, 2011.
Јован Путник, Предговор каталогу “Зоран Петровић”, 10 – 28.II 1962, Салон модерне галерије, Београд
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доминацијом неба на површини дела, попут рада насловљеног „Вране“ (слика 2) или
градски, варошки пејзаж живописних сокака или пространих улица панонског типа насеља,
са начичканим крововима, што је некад добијало изглед ,,портрета” неке куће са високом
капијом. Касније, он у својој новој фази прелази из експресионистичких поука о боји и изразу
ка асоцијативној апстракцији.12 Пејзажу се вратио у зрелој фази свог рада током осамдесетих
година 20. века.

Суша у пешчари
Циклус „Суша у пешчари“ је настао током ликовне колоније „Делиблатска пешчара“ 1985.
године. Излаган је у Панчеву 1986,13 а потом је део слика излаган као део пројекта изложбе
„Срем, капије, Пешчара“ 1987/88.14 године у Опову, Сремским Карловцима и Неготину. Чува
се у Народном музеју Панчево и део је Легата Зорана Петровића који уметник завештао овом
граду и окружењу. Циклус чини 9 радова урађених у техници акварела, следећих наслова:
Пржи сунце, Ужарени песак, Пожутело биље, Рађање лептирова, Игра лептирова, Умрли
лептирови, Сија муња, Пада киша и После кише сунце лепше сија.
Првобитно ћемо дати дескрипцију сваког дела појединачно, а потом извршити
семантичку анализу. Анализа ће бити ослоњена на различита сазнања историје уметности,
са коришћењем асоцијативних веза и аналогије.
Турински, Живојин, Јединство мерила. Огледи о уметности и уметницима, Вршац, стр. 65
Народни музеј Панчево, нав. дело
14
Исто
12
13

176

Димитрије Ђурица Јованов

Пржи сунце – правоугаону површину сликарског поља сачињавају два плана: план неба
и план земље (тла, пешчаних дина). Светложути колутови облака начињени полукружним
потезима киста (или пера?) дати су шематизовано као и сунце (тамножути светлосни круг)
- извор светлосних зрака који агресивно упиру у тло.Површина/позадина сфере неба је
прљаво сива, док је сфера тла тамнија, истог сивог тона. Сваки зрак који је ,,одаслат” настаје
из појединачног кружића, прекинуте контуре, опонашајући велики круг Сунца. Зраци се
утапају, чим стигну на дестинацију, у аморфно тло, у мрље сивог песка.
Ужарени песак - овде су површине неба и земље обједињене у једно поље; сачињавају
једиствен призор, са незнатном разликом њиховог прекида светлијег тона.Понека тамна мрља
плана тла и зраци-меандри снажније жуто наглашени, ремете чистину простора/површине
слике. Два сунца насликана на светлијем хоризонту, као два жута близанца одливена из истог
калупа, доприносе хроматском богаћењу и уводе парадокс, мистерију.
Пожутело биље задржава поделу сликарске плохе претходних радова.Доминира
предео са површином пешчаних дина, док је небо прочишћено и светлије, и заузима мању
површину.Средњи план, на стапању хоризоната, чине траке зеленог (зеленило) и жутог
(песак). Он визуелно чини целину са првим планом, као удаљени просторни ехо вегетације
– формација које нестају у даљини.Стилизоване творевине првог плана, можемо препознати,
идентификовати их како је и рад насловљен као пожутело биље. Оно, попут снажног сјаја
ноћних светиљки, израња из тамног мртвила песка.Понегде га оивичава разиграна, кривудава
линија светлозеленог.
Рађање лептирова – две траке таласасто одељене, узбуркане површине земље и неба,
граде овај прозор-призор. Поглед се задржава на спојевима жутог и плавог које у симбиози
означавамо као лептирове, асоцијативно их везујући за препознатљиву форму лептирових
крила.Њихово „рађање“ је у сфери тла, док је небо прочишћено и без догађаја.
Игра лептирова – исечак предела тонске градације сивог испуњавају флуидне форме
„лептирова“. Њихова игра повезује две сфере у јединствено поприште радње.Један цвет
наглашен акцентима жутог представља „покушај“ средишта композиције, у ствари форме се
органзују по линији благог таласа, вихора, спречавајући поглед да се укотви у једној тачки.
Умрли летирови – експресивним потезима облици се узносе као у ковитлацу, стапајући
се, стварају безобличје. Дисторзиране масе не дозвољавају да се форме оделе и препознају као
засебни ентитети. Прљава, тамносива маса, попут дима заузима скоро целу површину поља
слике. Из те огромне тешке масе као апликације, сада као остаци неког разарања, трошења,
остају трагови нечег што је било живо (органско), сиромашног тоналитета плавог и жутог.
Сија муња – симетрична композиција дата по општој шематизацији атмосферских
прилика. Муњу као знак, стлизовани светлосни траг, варницу и полукружне форме кишних
облака, пресеца и са доње стране окружује појас светлијег неба. Небеску драму неба појачавају
две тамне масе у горњем левом и десном углу, које се обрушавају на оно светлије испод њих.
Пада киша – два подручја неба и тла су јасно подељена. Прочишћеност небеске, ваздушне
сфере уједначено сивог тоналитета, налик индустријској-металик, показује да је замагљен,
замаскиран догађај који се управо дешава. Плави акценти на површини тла представлјају
трагове акције, неприметне у горњој зони, дајући живост представи.
После кише сунце лепше сија – ритмично низање појасева, благе обојености, датих у
измаглици и ефекту влажног, инхерентно техници акварела. Три круга прљаво зелене масе
претварају се у безобличне и подстичу одавање утиску медитативног. Светлост је овде
производ расветљености палете и ,,чувања белине папира”.15
15

“Сећање на Зорана Петровића”, изложба цртежа и скулптура из фонда Народног музеја у Панчеву, 2006; Извод
уметниковог обраћања поводом изложбе акварела у Неготину, објављен у овом каталогу.
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Узимајући у обзир ауторово именовање циклуса и сваког појединачног дела, на основу
његовог означавања можемо унутар самог цилкуса извршити поделу, посматрајући га као
целину, целовит наратив. Први подциклус чине три рада: Пржи сунце, Ужарени песак,
Пожутело биљеи можемо га назвати Сунце; други Лептир(ови): Рађање лептирова, Игра
лептирова, Умрли лептирови; завршни - Киша: Сија муња, Пада киша и После кише сунце
лепше сија.
Сунце је основни, метафизички принцип живота као његов покретач и центар познатог
универзума.По овом тумачењу припада општим, космолошким симболима.Посредством
његове материјалне манифестације - светлосних зрака, регулише или утиче на све процесе
у природи, чинећи планету могућом за живот свих бића.У првом потциклусу оно је
објединитељ ових функција, ако означене појаве посматрамо по миметичком моделу. Као
извор и главна сила, оно је активни принцип, носилац динамичког, заузима позицију висина
сфере неба. Песак (Ужарени песак) и биљка (Пожутело биље) су изложени дејству сунца и
они су носиоци пасивног у догађају. Двојак однос сунца према осталим, поменутим актерима
наратива: уништитељ и давалац животног даха, очитава се у истом кругу ланца живота. У
овом мини циклусу је наглашен први аспект сунчевог дејства, али, ипак, то је оно што чини
саму бит песка – мртвило, а пешчару пешчаром.Биље се надовезује на то и опстаје у колу
живота у сменама мртвила (пожутело) и живог (зеленило вегетације).
Лептир одржава исту структуру ланца живота, рађања и смрти, по већ поменутом моделу.
Разлика је у истицању самобитности микросвета лептира, како у погледу композиционих
решења, тако и симболичке организације.Он тиме постаје неухватљив, излази из миметичког,
представног модела, јер дат као метафора, не покушава да реши само чисто ликовне проблеме.
Формално у Рађању лептирова, лептирови су само знак на плохи, део мутне позадине, у
другом Игра лептирова, они ослобођени позадине и тла, стреме ка висини, и отелотворују
идеју живота; у раду Умрли лептирови су метафора пролазности, представљени у самртном
вихору, у кулминацији трајања кроз крхкост и лакоћу.Чине фокус догађајности слике, то није
тотал план пешчарског пејзажа дина, него микрокосмос света лептирова.Од њих остају само
крхотине, које се љуште и спајају у непрепознатљиво.
Киша – и овде се увиђа исти хронолошки след. Прва слика Сија муња предочава небеску
драму и она се одиграва само у висинама облака, између њихових кретања и сукоба.После
припреме удара, Киша пада хранећи суво тло, изједначавајући сфере. Амбивалентно је
значење кише: она се устремљује, производ је активног, агресивног небеског елемента
– претходи јој муња, али и оживљава и храни. Као доказ ове тврдње јавља се и последње
дело циклуса – После кише сунце лепше сија.Све је утихнуло у бледилу, попут пустињске
фатаморгане, настаје период затишја и бујања, дејство активних принципа сунца и кише се
заокружује да би се наставило коло живота.
Живот је у овом циклусу дат у елементарном виду кроз дијалектичку игру универзалних
носилаца: сунце, киша (активни аспект); биљка (биље), лептир (лептирови) – пасивни апект и
метафора. Али, предслој овог значењског стратума предочава нам се и као визуелни путопис,
смирене али не и спутане изражајности, па је интерпретација зависна и од тог слоја смисла
дела.
Након овог циклуса и паралелно насталих током 80-их и почетком деведесетих, још
неколико радова са пешчаром као главним „протагонистом“ се тематски и начином рада
надовезују на претходна дела Суше у пешчари16. То су хронолошки: Пешчара – светло небо,
Једе зелено – пешчара, 1987. годинеи Пешчара – јесен долази, Пешчара са плавомлинијом,
16

Поред наведених, неколико радова из Легата вршачког музеја, али њих не обрађујем пошто су ми недоступни.
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1992. године. Радови су насликани комбинованом техником (пастел, колаж) и акварелом.
Пешчара - светло небо чине флуидне масе насликане синтезом двају техничких поступака,
док су на формално сличним радовима Пешчара – јесен долази и Пешчара са плавом
линијом исте рељефне масе наглашене контурама пастелних креда; мада су потоња дела
настала истим техничким средствима. Изузетак међу овим радовима, као и оним из циклуса
на који реферишемо, представља слика Једе зелено – пешчара.Иако је повезана простором
збивања, носећим мотивом и атмосфером, у делу се јавља значајна разлика: у композиционотехничку целину дефинисану претходним, поменутим радовима – прочишћен свет акварелпејзажа се увлачи уљез – машина. Машински пипак напада – ,,једе зелено”, као рука уништења
вегетације, учествује у грађењу алегоријска представе. Зелено је овде маса која трпи, претвара
се у безобличје, непрепознатљиво биће и други је актер чина. Интерпретирајући - пешчару
посматрамо као активни принцип, уништитеља живог (зеленило), не само као прикривеног
субјекта или свепрожимајући контекст дешавања, већ и оличење зле стране која нам
се сугерише. С друге стране ту је механизам пипка или куке, па се поменуто значење ове
алегорије конотира индустријској, машинској цивилизацији, имајући у виду дистинкцију
појмова природа/култура17 Ипак, идентитет овог елемента није једноличан, већ комичнострашни, имајући у виду анегдотски карактер, попут наслова/предложака појединих
скулпторских дела која одишу хумором и благом језом, често у истом склопу. Графичко дело
Најезда из 1981,(циклус Најезда са небеси) извор је оних формалних решења суштинских за
дефинисање овог рада, али и посредник завештања скулптуре од краја педесетих, па на даље.
Са друге стране, цртеж из 1985. „Чинило се човеку да га може укротити“ – један од цртежа са
анегдотским претекстом, говори у прилог аспирацијама ка алегоријском.
Сада треба, у инверзном погледу, ситуирати место ових слика у стваралаштву Зорана
Петровића и кренути од неких основних термина у језику историје уметности као науке.
Да би лоцирали место дела из циклуса Суша у пешчари у целокупном стваралаштву
посежемо за сличностима, према томе и разликама у елементима ликовног језика и самосвојној
поетици сликара. Директним упоређивањем стичемо увид у промене и развој форми, дијалог
међу различитим уметничким дисциплинама, унутар мреже дела сликаревог опуса.
Анализом композиције дела издвајају се ликовни елементи и поступци који синтезом
уобличавају појединачни рад у целину. Између осталог увиђамо: чистину (прочишћеност
проспекције сцене сликовног поља, тонска и предметна); шематизовање (редукција предмета
на знак),прочишћеност позадине, истицање фигуре-догађаја у сликовном пољу – радовима
тушем, сличност са акварелима пешчарске фазе. И то је само начелно, пошто је у тушу
позадина више монолитна (боја, текстура) и монохромна. Поједини предмети, насликани као
шеме и редуковани на основне геометријске елементе, попут круга, а који воде своје порекло
из геометризма 50-их година, настављени су у цртежу и скулптури Зорана Петровића. Оно
што ће постати сунчев круг (диск, медаљон) у Пешчари, било је оклоп или само безимена
апликација у ранијим скулпторским радовима.Стилизовање атмосферских појава кише,
муње, сунчевих зрака представља наслеђе линеарног начина сликања и композиционе
поставке, из цртежа и радова лавираним тушем. Још један елемент води порекло из ранијих
слика: мрља. Назначен у цртежима током педесетих, у Зорановим радовима окарактерисаним
17

„ ...може се рећи, да је човек, поред природе коју је затекао у изворном облику и коју филозофи тако дистинктивно
називају „првом природом“, створио читав један свет ствари и предмета од стакла, челика, синтетичких и других
материјала, а који опет филозофи врло дистинктивно и са нијансираним значењем зову „другом природом“... Тај
вештачки декор од пластике, челика и стакла и однос према њему , који сажето назива и културом, непрестано
мења значење за човека и моделира човека за нова значења , тако да се из основа мења наш психолошки и
друштвени живот“. Милош Илић, Културеме, Београд, стр. 47.
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као најава енформела18 или можда последица утиска који је на сликара оставила Леонардова
поетика19, овај елемент пуну важност задобија у скулптури ливеног и завареног гвожђа. Лив
и вар као продукти и знак процеса, у овом случају, постају мрља. Као што је запазио Миодраг
Б. Протић:
„То није више сликарство везано за предмет, већ сликарство везано за процесе који се
истовремено догађају у тамној и тајанственој утроби природе.”20
Понека лебдећа мрља немотивисана реалним изгледом тла, вероватно остатак поменутих
процеса у скулптури из фабричких ливница, а као сведочанство сликарства структуре
материје слике, јавља се у раду Пржи сунце.
У овом контексту можемо да посматрамо и дело Умрли лептирови из циклуса. Лептирови
се љуште, откривају седименте, задиру у материју, остављају траг и путоказ ка дубини, ка
,,утроби” материје слике.
У домену наратива Зоран отелотворује митску визију живота наслеђену из ранијих
преокупација. Она је била у директном дослуху са антиратним ангажманом, страхом
од апокалипсе и хладноратовских претњи у период настајања машино-балада, а сада на
метафизичкој равни отргнутој од стварности и друштвено-политичких импликација, рађање,
живот (борба) и смрт, представљају испуњење круга, те поновни циклус. Тако су одлике,
уопште, овог наратива: цикличност и реверзибилност.
Позиција метафоре у уметности Зорана Петровића надовезују се и испреплетани су са
наративним слојем његових дела.Основа наратива је симбол схваћен као архетип. У циклусу,
симбол је стожер структуре наратива, организатор идејних механизама и водич сижеа.
Коначни исход свођења је производ дистинкција природно/артифицијелно: дешавања у
свету природе као инспирација за динамички свет слике. Природа је подређена уметности
или нова, преображена природа, као једна (уметникова) визија света /света слике/ уметности.
Мада, увек постоји тенденција ка заступању и апологији дословног значења, а тада би остали
на нивоу импресија и првобитних асоцијација самог сликара и именовања оног што је видео,
на претпоставци да видимо исто.
Закључак
Пешчара није само или није уопште повратак невином оку мимезиса, само благе дисторзије
опонашања, већ и резултат, след наука од грађења машине, преко процеса претварања у
неорганско до доласка у пејзаж пешчаре; пређени пут и исходиште се у нарочитом погледу
предочава и као засићење баладом машине. Од отворености ка свету природе, импресији
пешчарског пејзажа, снажном доживљају и „радовању виђеној лепоти“ поглед нам се се
отвара и упућује ка лутању у сфери културе, симбола; а и будућности и разлици у односу
на дотадашње у Зорановом делу. Па тако ова дела тумачимо и као наслућене облике, слике у
рађању, претходнице уобличених радова.21
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Протић, Миодраг, нав.дело, стр. 403
Гледати старе зидове и откривати богатство облика; Симеоновић, Ћелић, Ивана, нав. дело, стр. 101
Протић, Б. Миодраг, “Портрет Зоран Петровић”, ПОЛИТИКА, Београд 19. 8. 1962.
Светлана Михајловић Радивојевић, Предговор каталогу “Сећање на Зорана Петровића”, Панчево – Опово, 2006.
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“Drought at the Sands“ by Zoran Petrović
summary
The sands do not represent solely the return to the innocent eye of mimesis, or merely a mild
distortion of imitation, but also the result, the order of science since the building of the machine
through the process of transformation into the inorganic, all the way to the arrival into the landscape
of the sands; the journey and the destination are depicted as the saturation with the ballad of the
machine. From the openness to the natural world and the impression of the landscape, the intense
emotion and “the joy of encountered beauty”, our vision opens and turns to wandering within the
sphere of culture and symbols; yet it looks upon the future and its departure from theretofore in
Zoran’s work. In this way, we interpret these works as sensations of form, pictures in the making, the
predecessors of completed works.
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ПРЖИ СУНЦЕ, 1985
акварел, 44 х 61, сигн.д.л.ћир. Пржи сунце; д.д.ћир. Зоран 85, инв. бр. 680

УЖАРЕНИ ПЕСАК, 1985
акварел, 44 х 61, сигн.д.л.ћир. Ужарени песак; д.д.ћир. Зоран 85, инв. бр. 681
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ПОЖУТЕЛО БИЉЕ, 1985
акварел, 44 х 61, сигн.д.л.ћир. Пожутело биље; д.д.ћир. Зоран 85, инв. бр. 682

РАЂАЊЕ ЛЕПТИРОВА, 1985
акварел, 44 х 61, сигн.д.л.ћир. Рађање лептирова; д.д.ћир. Зоран 85, инв. бр. 686
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ИГРА ЛЕПТИРОВА, 1985
акварел, 44 х 61, сигн.д.л.ћир. Игра лептирова; д.д.ћир. Зоран 85, инв. бр. 687

УМРЛИ ЛЕПТИРИ, 1985
акварел, 44 х 61, сигн.д.л.ћир. Умрли лептири; д.д.ћир. Зоран 85, инв. бр. 688
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СИЈА МУЊА, 1985
акварел, 44 х 61, сигн.д.л.ћир. Сија муња; д.д.ћир. Зоран 85, инв. бр. 683

ПАДА КИША, 1985
акварел, 44 х 61, сигн.д.л.ћир. Пада киша; д.д.ћир. Зоран 85, инв. бр. 684

185

Е
ЕТНОЛОГИЈА

Г л а с н и к м у з е ј а Б а н ата

Инв бр: 16531

Инв бр: 16533
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Три фотографије
Васе Даниловића
Апстракт: Случајни налаз три фотографије Васе Даниловића на теренском истраживању
у Књажевцу, отворио је ново поглавље у историји фотографије у Србији. До сада у српској
фотографији нису нађени снимци са етнографским предметима па је тим значајнији овај
налаз. Даниловић је био фотограф, портретиста грађанске класе, али су у његовим атељеима
овековечени и бројни београдски глумци. Овим значајним и изузетно занимљивим налазом
донекле је попуњена празнина која се односила на живот и рад овог помало тајанственог
фотографа с краја XIX века.
Кључне речи: Фотографија, Васа Даниловић, грнчарски предмети, сликарски предлошци.
Током индивидуалних теренских истраживања – 2003. године, у Књажевцу и околини,
пронађене су и откупљене три фотографије са именом Васе Даниловића, београдског
фотографа с краја XIX века. На овим, до сада непознатим, фотографијама представљени
су грнчарски предмети, неколико кондира, ћаса, ћуп, зејтињача и пећњак. Фотографије са
грнчарским предметима, као и презиме фотографа Даниловића привукли су моју пажњу те
сам их због тога набавио за Етнографски музеј у Београду.
Пронађене фотографије занимљиве су због тога што су на њима снимљени етнографски
предмети што се изузетно ретко среће, као и чињеница да се датирају у XIX век. Стога је овај
налаз не само занимљив, већ и драгоцен јер не постоји у сачуваном фонду много фотографија
са сличним мотивима објављеним у монографији Историја фотографије у Србији (Тодић
1993: 115), а недостајали су и неопходни подаци о фотографу Васи Даниловићу, па су стога
пронађене фотографије значајне у смислу обогаћивања биографије њиховог аутора.
На предњој страни фотографије инв. бр: 16 531, у њеној доњој половини је потпис В.
Даниловић. На полеђини исте фотографије je само иницијал В. и презиме Даниловић. Пошто
до недавно није било познато његово име, фотограф Даниловић је за истраживаче историје
српске фотографије био мало познат. Сличан начин потписивања је и другим познатим
фотографијама инв. бр: 16 532 и инв. бр: 16 533. Нови подаци до којих се дошло о београдском
фотографу Васи Даниловићу, као и мотиви које је снимао веома су важни за употпуњавање
укупног сазнања о историји развоја фотографије у Србији.
Шта до сада знамо о фотографу Даниловићу? Како се он тачно звао, када је дошао у
Београд, а када је отишао из Београда? Шта је све снимао? На сва ова питања имали смо само
делимичне одговоре до 2002. године када се дошло се до података о његовом имену. Његово
право име је било Васа (Ferenc 2002: 26)1. Оно што сигурно знамо о њему јесте да је био један
од врсних фотографа портретиста у Београду, а вероватно и у тадашњој Србији. Такође има
доста сачуваних фотографија глумаца из београдског позоришта о чему сведоче фотографије
из његове заоставштине. Његова фотографска радња налазила се у Кнез Михајловој улици,
1

На овај податак указао ми је Горан Малић на чему му се овом приликом топло захваљујем.

189

Г л а с н и к м у з е ј а Б а н ата

а постојала је већ око 1880 године. Повећања обима посла вероватно да је утицало да отвори
још један фото-атеље. Када је Србија проглашена Краљевином –1882 године (Вучковић 1956:
88), фотограф Васа Даниловић је пожурио да међу првим фотографима у Србији за своју
делатност добије натпис и краљевски грб. Од краја девете деценије XIX века више нема
помена о фотографу Даниловићу. У Београду је живео и снимао две непуне деценије. Могуће
је да се вратио у Темишвар из кога је вероватно и потекао.
Ознака или грб „краљевски дворски фотограф“ требало је да значи да је квалитет рада
и занатски производ на највишем тј. краљевском нивоу. За власнике занатских радњи била
је велика част да на свом производу имају овакву ознаку, натпис или краљевски грб. То је
уједно била и реклама за бољу продају производа, али и успешније пласирање својих услуга.
Ипак у пракси то није морало да значи да је квалитет занатског производа био на највишем
„краљевском“ нивоу. Производ са натписом или одштампаним краљевским грбом се много
више тражио на тржишту и више се куповао што је било важно занатлији. Остаје време као
неумитан судија које треба да „оцени“ да ли су такви производи заиста били „краљевски“ тј.
највишег нивоа и квалитета.
Фотографије откупљене 2003. године у Књажевцу омогућавају нам увид у ново поглавље
о распрострањености и употреби фотографије у XIX веку у Србији, али и нова сазнања
о делатности фотографа Васе Даниловића. Поред тога што је Даниловић био познат као
врстан портретиста грађанске класе, такође је био и сниматељ документарних фотографија.
У историји српске фотографије остаће забележен између осталог и по својој јединственој
документарној фотографији снимљеној у Београду, са Калемегданске тврђаве. То је
фотографија доласка румунског краља Карола Хоенцлорена у Београдско пристаниште 1884.
године (Тодић 1993: 150). Та фотографија по свом карактеру је не само документарна већ је
временом постала пример зачетка новинарске фотографије у Србији. По свом садржају она
је ушла у историју фотографије у Србији, али свакако није и једина те врсте. Фотографија
доласка румунског Краља у Београд је једна од ретких која је остала сачувана, а која се чува
у Музеју града Београда.
Поменута фотографија постала је значајан историјски документ у хиљадугодишњој
историји Београда. Поред те фотографије, у музејима Србије сачувани су многи снимци
грађанских, официрских, банкарских, чиновничких, трговачких породица, глумаца
београдског глумишта као и познатих личности Србије из друге половине XIX века. Сви
ти снимци направљени су у Даниловићевим фотоатељеима у кнез Михајловој улици у
Београду. Сачуване фотографије у Даниловићевом времену бележе, а у садашњем времену
сведоче о стварању грађанске класе у Београду као и у целој тадашњој Краљевини Србији. Те
фотографије постале су изузетно важне за проучавање друштвених односа, начина одевања,
односно за проучавање материјалне културе Београда и Србије у другој половини XIX века
(Prošić-Dvornić 1982: 95).
Фотограф Васа Даниловић je фотографије керамичких предмета снимио 1882. године.
То се види по годинама које су утиснуте на полеђини на све три сачуване фотографије.
Фотографије су следећих димензија; дужина: 16,3 цм, а ширине: 11,4 цм. То је уобичајен
формат визит карте у другој полoвини XIX и почетку ХХ века у Европи. На предњој страни
тих визиткарти или кабинет карти био је обично снимљен допојасни портрет. Фотографије
имају са предње горње стране натпис: „В. Даниловић, Краљ. двор. фотограф“ а у другом реду је
натпис: „Београд“. У средини горњег натписа је уметнут краљевски грб породице Обреновић.
Фотографије инв. бр. 16 532 и инв. бр 16 533 на предњој страни су обрубљене златном
линијом. Фотографија инв. бр: 16 531 нема натписа краљевски, нити је отиснут краљевски
грб, а нема ни златног обруба. Добијање натписа „краљевски“ је свакако била прилика за
190

Ранко Баришић

добру рекламу својих фотографија, али и свога рада. Због тога је аутор „улепшао“ своје
фотографије у истоветном формату и облику, са посебно отштампаном украсном златном
линијом на предњој страни. На полеђини фотографије додао је краљевски грб и пригодне
натписе. У самом врху је краљевски грб породице Обреновић. Нешто ниже су одштапана два
округла медаљона. На левом медаљону на горњем делу круга је натпис: “Triest“ a по ободу:
„Espozicione austro ungarica industriale agricola, Trieste 1882“. Унутрашњост левог медаљона је
попуњена фигурама. На десном медаљону је натпис: „Тrieste 1882“. Унутрашњост је попуњена
круном, грбом и обрубљен ловоровим венцем. Ови медаљони представљају медаље које су
фотографу Даниловићу вероватно додељене као награда за присуствовање на аустроугарској
индустријско-аграрној изложби. Изложба је одржана у Трсту 1882. године, који је у то време
био у саставу Аустроугарске царевине.
Непосредно испод грба је слоган у картуши на латинском језику: „Tempus еt meum jus“ у
преводу: „Време је мој закон“. Великим словима је име „В. Даниловиђ“ написано ћирилицом.
У доњој реченици је натпис: „краљ. двор. фотограф“, а испод тога је натпис: „У Београду“.
Следи натпис: „у Књаз Михајловој улици“ такође написано ћирилицом. Потом следи рекламни
слоган: „Даље наруђбе могу се свакад добити“. Следи нови натпис, али латиницом: „B. Danilovič.“
Затим се натпис наставља на немачком: „k. Hof – Fotograf Belgrad“ и „Knјaž Mihajlova uliza.“ На
крају натписа ситним словима је обавештење на немачком језику.
Занимљиво да фотограф Васа Даниловић никад није стављао пуно име на својим
фотографијама већ само иницијал Б. и презиме Даниловић што је створило извесну
недоумицу код истраживача фотографије у Србији. Иницијал штампан латиницом на
полеђини наведених фотографија „B“, a такође и презиме „Danilovič“ је можда штампарска
грешка која се понавља на полеђини свих његових фотографија. Двојезички натписи на
полеђини су сигурно имали за циљ да привуку не само домаће већ и стране муштерије. На
снимање појединачних или породичних портрета код фотографа Васе Даниловића долазили
су бројни припадници ондашњег грађанства. Један од симбола друштвеног статуса и његове
потврде у грађанском друштву XIX века у Србији представљао је фото-портрет у облику
визит карте или кабинет портрета, тако да се фотографија као медиј потврдила и у том
домену (Исто: 101).
Све три фотографије приказују грнчарске предмете. На фотографији инв. бр: 16 531 су
два кондира у којима се чувала вода у кући или су употребљавани за ношење воде на њиву.
На фотографији инв. бр: 16 532 су три керамичка предмета. Са десне стране је катраница,
тестија је у средини, а плитка ћаса са леве стране. У катраницама се чувао катран којим
су подмазивана сеоска кола за пренос кабастих терета и сена са њива у шталу или сенару.
Тестија се употребљавала за чување и ношење воде, а из ћасе се јело или се у њој чувала
зрнаста храна. На фотографији инв. бр: 16 533 је ћуп без поклопца у којем се чувала зимница
или туршија. Са десне стране ћупа је пећњак-лончић који се уграђивао у пећ за загревање
просторија. На основу анализе грнчарије на фотографијама приметно је да је првенство у
приказивању предмета дато форми, а не њиховој употребној вредности. Етничка, национална
или конфесионална припадност предмета, као и њихова функција за аутора, али и за
наручиоца фотографија, чини се да није имала никакав значај. Фотографије су пример како
се „етнографска“ функција предмета подређује естетској функцији.
На полеђини свих фотографија су одштампани натписи: ћирилицом, латиницом и на
немачком језику. Погрешке које се појављују на тим натписима долазе отуд што Даниловић
који је био наручилац натписа на фотографијама, није био пореклом из Србије, већ је у њу
дошао из неке стране земље или града највероватније из Темишвара (Malić 2000: 46). Натписи
на дну полеђине фотографија су на немачком језику. То је била ознака фирме произвођача,
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али је уједно била и реклама за фабрику фотоматеријала (Плавшић 1988: 11–20). У то време
велики број фотографија се развијао у Бечу, а потом су налепљиване на картонску основу.
Претпостављам да су ове три фотографије Васе Даниловића из исте серије и да су поручене за
истог наручиоца. Наручилац фотографија са грнчарским предметима за сада је непознат. Једна
од фотографија (инв. бр: 16 531) нема натпис „краљевски“, али зато има потпис ћирилицом на
предњој страни, „Б. Даниловић“ и „Београд“. Друге две фотографије (инв. бр: 16 532 и инв. бр:
16 533) имају одштампан натпис: „В. Даниловић краљ. двор. фотограф“ а у средини натписа је
краљевски грб, а испод тога у другом реду пише „Београд“.
Занимљивост је како је Етнографски музеј у Београду дошао у посед ових фотографија.
Продавац фотографија је откупио стару кућу у Књажевцу. Током рушења те старе куће нови
власник је нашао сандук препун старих ствари са бројним фотографијама које су припадале
бившем власнику. Нови власник се суочио са стварима за које је мислио да су за бацање и
спремао се да се свега „ослободи“. Сасвим случајно сам се ту затекао и током претраге по
сандуку пронашао сам ове три ретке фотографије које су ми привукле пажњу. Мало времена
сам имао на располагању за претрагу јер се новом власнику веома журило. Да сам стигао
неколико минута касније сандука са стварима и фотографијама сигурно не би било, а ови
вредни и ретки снимци би завршили на ђубришту као и многи други вредни предмети.
Тиме би историја српске фотографије остала прикраћена за изузетно вредне и значајне
фотографске документе. Бивши власник срушене куће се одселио и није оставио никакве
податке о тим фотографијама те је тако прекинут континуитет у преношењу казивања који
би био од изузетне користи музеалцима и историчарима фотографије.
Усмене информације које би се евентулано прикупиле сигурно би нам биле веома
драгоцене и много би помогле да дођемо до података за кога су ове фотографије снимљене.
Вероватно бисмо сазнали и податак како су се ови Даниловићеви снимци нашли у Књажевцу.
Сазнали би смо и то да ли је он снимио ове фотографије у Књажевцу или можда негде другде.
То је битно и због чињенице да фотограф Васа Даниловић, колико се до сада зна, није често
путовао у унутрашњост Србије да би фотографисао портрете, пејсаже или ванредне догађаје.
Даниловићеве фотографије са етнографским предметима до сада нису проналажене. Познато
је да је углавном снимао појединачне или групне портрете у својим фотоатељеима у Кнез
Михајловој улици Београду, где су му долазиле потенцијалне муштерије из Београда, као и из
Србије. По свему судећи снимање појединачних и групних портрета био му је главни извор
прихода.
У Историјском музеју Србије и Музеју примењене уметности у Београду чува се неколико
његових фотографија које су снимљене у унутрашњости Србије. Из тога закључујем да је
фотограф Даниловић можда и путовао у Књажевац да би за неког снимио ове фотографије.
Претпостављам да су ове три фотографије биле употребљене као сликарски предлошци.
Предлошци у српском сликарству нису били ни реткост ни непознаница, пре би се могло рећи
да су били правило. Фотографије као и цртежи, графике, па и мозаици, сврставају се у исти
ред који су служили као предлошци сликарима (Петровић 2009: 36). Ови предлошци данас
служе за идентификацију и анализу ликовних дела познатих или мање познатих ликовних
уметника из XIX и са почетка ХХ века, који су живели и радили у Србији и на територији
Војводине (Медаковић 1968: 13).
Година која је одштампана на полеђини свих фотографија је 1882 година. То је врло значајна
година у историји Србије. Захваљујући одштампаној години тј. временској одредници ове
фотографије треба ставити у историјски контекст и временски простор како би добиле
своје право место у историји развоја српске фотографије. Током 1882. година догодили су се
бројни и значајни догађаји у Србији који су били битни за њен развој, историју и културу.
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Србија 8. фебруара 1882. године постаје Краљевина и стиче међународно признање те тако
улази у породицу европских земаља (Вучковић 1956: 45–91). Непосредно после проглашења
Краљевине Србије, установљава се државна химна „Боже правде“ која је настала из једног
позоришног комада. Исте године подигнут је споменик краљу Михајлу Обреновићу испред
Народног позоришта – на садашњем Тргу Републике у Београду. Споменик је уметничко дело
флорентинског вајара Енрика Пација (Тодић 1993: 58).
Од овог времена фотографија као верни визулени регистратор у Србији ће почети све
више да се користи за бележење важних историјских догађаја. Такође се користи и за снимање
познатих личности из политичког, грађанског, финансијског и војног живота Србије. Велики
допринос развоју новог медија тј. фотографије, даје Вук Маринковић, професор физике на
Лицеју у Београду који је постао редовни члан Друштва српске словесности, потоње Српске
краљевске академије наука.
Вук Маринковић се родио у Новом Саду 1807. године. У Јегри је дипломирао филозофију
док је медицину завршио у Пешти. У Србију долази 1849. године где одмах почиње са
предавањима физике на Лицеју у Београду. Већ 1851. године Вук Маринковић, професор
физике, објављује уџбеник под насловом: „Начела физике“. У једном поглављу тог уџбеника
под насловом: „Хемично дејство светлости“ на неколико страница се образлажу принципи
рада ондашње фотографије. То су тада биле фотографије типа дагеротипија као и талботипија
којима аутор у свом уџбенику даје равноправан положај. У свом уџбенику проф. Маринковић,
даје детаљна упутства о начину израде дагеротипских као и талботипских фотографија. То
су упутства, заједно са рецептима, које су хемикалије неопходне као и о тачним количинама
хемијских препарата неопходно потребним за израду фотографија (Маринковић 1851: 421–
424).
Професор Маринковић у уводном тексту свог уџбеника има занимљива запажања о новој
уметности или како он каже о новом художеству. “Главно дело художества тога састоји се
у томе, што ликови мрачне коморе на телу, којег је површина на светлости чувствителна,
постојано остану и добро се виде. До сад добијени фотографски образи не представљају како
живописи природне фарбе предмета, него више су налик на рисовањ с пером или плајвазом, на
бакаре и каменорезе“ (Исто). Професор је својим штивом мислио не само на физичаре и на
професионалне фотографе и своје ученике, већ и на фотографе аматере које назива самоуким,
а којих у то време има све више.
У другој половини XIX века у Србији поред бројних професионалних фотографа, почела
се све више развијати и аматерска фотографија. Свима њима је добродошао уџбеник, Начела
физике, професора Вука Маринковића. Овај уџбеник уједно је један од најстаријих стручних
описа о изради фотографија типа дагеротипије и талботипије у Србији из пера еминентног
познаваоца физике, хемије и фотографије. У одељку о светлости већ тада, средином XIX
века, Вук Маринковић пише и о проблему мерења светлости у фотографији. Тако помиње
прве светломере и поступке рада с њима. „Међу оптична оруђа у пространом смислу, спада и
фотометер, или светломер, са коима се мери ичина (количина) светлости“ (Исти: 419).
Фотографије које су набављене за Етнографски музеј у Београду представљају прави
раритет. Ове фотографије представљају сегмент епохе у којој је Васа Даниловић радио и
деловао – последње две деценије XIX века у Београду и Србији.
Керамички предмети са фотографија већ више од века пре тога су израђивани у
домаћим грнчарским радионицама и већ су били део традиције српског народа. Грнчарија са
Даниловићевих фотографија потиче из 1882. године. То одређујемо према години забележеној
на полеђини сачуваних снимака, што с друге стране довољно говори о старости предмета и
њиховој аутохтоности. Старост и аутохтоност снимљене грнчарије вероватан су разлог што
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су баш ти предмети одабрани за снимање и како би можда, били употребљени као предлошци
за рад на уметничким сликама са темама из српске историјске прошлости. Овакви грнчарски
предмети израђени су на ножном грнчарском колу, а испечени у лончарским пећима.
Поједини грнчарски предмети још су додатно обрађени техником глеђосања. Током целог
XX века овакви или слични грнчарски предмети могли су се набавити приликом музејских
теренских истраживања. И у данашње време истоветни грнчарски производи могу се наћи
по селима или се још увек продају по пијацама широм Србије. Слични грнчарски предмети
данас се израђују углавном у сеоским грнчарским радионицама (Томић 1983: 26).
Документарна фотографија се првенствено користи за проучавање прошлих епоха. Налаз
фотографија инв. бр: 16 531, инв. бр: 16 532 и инв. бр: 16 533, Васу Даниловића уједно сврстава
међу прве етнографске фотографе с краја XIX века у Србији. То је време када фотографија
добија своје равноправно место међу већ постојећим ликовним медијима: цртежима, графиком,
сликарствома и вајарским делима. Временом ће фотографија у неким аспектима друштвеног
живота те ликовне медије делимично заменити, а у неким сегментима живота скоро потпуно
истиснути. Даниловићеви снимци са приказаном грнчаријом, типичним етнографским
предметима, без обзира што су вероватно употребљени као сликарски предлошци, спадају у
збирку старих фотографија. Те старе фотографије у Србији представљају богат фонд података
који етнолози нису до сада обилније користили (Prošić-Dvornić 1982: 64).
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Резиме
Фотограф Васа Даниловић је живео и радио у Београду крајем XIX века. У Србију и Београд
дошао је највероватније из Темишвара. У Кнез Михајловој улици у Београду, отворио је два
фото-атељеа у којима је снимао претежно портрете. По проглашењу Србије за Краљевину
– фебруара 1882. године, Даниловић постаје краљевски дворски фотограф. Портретима
банкара, официра, трговаца и виђенијих личности ондашње Србије, уписао се у врсне
фотографе портретисте свога времена. Поред припадника грађанске класе снимио је и бројне
глумце Народног позоришта, али и долазак румунског краља у београдско пристаниште.
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Налаз три фотографије Васе Даниловића приликом етнографских истраживања у
Књажевцу представљају тематски искорак у раду овог фотографа, али и незаобилазни
прилог проучавању историјског развоја фотографије на овим просторима. Мотиви на
фотографијама су аутохтони грнчарски предмети коришћени у домаћинству и највероватније
је да представљају сликарске предлошке.
Three photographs by Vasa Danilović
summary
Photographer Vasa Danilović lived and worked in Belgrade at the end of the XIX century. He
most probably arrived to Serbia and Belgrade from Timisoara. He opened two studios in Knez
Mihailova Street in Belgrade, where he mostly made portraits. When Serbia was proclaimed a
Kingdom – in February 1882 – Danilović became the official court photographer. His portraits of
bankers, officers, merchants and other prominent people of Serbia made him one of the distinguished
portrait photographers of the time. Along with the middle class representatives, he photographed a
number of actors of the National Theatre, as well as the arrival of the king of Romania to Belgrade
port.
The discovery of the three photographs by Vasa Danilović in the course of ethnographic
research in Knjaževac represents a thematic deviation in the work of this photographer, but also an
undeniable contribution to the research of historical development of photography in the area. The
motifs in the photographs are indigenous household pottery items and most probably represent
artistic templates.

Инв бр 16532
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ПОГРЕБАЛНИ И ПОМЕНАЛНИ ОБИЧАИ
ОТ ВИДИНСКО
/1944–1989 ГОДИНА/
Ключови думи: погребални и поменални обичаи, комунистическа власт, изобретена
традиция, модернизация, регионална специфика.
Настоящата работа няма за цел да проследи съвременните погребални обичаи в цялата им
синтагматика, а по-скоро да отбележи някои документи и партийни решения на управляващата през указания период БКП, които дават нова насока в погребалната обредност, да посочи кои традиционни звена остават непроменени, кои отпадат, както и тези, които търпят
известни влияния. Някои елементи от погребалната и поменалната обредност се променят
по форма, но запазват своята семантика и функции. Тук ще акцентирам на съвременното
съществуване на стари и нови понятия, на стари и нови образи, на стари и нови правила.
Налице е приемственост, но и развитие, актуализиране на универсални културни механизми
и адаптирането им към съответната културна среда. Пресемантизирането на стари понятия е
съпроводено със създаването на нови и това е резултат от променените човешки потребности,
от новите икономически и най-вече политически условия, както и от инициативността на местни (от Видинския край) партийни организации и дори на отделни функционери.
В резултат на преврата на 9 септември 1944 г. в живота на селото настъпват значителни
изменения, което води до обективни промени и в семейните обреди и обичаи. Социалната
картината в България рязко се променя. Започва индустриализация, а резултат от нея е масовото
погражданяване на хората, настъпва уравниловка и тотално обедняване на населението, а селата преживяват тежка демографска криза. Това определя преориентирането и подмяната на
акцентите в личния живот.
Новият режим има нужда от нова празничност, която да бъде идеологически осмислена и да
подчертава негативното отношение към религията и религиозността. Културната и социалната
политика на българските институции през втората половина на ХХ в. влияе върху специфичното развитие на българската селска култура. След установяване на новата система започва период на почти пълно отричане на ролята на обичаите и традициите на селяните. Във Видинския
край се преминава през маргинализиране, отхвърляне и преследване на религиозните обичаи,
прокламират се безбожието и атеизмът. Придържането към отделни елементи от християнската
обредност или тяхното толериране се дефинират като „дребнобуржоазни отживелици” и се
заклеймяват.
Още в началото на периода, 1944-1945 г., официалната власт във Видин заявява стремежа си за
промяна на обичаите, което е видно от „Правилникъ за погребение на гражданите християни
въ Видин”1. В него се указва какви функции трябва да извършва общината. Сред тях са: „да
се достави погребаленъ ковчегъ”, „да се направи най-бърза разгласа чрезъ църковния звънъ,
пресата и др.”2; общината отговаря за „определяне и изкопаване на гробъ”; нарежда часа на
1
2

ДА-Видин, ф. 122 К, оп.1, а.е. 61.
В документа е задраскано на ръка: „да се издадатъ и разлепятъ некролози
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погребението, ангажира катафалка. Според този „Правилник” се налага „коливото и свещите
като съвършено излишни (да) се изхвърлят от употреба”. За да няма намеса на църквата в т. 3 от
„Правилника” е заложено всички почести ... да се отдават „пред дома на покойния”. В т. 5 е изразено намерението погребенията да нямат масов характер и близките да бъдат ограничавани
в изпращането на своите мъртви: „По право от дома до вечното жилище на покойника погребалната кола не се придружава отъ никакви граждани. Само в краен случай желаещите близки
мъже могатъ да придружат погребалната кола, но не и жените, които не се допущатъ в никакъв
случай3 по улиците и на гробищата.”
Според материалното положение погребенията са разделени на три категории, като на общината се заплаща само такса, съгласно избраната категория. „Сумата, съобразно „времената и
условията на живот” се определя ежегодно.” Не се предвижда за общината да има печалба от
таксите. Заложено е по-бедните хора да се погребват безплатно, а „големите държавници и общественици „безплатно и по специална програма”. В последната точка се допуска и други общности от града да се възползват от услугите на общината по реда на този правилник4.
Новата власт оправдава своите действия и заявява, че всичко това се предвижда, „за да се облекчи положението на пострадалото семейство”, за спасение от „моралния тормоз”, за въвеждане
на „ред и достойно отдадена последна почит на всеки покойник”. От изложението се разбира, че
Софийският народен съвет има натрупан вече опит в това отношение и видинските общинари
трябва да получат оттам „най-подробни сведения”, които да се съобразят „с местните условия”.5
В същия документ се казва, че традиционните погребения „се съпровождатъ съ големи формалности и излишни обрядности и отживели предразсъдъци, много семейства се съсипват буквално в материално отношение. (защото едно погребение коства отъ 500 до 20 000 лв.)”.6
Цитираният „Правилник”, подписан с псевдонима „д-р Селски”, цели да се изолира църквата
от погребалната обредност и тя да придобие светски характер. В същото време чрез него се
навлиза в личното пространство и се лишава семейството от възможността да определи само
по какъв начин да се раздели с починалия. Забраната на свещи и коливо, а най-вече на възможността жените да изпратят по традиционен начин своите родители, съпрузи или деца, говори
за непознаване душевността на българина и за погазване на елементарни общочовешки норми.
Какви са конкретните измерения и влияния във Видинско?
Първото погребение „без поп, без кръст, без свещеник, без църковна служба, без помана и други обичайни християнски обрядности” във Видин е на 17 октомври 1944г., според завещанието
на починалия адвокат – комунист Панайот Каменов7.
Това става сензация за града, повод за много коментари и опит да се наложи като практика.
До началото на 50-те години обаче подобни случаи са рядкост и ритуалът не става светски. Що
се отнася до селата, особено до влашките, погребалните обичаи продължават да се изпълняват
постарому, тъй като религиозността е силна, а култът към предците – много по-развит. Биенето
на камбаната като съобщение за смърт се запазва през целия период от 1944 до 1989 г., макар и
по-малко, но все още се търсят услугите на църквата.
През 50-те години под влияние на антирелигиозния етос се стига и до грубо погазване на християнските символи и човешки норми. Такъв е примерът от Грамада, Видинско, когато по време
на работа в гробището един тракторист събира дървените кръстове от гробовете и ги изгаря.
Още на следващата нощ, по време на нощна оран, той става жертва на злополука със смъртен
изход.
3
4
5
6
7

Последното е добавено допълнително, курсивът – мой.
ДА-Видин, ф. 122 К, оп.1, а.е. 61, л. 3-4.
ДА- Видин, ф. 122 К, оп.1, а.е. 61, л.1-2.
ДА-Видин, ф. 122 К, оп.1, а.е. 61, л. 5.
ДА-Видин, ф. 122 К, оп.1, а.е. 61, л. 6.
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Случаят е причина за тълкуване от грамадчани за силата на свръхестественото наказание и е
повод да се подновят надгробните кръстове.8
Недоволството на населението от новата власт, от отнемането на земята, от насилствено променения ход на техния живот е видно, но не винаги може да бъде изразено открито. Изобретателността на хората е невероятна. Те намират онези форми на реакции, които не могат да
бъдат наказани, преследвани, забранени. Такъв вид е едно оплакване на мъртвец в с. Градец,
документирано от Еленко Георгиев, бивш председател на Околийския Народен Съвет, оставил
подробно описание, на погребението на авторитетния селянин дедо Гано Вълов.
Оплакването на покойника, погребалният и поменален комплекс в обредността е изключително
силно развит. Плачът е естествен израз на скръбта, но и социална норма, неразделна част от
всяка раздяла в живота. Самото оплакване: „Ох, дедо Ганоо, в какви дни те прибра господ. А ти
като при тате и-и-и-идеш, па да му всичко разка-а-ажеш, какво е у селото станало. Ох, тате, тате,
а ти го тате питай къде са ти тате нивите, къде ти е имото? Къде са ти тате воловете? Защо ти е
запустел яхъра? Ох, деде, деде, иди го деде питай, къде ти е, деде, стадото? Защо ти е кошарата
запустела и не се чуят звънците? Ох, тате, тате, а ти го, тате питай, как че се у тая сиромашия
живее?”9 е речитатив, цитиран in extensio, отразява относително точно мислите, чувствата и
емоциите не само на оплакващите, но и на всички селяни в онзи момент. „Покойникът започва
да се осмисля като пряка жертва на колективизацията и свидетелство за това е заразителният
плач на всички жени на „най-масовото погребение, откакто се помни у селото”. Важно е и
очакването, че покойникът, отивайки на „оня” свят, ще „разкаже” на починалите близки за
теглото на живите и ще измоли тяхната свръхестествена подкрепа, за да се отърват от него.
Тъй като в традиционното общество живи и мъртви роднини се чувстват по особен начин
свързани и общото звено е бащината земя, то посегателството върху нея в този код на мислене
представлява оспорване на връзката, знаково действие, застрашаващо покоя на предците.
...след като живите не са в състояние да се противопоставят, това могат да сторят мъртвите. Не
на последно място, оплакването в с. Градец (подобни е имало и в останалите села), е възможност
да се изрекат истини, клетви и обвинения, които в други случаи щяха да бъдат наказани (Груев
2009: 178).
До края на 50-те години приключва първата вълна на масови репресии срещу всяко от
вероизповеданията в страната. Всички те поотделно и въобще религията като цяло са обект на
масиран натиск” (Груев 2009: 314).
През 1957 г. Политбюро на ЦК на БКП утвърждава специални „Мерки за засилване и
подобряване на атеистичната пропаганда в страната”. В началото на 1958 г. те са спуснати като
специално окръжно на ЦК на БКП до всички низови партийни структури, за да се изгради
антирелигиозната концепция на режима (Груев 2009: 315-316).
Целта е да се изкове нова календарно-празнична система, която да замести традиционната.
През 1963 г. е изградена Национална комисия по социалистическите празници и обреди към
Комитета за изкуство и култура. В нейно подчинение се изграждат окръжни комисии, оглавени
от секретари или заместник-председатели на Окръжните народни съвети.
Културната и социална политика на българските институции през втората половина на ХХ
в. влияе върху специфичното развитие на българската селска култура. След установяване на
социализма като система настъпва период на почти пълно отричане на ролята на обичаите
и традициите на селяните, които се разглеждат като религиозни, буржоазни, вредни за
„социалистическия” човек. Така през 50-те и началото на 60-те години официалната политика
8
9

Инф. Велко Марков Маркин, р. 1919 г. в Грамада, средно образование.
ДА – Видин, ЧП 420, т.6, л. 236-237.
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е насочена към изличаване на „религията” и налагане на атеистичен мироглед в системата от
граждански и революционни празници... През този период модернизацията изключва селската
традиция (Бонева 2009: 233).
Промените в обичайно-обредната система настъпват по идеологически, по битови и по икономически причини. Най-напред от погребалните и поменални обичаи отпадат тези практики,
които са трудно изпълними при съвременния начин на живот. Променят се и онези, които не
отговарят на изискванията на хората и влияят на техния нов жизнен стандарт.
През 1966 г. с решение на Секретариата на ЦК на БКП, озаглавено „За по-нататъшното
подобряване на работата по атеистичното възпитание на трудещите се”, се възлага изграждането
на „домове на атеиста” под шапката на Националния съвет на Отечествения фронт (Еленков
2008: 137-238). Това е поредният етап в атеистичната политика на режима след 1944 г. Тук се
набелязват мерки за пълна подмяна на стария религиозен светоглед с „научен марксисколенински мироглед”10.
През 70-те години в градските центрове започват да се изграждат „Обредни домове”. За техни
директори се назначават стари партийни кадри, които са се оказали непригодни в останалите
управленчески сфери. За пръв ръководител във Видин е назначен Райко Крумов – с незавършено
средно образование, който до момента е завеждал местното погребално бюро11.
Атеистичната политика на режима среща най-сериозни трудности при налагането на нова
погребална обредност. От една страна, става въпрос за смъртта на възрастни хора, които
сами поръчват как и къде да бъдат погребани, самите те са носители на традицията, от друга
страна - самите погребални обичаи са много консервативни. Дори и при извънредна смърт (на
млад човек) иновациите в тъжните ритуали се възприемат много по-трудно, отколкото при
празничните. Всякаква груба намеса се приема като кощунство към паметта на починалия.
Баща ми, Божко Бизеранов, умира през 1970 г. и по спомени на моите близки трима души
от общината в Ново село (последователно) пристигат да ги предупредят да не го погребат
със свещеник. Въпреки това, той беше погребан с трима свещеници, независимо, че на
самото погребение присъства и Ради Кузманов, член на Държавния съвет, личен приятел на
починалия.12 Тъй като никой от семейството не е свързан по какъвто и да било начин с БКП,
пострадали няма, но не във всички случаи е така.
Новоселският пример през 70-те години се налага и в останалите селища в региона. В
информация от периода се отбелязва, че във връзка с неизпълнението на инструкциите за
организиране на погребенията са снети партийните секретари в с. Раброво и с. Неговановци,
допуснали в домовете си традиционни погребения по религиозен обичай.13
При създаването на Дома за социалистически бит и култура в окръга през 1970 г. гражданските
погребения са били 10,3%, а в края на 1976 г. – са 69,2%14.
В „Анализ на работата по внедряване на гражданските социалистически ритуали през 19711976 г.” във Видински окръг са отчетени погребенията, които са съобразени с идеите на комунизма както следва:
Граждански погребения (по години в %)
1971 - 29,21%; 1972 - 42%; 1973 - 48%; 1974 - 56%; 1975 - 62,2%; 1976 - 68,9%.
Като слабост се отчита, че в нито едно населено място няма изградена специална база за „внедряване на траурния ритуал”15. Като селище, което е посочено, че най-слабо се поддава на новите
10
11
12
13
14
15

ЦДА, ф. 136, оп.48, а.е. 15, л. 1-88.
ДА – Видин, ф. 332 Б, оп. 1, а.е. 689, л. 8.
Инф. Цонка Сергиева Бибанова и Здравка Сергиева Бизеранова, Ново село.
ДА – Видин, ф. 122К, оп.1, а.е. 61, л. 19.
ДА-Видин, ф. 332Б, оп. 1, а.е.689, л.21-25.
ДА-Видин ф. 489, оп. 41, а.е.42, л.1.
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ритуали, е с. Винарово, където през 1975 г. само 3 души са погребани с граждански ритуал (от
починали 49), а през 1976 г. – нито един. В Златен рог (днес с. Антимово и с. Кутово) през 1971
и 1972 г. от 123 души нито един не е погребан с граждански ритуал, а през 1973-1976 г. от 301
починали само 12. Село Винарово е известно със своите опозиционни настроения.
В Анализа като незадоволителна е определена работата в селата: Рупци, Капитановци, Покрайна и Септемврийци, затова е заложено да се „набележат нови конкретни мерки за 1977 г.”16
От Бюлетин за 1976 г. ще посоча, че в някои селища мерките за налагане на нов вид траурни
церемонии са много успешни за комунистите. В с. Макреш и с. Белотинци при погребения без
свещеник дори се стига до 100%, в гр. Дунавци и с. Извор – 96%, в с. Рабиша и с. Буковец – 91%,
а от влашките селища най-високи са резултатите в гр. Брегово – 85%.
Най-слаби отново са резултатите във Винарово – 0% и Златен рог – 4%.
В община Димово през 1975-1976 г. 95% от погребенията са организирани по граждански ритуал, но въпреки това се отчита, че „пак не можем да се преборим с религиозните разбирания с некои хора”. Целта е явна – да се достигнат 100%. В „Информацията” е отбелязано, че „най-много
погребения с поп се извършват в с. Бела, много рядко в гр. Димово”17 През 1978 г. гражданските
погребения нарастват на 96%18.
За 1978 г. се посочва, че ОФ има значителен принос за покачване на процента на погребения с
граждански ритуал – 72%. Изоставане се отчита отново във Винарово, в Ново село и в с. Бойница. Като слабост се отбелязва, че свещеници са допускани при „помените в Кула, Ново село
и Видин”.19
През 70-80-те години на ХХ в. комунистическата държава прави опити за управление и пълен
контрол над семейно-празничната система. Тази цел е изразена в главния документ: „Основни
насоки за развитие и усъвършенствуване на празнично-обредната система в Народна република
България от Държавния съвет на НРБ” от 12 април 1978 г., а тя е: да се освободят българите от
„всякакви вредни остатъци от религиозните предразсъдъци. „Като най-важна задача се посочва
„класово партийното и патриотичното възпитание на населението”.20 Семейните обреди имат
приоритет в партийните програми. Към Комитета за култура се създава Национална комисия
по социалистическите празници и обреди, чиято задача е да измести църквата от живота на
хората, конкретно до това, което ни интересува – църковното погребение да се заменени с
гражданско, а в обреда да залегне комунистическият бит, морал и култура.21
В „Информации за празнично-обредната дейност във Видински окръг през 1979-1980 г.” пише,
че „Все още не е преодоляна психологическата бариера на скованост, на объркване и бездействие при получаване на тъжната вест. Съответните съветски (изписването е според документа) обществено-политически органи следва да проявят инициативност, активност и да насочат
ритуала в нужната насока. Всяко забавяне и стъписване е вредно и с отрицателно въздействие
за близките на починалия. Получилият се вакуум в такъв случай и особено където църквата
има все още влияние създава възможност за домогвания да се извърши и се извършва ритуала
по религиозен обряд. Своевременното посещение дома на починалия и подготовката на ритуала са утешителни действия за роднини и близки, заразителен пример за останалите техни
съграждани”.22

16
17
18
19
20
21
22

ДА-Видин ф. 489, оп. 41, а.е.42, л.2.
ДА-Видин ф. 363, оп. 5, а.е.64, л.4.
ДА-Видин ф. 363, оп. 6, а.е.9, л.78.
ДА-Видин ф. 489, оп. 41, а.е.42, л.10.
Социалистическите граждански ритуали 1979: 3-4.
Пак там, с. 13.
ДА-Видин ф. 489, оп. 41, а.е. 43, л.7.
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За да се постигне поставената от партийните функционери цел се предлага „добре да се подготвя слово наситено с биографични данни”, което според тях „оказва облекчаващо въздействие”.
Ако семейството не може да си осигури музика, „да се изпраща от общинския съвет, като за целта се предвидят и подсигурят и парични средства”. Към тази информация на ръка е добавено:
„Не добре работят об. Н. с., Видин и Бойница”23
В информациите за 1980 г. се посочва, че броят на религиозните погребения е намалял. Селищни системи, в които погребенията са на 100% граждански са Макреш, Димово, Чупрене и др.
Най-силно религиозността е изразена в селищните системи Ново село и Видин – 50%.24
За да се „усъвършенства” празнично-обредната система през 1979 г. е приета двегодишна програма на ОНС, ОК на ОФ, ОС на БПС, ОК на ДКМС, ОС на културата и ОС на жените. През
1981 г. са приети разширени мероприятия на тези органи (Георгиев 1985: 43). Плануваното и
отчетът показват, че всички организации са ангажирани празнично-обредната система да стане
социалистическа по дух и съдържание.
Обредният дом във Видин има обособен фонд в ДА.25 В Заповед №3 (на основание Постановление №14 на МС от 4.04.1969 г., в изпълнение на Заповед №248/20.03. и 692/9.07.1981 г. на
ОбНС, както и Решение № 11 на ОбНС от 3.07.1981 г.) се чете, че Милчо Гергов се назначава „да
следи изпълнението на инструкцията по провеждането на тъжните ритуали”. В Заповед №12 се
уточняват функциите на обредния дом и на служителите, работещи в него. От т. 3 е видно, че
длъжностните лица трябва да следят да се спазва: „идейност, тържественост, емоционалност,
музика, слово...”, в т. 4. дежурното лице се задължава „да води разговори с близките на починалия на такова ниво, че по възможност да не се допускат обреди по религиозен начин”. В Заповед
№15/25.08.1982 г. се регламентира приемането на поръчки за изработване на паметници, бази,
рамки, гробници и други от този род изделия...”.26
В Ново село през 1983 г. в „Бележки, мнения и предложения по празнично-обредната система в Новоселска селищна система” от Борис Пецов27 на ръка са написани бележки, отнасящи
се до раздел „Погребения”, и се предвижда: „1. Цялата работа да се върши от съвета. 2. Без
свещеник. 3. Изказване на съболезнования. 4. Траурно слово. 5. Парцелиране на гробищата.
6. Панахида. 7. Възпоменания.”28 От нахвърляните бележки е видно, че в общината се вземат
мерки, за да не изостава от другите в региона. С. Флорентин, от същата община, отчита за 1985
г.: „Не сме решили напълно въпроса с погребенията – не са очистени от религиозни елементи
– все още стават с поп, като за тази цел имаме наказани комунисти...”29 Във Видинска община
тенденцията е същата: „По-творчески се подхожда при провеждането на гражданския траурен обред”.30„Творчеството” се състои в подготовката на траурно слово, увеличаване броя на
индивидуалните възпоменания, организиране на общоселски възпоменания. Такива изяви са
организирани: през 1985 г. – в Иново; 1986 г. – Златен рог, Иново, Сланотрън, Градец, Гомотарци, Капитановци, Кошава, Покрайна и Майор Узуново; през 1987 г. – Гомотарци, Пешаково,
Генерал Мариново и Бела Рада. В селата Войница и Динковица подобни изяви се отлагат за
по-късен етап.31

23
24
25
26
27
28
29
30
31

ДА-Видин ф. 489, оп. 41, а.е.43, л.7-8, а Н.с. означава съкратено Ново село.
ДА-Видин ф. 489, оп. 41, а.е.43, л.42.
ф.1195, оп.2, а.е. №3.
ф.1195, оп.2, а.е. №3, л. 5-10.
Председател на Общинския комитет на Отечествения фронт.
ДА-Видин ф. 312, оп. 6, а.е.9, л.93.
ДА-Видин ф. 1240, оп. 1, а.е.11, л.3.
ДА-Видин ф. 312, оп. 6, а.е. 20, л.98.
ДА-Видин ф. 415, оп. 10, а.е.86, л.25-27.
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„Слабости” и „по-лоши резултати” се отчитат и в с. Арчар, общ. Димово. „Траурните обреди” се
считат за един от „трудните сектори” за внедряване на социалистическите ритуали. През 1983 г.
се отчита, че 1/3 от погребенията през 1982 г. се извършват със свещеник.32
Сравнително нов елемент от погребалната обредност е произнасянето на речи. Още през
Възраждането се заражда тази традицията, но тя е характерна само за градските погребения, а
след 1944 г. започва да навлиза и в селските. Наблюдава се един светски елемент - при опелото
в църквата да се произнася реч в края на службата преди обредното „последное целование”. В
годините след Освобождението 1878 г. в различни градове на страната се отслужват църковни
панахиди за успокоение на душата на видни политици, докато самата церемония е в София или
още тялото не е пристигнало от чужбина (Васева 2006). Това може да се смята за предшественик
на траурните митинги по време на социализма, на които с речи, с минута мълчание, с падане
на колене, с почетен караул работници, служители, ученици и студенти в цялата страна отдават
почит към паметта на някой известен покойник от управляващия наш или съветски елит
(Напр. при смъртта на Брежнев, на Андропов, на Черненко, на Людмила Живкова и др.).33
Периодът след 1944 г. носи и белезите на редица значими промени, свързани с погребалните
практики. Много по-чести са случаите, когато смъртта не настъпва в дома, а в болница. Но
за разлика от други градове, във Видин и в останалите селища на областта все още се спазва
традицията тялото на покойника да престои една нощ в своя дом, преди да бъде погребано.
Единични са случаите, когато то се транспортира направо в Обредния дом на градските
гробища. Поклонението пред тленните останки, когато става в дома на покойника, все още не
се унифицира. Съхранява се интимната атмосфера на дома и церемонията не е универсална
за всички покойници. Запазването на поклонението в дома доближава градското погребение
до селското, до традициите. Дори траурният етикет в първите години след Освобождението
изисква лично посещение в дома на покойните политици, за да се изкажат съболезнования
(Васева 2008: 248).
През периода 1944-1989 г. често явление е негативното отношение към църковните служители
и ритуали. От документите се вижда, че партийните дейци трябва да бъдат активни, защото „...
там, където нас ни няма, църквата заема своето място”.34
В много случаи има двойственост при прилагане на обичайната система и тя е не винаги е невидима за обществото. Тайното опяване, тайното кръщаване и венчаване са част от невидимия
пласт. Но има и външни белези, които се наблюдават от всички. Напр.: Погребение, което е без
участието на духовно лице, но с погребално шествие, водено от два надгробни знака – кръст и
пирамида с петолъчка. Партийният актив трябва да определи дали това погребение е гражданско. В отчетите „Веднага бързаха да подчертаят, че петолъчката е била напред, а след нея – кръстът. В ония първи години и това беше успех, и то голям успех” (Заяков 1985: 50).
През 60-80-те години на ХХ в. вместо кръстове започват да се правят петолъчки, които се
поставят на гробовете (вж. Приложение, сн. № 1, 2). Когато някой не е съгласен, се налагало
сам да намери майстор, който да направи дървен кръст за починалия. Така в редица селища
традицията да се използват кръстове се запазва. В с. Подгоре през 1984 г. има случаи, при които
членове на БКП се погребват с кръстове, направени от местни майстори – дърводелци,35 но поскоро тези случаи са изключение от правилото.

32
33
34
35

ДА-Видин ф. 409, оп. 6, а.е.40, л.3.
Инф. Валя Димитрова, р. 1959 г., висше образование, Видин.
ДА-Видин ф. 489, оп. 41, а.е.43, л.42.
Инф. Пламен Никодимов, р. 1953 г., с. Подгоре, висше образование.
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На църквата се гледа като на институция за извличане на облаги. Прави се разлика между храма
и Бог, осмиват се църковни служители.36 Всичко това се разпространява, за да се сведе до минимум ролята на религията и да се наложи ново партийно верую. С партийно решение се налага
напр. „...да не се употребява по инерция фразата „Бог да го прости”, а да се замени със „Светла
му памет”, „Вечна му памет”, „Да го помним дълго” и др. (Социалистическите граждански
ритуали 1979: 131).
В началото дейността в областта на обредите се свежда до елиминиране участието на духовниците, но постепенно се пристъпва към преосмисляне на останалите обредни моменти, в търсене на рационалното, в измисляне и изобретяване на всевъзможни начини за откъсване от
традициите.
Партийните активисти и селските власти постепенно схващат, че ако се поемат част от разноските
по погребалния ритуал, по-лесно ще успеят да приобщят населението към извършване на
светски погребения. В този дух в Ново село местната структура на ОФ разработва правилник
за нов тип светско погребение. Предвидено е няколко организации да си поделят разноските
– ТКЗС да плаща музиката, съветът – превоза, некролозите и друг реквизит. ОФ формира
„ритуална комисия”, чиято цел е да се предотвратят погребенията с поп. Затова е необходимо
веднага да се посети семейството на починалия, да се организират хората, които ще участват, да
се напише слово, да се ангажира човек, който да го произнесе, и др.
В организирането на самите погребения се налага двойственост – спазването на традициите
започва да се изпълнява тайно, а приемането на новото е само формално, но то става видимо
за обществото. Напр. свещеник Параскев Серафимов Георгиев37 сподели, че при социализма се
стигнало до промяна в началния час на опяването на мъртвия - към 11 часа преди обяд, вместо
в 13-14 ч., тъй като към 13-14 ч. идвал партийният секретар или длъжностно лице по ритуалите,
за да чете слово. Попът не трябвало да се засече с партийния представител. Свещеникът е имал
случаи, при които се налагало да изпълни службите по домовете на починалите нощем, особено
в Брегово, където хората били повече преследвани за християнските си убеждения. Вярващите
се притеснявали както за себе си, така и за свещеника. Някои смятали, че може да се стигне
дори до физическото му унищожаване.
Напр.: За да остане в тайна обичаят „пускане на вода” започва да се организира без участието на
музика. Целенасочено се избягва вдигането на шум, като започва да се губи тържествеността на
ритуала, ограничава се кръгът участници в него и се свежда до 3 души (възрастна жена, водоноската и свидетелят). Въпреки това при власите във Видинско поманите се отбелязват особено
тържествено, те са дни не само на мъртвите, но и на живите. Издигането на паметници приживе
и полагането на помана приживе са част от маркерите на „другостта” и в периода на социализма
придобиват по-масов характер. Една от причините за разпространение им е фактът, че помани
за живи си правят предимно млади пенсионери, които не биха могли да бъдат санкционирани
от местните власти. Ако техните деца сами организират помените и спазят традициите, срещу
тях могат да се наложат различни видове наказания. Така възрастните освобождават децата си
от грижите по организирането на помените, а едновременно им спестяват финанси и преследване от властимащите. Това са част от модификациите, които времето налага.
Добруването на мъртвите и на живите е в пряка зависимост от изпълнението на цялостната
36

37

Оттук са произлезли редица поговорки: „По-близо до църквата, по-далеч от Бога”; „Без пари и в гроба не те
искат”; „Черква без облага, пуста остала”; „Парите запопват и магаре”; „Ако искаш да се храниш лесно, стани поп”;
и сравнението: „Сирене гозба ли е, магаре стока ли е, върба дърво ли е, овчар либе ли е, калугер човек ли е?” и
др. Лакомията и недостатъците на част от съсловието са отразени в поговорките: „Наядох се като попско чедо на
задушница” или „На попа окото е във виното”.
Отец Параскев е роден в с. Балей, обслужвал Гъмзово и Тияновци, след това Ново село в периода 1979 – 1987 г., а
от 1987 до днес – Балей.
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ритуална практика така, както традицията повелява. За да се промени това, „ритуалчиците”
във Видин трябва да прибягнат към нов експеримент – през 1974 г. те въвеждат светски ритуал
„Възпоменание на починалите”. Според информация, дадена по този повод, се съобщава, че
„е посрещнат с интерес от много хора и през следващата година предстои въвеждането му и в
други общини”38 През 1979-1980 г. възпоменанията се предвижда да се организират „по селища
и индивидуално”, като те стават задача на „масовите организации и народните съвети”.39Отчита
се, че по своята „идейна насоченост и по структура социално празнично-обрядната система е завършена в основни линии, но тя все още не съответства на съвременните изисквания
на социалистическия труженик и богатството на съдържанието и силата на емоционалното
въздействие”.40 Създаването и внедряването на новите празници и обреди и отмирането на старите се разглежда от комунистите като „две тясно свързани помежду си части на единния процес на установяване на социалистическата празнично-обредна система”.41 През 70-80-те години
на ХХ в. дейността по налагането на новите ритуали и атеистичното възпитание се концентрира
сред различните етнически и етнокултурни групи, като във Видинския край тази тенденция
засяга власите. Засилват се ограниченията по отношение на различни техни религиозни
практики. Размерите са очертани от предходния период. Те дават израз на промененото
статукво в обществото и на новите етични и ценностни нагласи в него (Груев 2009: 330).
Въпреки подхода, и в „най-комунистическите години” обичаят „По кръсти” (на втория ден на
Великден, когато се играят хора, посветени на мъртвите) в Ново село и на Алботинския манастир не е прекъснат. Не се е разрешавало музиката да свири, но с окарина, с тъпън и цигулка,
населението само е отивало на оброчните кръстове и давало хора на починалите си близки. Има
спомени, че във влашките села не са смеели да дават хора за мъртвите и са ходели в Ново село.
В близост до Градец, на Алботинския манастир, също са продължили традициите да се играят
хора за починалите, но не на втория ден на Великден, а на втори май, тъй като вторият ден на
Великден е бил работен ден, а 1 и 2 май – почивни.
Във Видинско източното православие има изключително здрави корени, най-вече сред
влашкото население. Борбата срещу духовниците и вярващите е трудна и се приема като
културно мисионерство, като дълг на всеки партиен функционер. Вярващите се смятат за
изостанали и назадничави, за подходяща хранителна среда за капитализма и затова се започва
едно „окултуряване”, което се вписва в модернизацията на ранния комунистически проект.
„Игнорирането на християнския погребален обред в годините на прехода става по желание
на семействата на покойниците от разглежданата група, които са убедени, че гражданското
погребение подхожда в най-голяма степен на атеистичния им светоглед. Изтласквайки
Православната църква от многовековните й традиции да обгрижва болните и умиращите,
отричайки християнските възгледи за безсмъртието на душата и нуждата от изричане на
молитви за нейното успокоение след смъртта, социалистическото общество, приело атеизма
за господстваща идеология и в съзвучие с характерното за Новото време „игнориране на
смъртта”, утвърждава гражданската погребална церемония, в която са заимствани отделни
елементи от християнския обред, но видоизменени и миксирани по начин, който не само
разрушава функционирането на системата, но прави трудно разпознаваеми функциите на
отделните елементи” (Васева 2008: 248). Написаното от Валентина Васева сякаш не се отнася за
Видинско. Тук традицията е запазена, комунистическият експеримент не успява да я обезличи
до такава степен, че да не се разпознаят отделните елементи, което дава възможност днес да
38
39
40
41

ДА – Видин, ф. 122К, оп.1, а.е. 61, л.20.
ДА-Видин ф.489, оп.41, а.е.43, л. 10.
Пак там, л. 10.
Пак там, л. 14.
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могат прибилизително точно да бъдат възстановени обредните практики от началото на ХХ в. В
нито едно от влашките села комунистическите напъни не водят до резултати от порядъка на 90100% от гражданските ритуали. Такива са резултатите само в селища, откъдето почти от всяка
къща има по един партизанини или ятак – напр. Макреш. Дори и в тези селища допускаме, че
документацията не е точна, а пишещите отчетите са изопачавали фактите.
Макар след 1944 г. да се въвеждат някои нови обредни лица и елементи (Напр. вместо свещеник
на погребенията трябва да присъства партийният секретар или специално лице, назначено
от общината със задължението да извършва обредните церемонии.) в селата случаите на
погребения с поп са много, а без поп се отнасят за семействата на партийните членове и на
служители в общината, които са били заплашвани, че ще бъдат уволнени от работа. Учениците
са били предупреждавани да не носят вода на починалите, убеждавани са, че това са суеверия и
са заплашвани, че ще бъдат наказани или изключени от училище. Събраната от нас информация, познаването и продължаването на традициите, говори, че обичаите са съхранени и няма
спомени някой сериозно да е пострадал. Въпреки заплахите, рядко се е стигало до изключвания
(от партията или от училище). Промените обхващат онази част от населението, пряко участващо в строителството на комунизма, ангажирана в управлението. Независимо от всичко, новостите са видни, а това обяснява защо много от децата остават некръстени, а покойниците
– неопети.
От 1983 г. във Видинско се предвижда да се правят „един път годишно общи възпоменания на
40 дни, половин и една година”.42 Заложеното в плана говори, че този тип възпоменания не са
се наложили през 70-те години на ХХ в. Такива мероприятия не допадат на населението, датите
и събитията не могат да се обединяват и личните и семейните ангажименти по почитане на
паметта на конкретния близък човек не отпадат. Така заложеното в партийните програми само
може да отблъсне хората, затова на практика не се реализира.
От 80-те години е заложено да се намерят специални музиковеди, които „да издирят и изготвят
препоръчителен списък с подходящи музикални пиеси и мелодии...за граждански погребения и
възпоменания.”, а срокът за изпълнение е октомври 1981г.43 Плановете за 1982-1985 г. са сходни,
но се добавя, че празнично-обредната система трябва да се развива, обогатява и усъвършенства
съобразно „с изискванията на развитото социалистическо общество”.44
В отчетите и материалите от 1985 г. за предходните години пише: „На територията на Видински
окръг се е работело и работи в областта на празнично-обредния дял от нашата култура с необходимото чувство за отговорност и грижа. Когато днес отчитаме несъмнените успехи, нека не
забравяме началото на този революционен прелом в съзнанието и душите на хората, който не
беше нито лек, нито гладък, и да изразим благодарност на първите, които нямаха опит, не им
достигаха знания и време, но с комунистическа убеденост и упоритост прокараха браздата на
революцията и в тази най-неподатлива, консервативноустойчива сфера на човешкото битие”
(Заяков 1985: 49).
В „Програма за по-нататъшното усъвършенстване на обществено-политическите, културни и
семейно-битовитовите празници и обреди за периода 1985/1990 год. Във Видинска община”
е заложено да се започне провеждането на общоселищни възпоменания в кметствата на
общината, като гражданските погребения през 1990 г. трябва да достигнат: - в гр. Видин – 95%,
а в общината – 80%, а възпоменанията да достигнат: - в гр. Видин – 80%, а в общината – 65%.45
Продължителният период от време и последователността от страна на управляващите не може
да не окаже влияние върху обичаите. Измененията в традицията настъпват не само по идеоло42
43
44
45

ДА-Видин ф.489, оп.41, а.е.42, л. 20.
ДА-Видин ф.489, оп.41, а.е.34, л. 8.
ДА-Видин ф.489, оп.41, а.е.43, л. 17.
По сведение от отдел „Най-нова история” при РИМ – Видин.
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гически причини, а и поради демографски. Селата обезлюдяват, младите хора се отправят към
градовете, което оказва влияние върху някои обичаи. Напр. При носене на вода за починалия
(било то за 40 или за година от смъртта) в обезлюдените села не винаги има възможност
обичаят да се изпълни от девойка или да се оформи ритуална двойка водоноска – мартор.
Тогава настъпват сериозни промени – може да се носи вода от малко момченце, да се оформи
еднополова двойка – от две момичета или от две момчета, в зависимост от това, какви близки
деца/внуци имат починалите. Изпълнението на всички видове роли в обреда ритуално променя
неговата символика (Бонева 2009: 237).
Същността на обредите започва да се мени и те се превръщат в „изобретена традиция”. Под
„изобретена традиция” се разбира „комплекс от практики, нормално управлявани от открито
или прикрито възприети правила от ритуално или символично естество, чрез които се цели да
се включат определени ценности и норми на поведение чрез повторение, което автоматично
загатва континюитет с миналото” (Hobsbowm 1983: 1).
В повечето села се запазват обичаите срещу вампирясване, но някъде настъпват изменения,
които можем да причислим към т.нар. „изобретена традиция”. Напр. в Раброво отпада обичаят опалване на мъртвец и се замества с нов – когато донесат ковчега преди да бъде положен
мъртвецът три пъти с чесън се прави кръст и чесънът се оставя в самия ковчег. От езичеството
- чесънът, от християнството – кръст, последица от комунизма – извършването на обреда у
дома, това са новите маркери, наречени иновация. В Балей, където със смъртта на опалвачката
в началото на 90-те години на ХХ в. традицията прекъсва, поп Параскев я „изобретява”. Той
чете специална молитва от Требника срещу превъплътяване, но измисля следното: тъй като
власите много държат техният близък да умре със запалена свещ, попът взема тази свещ, разделя я на две равни части и оформя от тях кръст, притискайки ги в центъра. Тази свещ-кръст
се поставя в дясната ръка на починалия и с нея се погребва. Свещеникът вярва, че тя предпазва
от вампирясване. Ако някой е умрял без свещ, той взема една, запалва я, чете молитва и прави
останалите неща, както в описания случай.
В Румъния и Югославия през тоталитарния период няма гонения и преследване на християнските ритуали, въпреки това, самото време и промените в мисленето на хората налагат някои
иновации.46 Християнското учение за смъртта като преход към истинския живот в царството
небесно, е подложено на съмнение и критика през периода след 1944 г. Възникват и редица
пословици, които изразяват съмнението на хората в съществуването на задгробен живот.47
Според учените-марксисти българският народ „е убеден, че земният живот е единственият и
истинският”. Всичко друго е празна приказка на църковните служители. „Тук на света е и раят, и
пъкълът” – казва той (Стоев 1978: 83). Според автора народът „осмива погребалните църковни
обреди и вярата, че умрелият ще получи утешение и удовлетворение от църковното пеене,
музиката, трапезите и подаръците, които се поднасят на гробовете. „На глух да свириш, пиян
да черпиш, мъртъв да кадиш все едно хваща”. Това изразява „неверието към внушенията на
религията за живот и потребности на умрелия след смъртта.” Написаното от Ст. Стоев отговаря
на духа на времето, когато пише. Събраното на терен в голяма степен опровергава описаните
по-горе обредни практики и светогледът на хората от Видинския край е съхранен сравнително
непроменен.
46

47

От теренната информация, събрана от мен в гр. Крайова, с. Ботушещ и с. Вървор като изобретена традиция можем да определим поставянето в ковчега на чесън и 3 вретена, което на практика замества обичаите, които са се
изпълнявали на гроба и чиято цел е предпазване от вампирясване. Инф. Наталия Савчу, р. 1943 г., с. Вървор, обл.
Долж, Румъния, висше образование, понастоящем живее в Крайова; Мариана Могой, р. 1948 г. с. Ботушещ, обл.
Долж, Румъния, учителка; Лоредана Ангел, р. 1973 г., с. Ботушещ, обл. Долж, Румъния, лекар.
Напр.: „Никой не се е върнал, за да каже що има на оня свят”; „Ще се върне, кога и баща му от гроба”; „На смърт
цар няма”; „Роб се разсмива, гроб се не засмива”; „Робу се надей, а гробу – недей” (Стоев 1978: 83).
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Наивен, но все пак стихиен, материализъм е скрит във всеобщо разпространената пословица:
„От земя сме и на земя ще станем”. Схващанията на хората са разкрити в много такива.48
В книгата „Изворски манастир „Успение Богородично” през времето и нас” на Борис Костов
са включени и няколко мъдрости от т.нар. „буковски49 „ага” раба божия Атанас Лазаров, които
са датирани 1997 г. и отразяват светогледа на своя автор, а навярно и не само неговия. Тук ще
цитираме част от тях: „Човек е пътник за оня свят”, „Всеки сам отговаря пред Бога за делата си”,
„Господ не спи”, „Види Бог”, „Добър е Господ”, „Всичко на тоя свят става с волята божия”, „Не е
грях човек да се радва на хубавото”, „Всички сме грешни, цялата ни надежда е в милосърдието
на Всевишния”, „В светото писание е казано грях е да хулиш Бога, но още по-голям грях е да
слушаш хулителите му!”, „Вие, комунистите, не вярвате в Бога. Но от мен да знаеш: истинските
комунисти са божи пратеници! Черквата малко измени света за две хиляди години...” (Костов
2006: 55-56).
Подбраните редове са използвани от Борис Костов, бивш секретар на ОК на БКП. Тълкуването
на комунистите като божи пратеници може да е двуяко: да бъде изпитана вярата на останалите;
или истинските сред тях са малко и са носители на някои ценностти, дадени им от Бога.
Независимо от последователността и упоритостта в борбата по разпространение и внедряване
на траурните граждански ритуали и през 1985 г. година се отчита: „Не само религиозно вярващи, но и убедени атеисти допускат провеждането на религиозни траурни обреди, защото са
традиционно свързани с религията (Николов 1985: 59). Безспорно, всички опити да се намеси
партията и държавата в традиционната духовна сфера на населението от Видинския край остава трайни следи, но така и не се стига до пълното й разрушаване. Четиридесет и пет години за
това не стигат. Навярно за това са необходими повече от две поколения.
След 1989 г. никой не се намесва и всеки погребва близките си както намери за добре и
според възможностите си. Във влашките села помените са по-пищни, но и това зависи
от благосъстоянието на домакинството. Надгробните паметници се правят от по-скъпи
материали, те са по-помпозни, но това е друг въпрос, на показност в скръбта, и е достойно за
цялостно изследване.
След 1989 г. „вятърът на промяната” разрушава надстроените над традицията комунистически
абсурди, изградени от управляващите. Днес българите са свидетели на масово връщане към
църковните ритуали (преди всичко кръщаване на дете и погребение). Само за известни
обществени личности и за атеисти по убеждение се извършва т.нар. гражданско погребение.
Дори и при тях не е изключение редуването на двата ритуала – граждански и църковен. „Може
да се каже, че и семейните обичаи също са в период на преход, както и държавата ни” (Иванова
2002: 96-97).
Преодоляването на задържащите развойни процеси в съвременната семейна обредност днес
е подпомогнато от „нахлуващия характер” на икономиката, а оттам и в съпровождащите я
културни явления и процеси. Типичен пример от погребалната и поменалната обредност са
вестникарските съобщения за смърт и помен на близки и роднини.
Българинът е най-добър в скръбта. Това е отразено най-синтезирано в един виц, предназначен
за ергени: „Ако искаш да имаш добра жена – добра любовница, ожени се за французойка. Ако
искаш добра домакиня и майка, ожени се за германка. Ако искаш добре да те оплаче, когато
умреш, ожени се за българка!” (Иванова 2002: 99).
48

49

„Всяко нещо си има начало и край”; „Две смърти няма, а без една не може”; „Свят като цвят, днес ни има, утре
ни няма”; „Днес човек се родил и гробът му се е отворил”; „Дните не ще се свършат, ние ще се свършим”; „Работа
край нема, ми чъ съ свършимо, она – не!” и др. Тук е показано обективното съществуване на света, независимо
от човека. Противоречивата същност на нещата се долавя в народните мисли: „Радостта и скръбта заедно ходят”;
„Времето човек краси, но и времето го коси”.
Названието е от селищно име – с. Буковец, Видинско.
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Погребалните и поменални обреди са част и от съвременната културата на българина. Те
носят в себе си традицията, но техният път зависи от промените в обществото и икономиката,
от културните процеси и влияния. Въпреки всичко, те запазват нещо от миналото, своята
регионална специфика и многообразие.
Населението във Видинско се оказва много консервативно и ревниво, когато насилствено
се опитват да отрекат нещо от неговите вярвания. А по такъв начин са се опитвали да се
променят нещата, особено след 1952-1956г., когато се създават ТКЗС-тата. В съответствие
с това съвременната погребална обредност „е белязана от две противоположни тенденции:
1. консерватизъм и 2. модернизация. Налице е и една трета, компромисна тенденция 3.
модификация, при която определени обредни компоненти се модернизират по форма, като
запазват изконната си функция и семантика” (Беновска 1995: 216).
В обобщение можем да кажем, че в значителна степен и през годините на тоталитаризма се
запазват: възгледите за душата и „оня” свят; представата за доволния мъртвец (продължава
да се спазва и да се поставя всичко необходимо на мъртвия в ковчега – пари, храна, дрехи,
тоалетни принадлежности и др.) Според М. Беновска в равнинните райони на Врачанско е
забравен моментът, че мъртвият трябва да се откупи на „оня свят” (Беновска 1995: 217), но
във Видинско обичаят се спазва и до днес; вярванията, че земята не приема грешниците и те
не се разлагат; оформянето на гробището подобно на селището на живите – по родове, по семейства. На места този процес се запазва до запълването на гробищното пространство (напр.
Видин, Акациево, Ново село, Делейна, Раброво и др.); иззиждат се гробници, които са модел на
жилището; очите на покойника се затварят, устата също, нозете се завързват – тези действия са
с предпазна цел, но са и техники за запазване на външния вид на покойника; обредни действия
срещу превъплъщаване; навсякъде във Видинско се задълбочава практиката възрастните да
заделят пари за собственото си погребение, да се сложи паметник (особено ако единият съпруг
е починал), което се обяснява с недоверието, че ще бъдат спазени обичаите. Такава грижа се
забелязва от средата на 80-те години на ХХ в., но в някои селища това е по-стара традиция,
особено при власите; различни предпазни действия за изолация на живите родственици от
смъртта.
Един от основните белези на модернизацията на българския бит през ХХ в. е електрифицирането.
То води до синхронно настъпващи промени в светогледа, изразяващи се в отпадане на вярата
в демонични същества (Троева 2011: 193). Въпреки това във Видинско все още се разказват
легенди за вампири и се правят различни обредни действия за предпазване от тях.
В обредните практики настъпват изменения, които водят до промяна в концептуалната схема,
в тълкуването и приемането на обредните лица като свои и чужди, в позициите на приемащите
ново място в домакинството (в зависимост дали е починал стопанинът или стопанката днес не
рядко мястото остава незаето, тъй като много домове се обезлюдяват), в ролята на скърбящите
и в начина на скърбене и др. „Ритуалната организация на групата в този план определено
се разминава както с една обща концептуална схема, така и с актуалната социална мрежа,
от което не се поражда конфликт, а възможност за гъвкаво реагиране според принудите на
обстоятелствата за постигането на проста задача – преобразуване на смъртта в дълъг процес на
отивания и възвръщания, изпращания и посрещания, многократно и многообразно повтарящи
се форми на заличаване на индивидуалното присъствие в света и преобръщането му в групови
емблеми като „старите ора”, „прадедите”, „предците”, „умрелите” (Гарнизов 1994: 23).
При проучване на погребалните обичаи във Видинско смело може да се каже, че в началото на
ХХІ в. се долавят най-стари пластове от вярвания и обредни практики. Без много усилия може
да се възстанови картината до 20-те години на ХХ в., а в тази картина има много архаични
елементи.
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Съкращения:
а.е. – архивна единица
БКП – Българска комунистическа партия
БФ – Български фолклор
ДА – Държавен архив
К - капитализъм
л. – лист
М. - Москва
МС – Министерски съвет
ОНС – Окръжен народен съвет
ОК на ДКМС – Окръжен комитет на Димитровския комунистически младежки съюз
ОК на ОФ – Окръжен комитет на Отечествения фронт
ОС – Окръжен съвет
ОС на БПС – Окръжен съвет на Българските професионални съюзи
ОбНС – Общински народен съвет
Оп. - опис
РИМ – Регионален исторически музей
С. - София
ТКЗС – Трудово кооперативно земеделско стопанство
ф. - фонд
ЦДА – Централен държавен архив
ЦК – Централен комитет
ЧП – частични постъпления
Д-р Сашка Божкова Бизеранова
Регионален исторически музей – гр. Видин, България
bizeranova@abv.bg
ПОГРЕБАЛНИ И ПОМЕНАЛНИ ОБИЧАИ ОТ ВИДИНСКО
/1944 – 1989 ГОДИНА/
РЕЗЮМЕ
Настоящата работа отбелязва редица документи и партийни решения на управляващата
през периода 1944-1989 г. Българска комунистическа партия, с които се дават нови насоки
в погребалната и поменална обредност. Посочени са онези традиционни елементи, които
остават незасегнати, както и тези, които отпадат или търпят известни промени. Проучването
е регионално, обхваща област Видин и се позовава на много архивни материали и теренни
проучвания. Консервативността на населението води до ревниво пазене на традициите и
съпротива срещу опитите по насилствен начин да се отрекат неговите вярвания. Направените
изводи в значителна степен са валидни за цяла България.
Dr. Sashka Bozhkova Bizeranova
Regional historical museum – c. Vidin, Bulgaria
bizeranova@abv.bg
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Funeral and commemoration costumes from Vidin district (1944-1989)
summery
In the presents work there are several documents and decisions from the controlling Bulgarian
communist party (1944-1989) which gives new directions in the funeral and commemorative
costumes. Some of the traditional elements are not changed and they are indicated, but there are
and the ones that are drop out or changed. The examination is about the whole Vidin district, the
rich information is from a lot of archives and studies from the different parts of the district. There
is a strong conservatism in peoples believes and costumes and they highly reject the new decisions
with which the government is truing to force the new costumes. The conclusions made in the work
are valid for the whole country.
Pogrebni i komemorativni običaji iz Vidinskog okruga (1944-1989)
rezime
U ovom radu predstavlja se nekoliko dokumenata i odluka vladajuće Bugarske komunističke
partije (1944-1989) u kojima se navode nova pravila vezana za pogrebne i komemorativne običaje.
Neki od tradicionalnih elemenata su ostali neizmenjeni i oni su označeni u tekstu, ali postoje i
oni koji su odbačeni ili izmenjeni. Ovo istraživanje pokriva čitav Vidinski okrug i oslanja se na
bogat izvor informacija iz brojnih arhiva i istraživanja iz različitih krajeva okruga. Uočljiv je snažan
konzervatizam u običajima i verovanjima stanovništva koje pruža jak otpor odlukama kojima vlada
pokušava da nametne nove običaje. Zaključci iz ovog rada mogu se smatrati validnim za celu državu.

212

Сашка Божкова Бизеранова

213

Б
БИОЛОГИЈА

Г л а с н и к м у з е ј а Б а н ата

216

Наташа Кнежевић

Наташа Кнежевић

ФИТОТЕРАПИЈА КАО ВИД
НАРОДНЕ МЕДИЦИНЕ
КОД СРБА У СРЕДЊЕМ БАНАТУ
Апстракт: Лековите биљке и производи који се добијају од њих најстарији су начин
лечења различитих болести. Фитотерапија и данас представља основу очувања здравља,
као и додатну могућност превенције и лечења блажих облика болести. Вековна употреба
лековитих биљака у народној медицини поткрепљена је савременим научним и клиничким
истраживањима о делотворности и нешкодљивости. Модерну фитотерапију, за разлику од
традиционалне, не треба сврстати у алтернативну медицину, већ посматрати као део научне
медицине.
Употреба биљака у сврху исхране и лечења стара је колико и само човечанство. Користећи
биљке у свакодневној исхрани, човек је постепено уочавао њихова лековита својства. С
обзиром на то да тада није имао велика сазнања о узрочницима болести, нити о томе која
биљка би могла и на који начин да се употреби за лечење, све се заснивало на искуству.
Развојем науке, откривени разлози специфичне употребе лековитих биљака за одређене
болести. Примена лекова је тиме постепено излазила из емпиријског оквира и заснивала се
на објашњивим чињеницама.
Kључне речи: фитотерапија, народна медицина, лековите биљке
Употреба лековитог биља кроз векове
Фитотерапија – лечење лековитим биљем, као специфичан облик народне медицине,
чини један део културне историје нашег народа. Вековима, док медицине као науке није било
ни у назнакама, народ се у борби против болести ослањао на народну медицину и помоћ
људи ,,вештих” у справљању разних трава, чајева и мелема. Употреба лековитог биља као
терапијског и профилактичког средства у нашем народу има необично богату и изванредно
дугу и непрекидну традицију.
Попут свих осталих тековина духовног и нематеријалног стваралаштва сваког народа,
и здравствена култура се развијала, усавршавала и уздизала. Народна медицина, односно
етномедицина, као део културног наслеђа, разликује се од народа до народа. У складу са
околностима и приликама које су везане за одређено поднебље, развија се и етномедицина.
Проучавање наше народне здравствене културе је доста комплексно будући да су се на тлу
Србије вековима укрштали, мешали и смењивали разни културни утицаји. У складу с тим,
здравствена култура Србије, па и Балкана уопште, има примесе старих култура: Далеког
истока, старог Египта, Блиског Истока и Рима, као и култура са сопственог тла – илирске и
трачке, па и из старе словенске постојбине коју су народи Балкана примали и неговали.
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У сеобама становништва кроз епохе и векове, сваки наод је донео нешто ново и оставио
траг, тако је тле на коме живимо богато елементима разних култура.1 Управо захваљујући
усменим предањима и обичајима, то богатство је остало у народу. Нешто је и записано у
рукописним књигама о лековима (лекарушама), у црквеним књигама и летописима.
Подаци о практичној употреби лековитог биља, па и здравственој култури уопште, у
средњем веку релативно су сиромашни. Како се територија Средњег Баната у периоду од X
до XV века налазила у саставу средњовековне Угарске, утицај Западне културе и мисионара
римске цркве био је релативно јак. Истовремено словенски народи су очували континуитет
византијске културе и античке медицине.2 У нашим средњовековним медицинским списима
највише се цени и најчешће цитира мишљење Хипократа (459–370. г. п. н. е.), Диоскорида и
Галена. Хипокритова дела нам пружају прве поуздане научне податке о медикофармацеутским
вештинама старих Грка. У њима се, поред осталог, спомиње око 300 врста лековитих биљака
подељених према физиолошком дејству. Рад Диоскорида је од историјског значаја за науку
о лековитом биљу, биљним и другим лековима и лечењу. Његово дело ,,О медицини” (De
Materia medica), написано 77. г., готово свим каснијим медицинским писцима било је извор
и основа од које се полазило.3 Превођењем класичних дела, наши људи су проширили своја
медицинска знања, упознали вештину лечења и израде лекова свих културних народа. У
својим делима често наводе употребу биљних врста које су управо антички медицински
писци увели у терапију, а који дотле нису били познати: мразовац, титрица, коријандар,
жалфија, матичњак, нана, кукурек, бели лук и сл. Најпознатији римски лекароапотекар, Гален
(II век нове ере), кога сматрамо оцем галенске фармације (вештине израде лекова), дао је
рецепте за израду лекова. Његов рад је утицао на развој медицине на Западу током наредних
векова.4
Стари Словени познавали су многе биљне врсте, међу њима и оне које су употребљавали
за лечење. Многе од тих биљака прешле су у школску и научну медицину средњег века кроз
прва писана дела на српском језику настала при манастирским болницама у Хиландару,
Цариграду и Студеници. Најстарији сачувани документи о употреби биљака у лечењу
(фитотерапији) јесу Ходошки зборник (XIV век) и Хиландарски медицински кодекс (XV
и XVI век). Они се ослањају на Диоскоридову и Галенову науку о лековитом биљу, које су
представљале основ западноевропске фитотерапије. Ходошки кодекс је најстарији кодекс
српске световне медицине (1390. г.). У њему се, поред осталог, наводи и разноврсна употреба
домаћих и страних дрога, најчешће кима, алоја, тамјана, ланеног и репиног семена, коријандра,
цвеклиног сока, врбове коре и њеног лишћа и разног другог биља, које се и данас, после толико
векова, свакодневно и разноврсно користи. Хиландарски кодекс представља ,,најдрагоценији
споменик српске медицинске културе”. У њему је описано око 100 врста лековитих биљака
(камфор, перуника, кукурек и др.) и лекова биљног порекла.5 Занимљиво је напоменути да
1

2

3
4

5

В. Марјановић, Народна здравствена култура кроз архивску грађу, Народна здравствена култура у СР Србији,
Београд 1977, 19.
Ф. Бал, А. Хегедиш, Медицина и здравствена култура на тлу данашње Војводине од IX до XVI века, Историја
медицине и здравствене културе на тлу данашње Војводине, Нови Сад 1994, 155–237.
Ј. Туцаков, Српска средњевековна фармација, 700 година медицине у Срба, Београд 1971, 148–154.
Увео је у терапију и неке нове биљне лекове које Диоскорид није описао, попут Uvae ursi folium – лист уве, који се
и данас користи као уроантисептик и благи диуретик. Гален је први саставио први попис биљних лекова сличног
или истог терапијског дејства, који се могу користити као замена један за други. Међутим, са становишта данашње
науке многе од тих замена су неприхватљиве, јер се не подударају у фармаколошком смислу. В. Базала, Љекови и
отрови важни за културну и медицинску повјест,Фарм. Глас. 1955; 7–8, 383–396.
Ј. Туцаков, Народна фитотерапија у Фрушкој гори кроз векове, Народна здравствена култура у СР Србији, Београд
1977, 135.
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је народ у средњем веку заиста веровао у лековитост, односно отровност појединих биљака,
иако у то време није било чврстих научних доказа. Потврда за то јесте чињеница да су у
народним песмама опеване поједине врсте, попут одољена, камилице, матичњака и сл.6
Најпопуларнији средњовековни списи, који су проучавали лековито биље и описивали
могућности практичне примене у сврху лечења појединих обољења, јесу Терапијски зборници.
Они су преношени са колена на колено као праве реликвије и драгоцености. Народни лекари
су преписивали дотрајале странице ових зборника, понекад убацујући нове податке, односно
мењајући оригинални састав биљних лекова. Људи који су поседовали терапијске зборнике,
у то време једине приручнике по којима се народ могао лечити, уживали су велики углед.7
За време турског периода штошта се променило у народној медицини: почела је употреба
лекова донетих са Истока и Запада, као и употреба лековитог биља са домаћег тла – нарочито
оног које је неговано у манастирским вртовима и код појединаца. Како у овом периоду, па
све до Првог српског устанка, у Србији није било никакве организоване здравствене помоћи
од стране државе, све су обављали приучени народни лекари, међу којима је било највише
Грка, Турака, Јевреја, Цинцара и Срба. Лековите сировине и поједини лекови могли су се
наћи у већини бакалских дућана са колонијалном робом, у појединим берберницама, као
и у специјализованим радњама које су својим изгледом личиле на апотеке.8 Током овог
периода састављене су бројне лекаруше, својеврстан вид медицинских приручника, које су
састављали знани и незнани медицински писци. У њима је најчешће помињани лек управо
лековито биље.
Значај лековитог биља и његову терапијску вредност, као и његову, у то време, доминантну
употребу у нашем народу, добро запажају и наши народни просветитељи из друге половине
XVIII века. Сходно томе, овој теми посвећују посебну пажњу у својим просветитељским
делима.
Свој печат у развоју фитотерапије, оставио је Захарије Стефановић Орфелин,
најзнаменитији писац XVIII века, по многима претеча Доситеја Обрадовића. Кроз своја дела,
он први пут открива српском народу научне појмове о природи и васиони, и устаје против
незнања и празноверица које су у то време владале. У свом делу ,,Велики српски травник”,
1783. године, обрадио је 500 биљака, стављајући уз сваку латински и народни назив. Сем тога,
за сваку наводи ,,полза и употребленије” са подацима о лековитим дејствима и терапијама,
тј. како се биљка може употребити, што је било уобичајено за то време у Европи, а први пут
код Срба. У другој књизи ,,Искусни подрумар” (Беч, 1783) наводи неколико стотина рецепата
за справљање травних вина и многих других алкохолних и безалкохолних напитака и лекова.
У књизи се говори о начину и времену бербе и сушења лековитог биља, и о корисности и
лековитој вредности сложених препарата израђених из преко 200 домаћих и егзотичних
лековитих и мирисних биљака. Ова књига је прва овакве врсте на српском језику.

6
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8

Р. Перош, Прилог проучавању повјести камилице(Matricaria chamomilla) и сличних врста, Фармацеутски гласник
11, Загреб 1963, 451–456.
http://tmg.org.rs/v29s129.htm 14.11.2012.
В. Марјановић,Народна здравствена култура кроз архивску грађу, Народна здравствена култура у СР Србији,
Београд 1977, 19–20.
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Вук Стефановић Караџић је 1818. године у ,,Српском ријечнику” објавио имена лековитих
биљака која се у народу најчешће употребљавају, која имају најшире језично подручје, као и
велики број података о употреби биљка у народној медицини. Како Вук није био ботаничар,
помоћ у идентификовању и давању латинских и немачких назива добио је од Андрије
Волинија, бившег управитеља Гимназије у Карловцу.9
У XIX веку посебно место у изучавању фитотерапије заузима Јосиф Панчић, истакнути
лекар и ботаничар, први председник Српске краљевске академије. Између осталог, бавио се
прикупљањем и детерминацијом биљних врста. Прикупио је доста интересантних биљака
из флоре Баната. Његово дело ,,Ботаника” (1868), које је служило као уџбеник студентима
Велике школе, било је основа за бројна наредна истраживања. Уз Панчића треба споменути
и др Саву Петровића, санитетског пуковника из Београда, који је написао прву књигу о
распрострањењу и употреби лековитог биља код нас ,,Лековито биље Србије” (1883). Ово дело
на 470 страна написано је од стране стручњака школованог у Француској, лекара по струци,
потпуно посвећеног ботаници и фармакогнозији. Сходно томе, у својој књизи лековито биље
описује више као ботаничар а мање као лекар. У исто време Владан Ђорђевић, санитетски
пуковник и лекар, објављује књигу ,,Народна медицина у Срба”, а Васа Пелагић, просветни
радник и народни лекар, приручник ,,Стварни народни учитељ”, у коме је описао справљање
лекова од лековитог биља које је народ сам могао да нађе на свом терену и да од њега, без
излагања трошковима, прави лекове за своје потребе.
Народни просветитељи, лекари, писци и њихова дела, у многоме су допринели развоју
фитотерапије и популарисању употребе лековитог биља током XIX века. Лаичка употреба
лековитог биља у сврху лечења и превенције болести, није увек сасвим једноставна. Тако
је више него корисно било штампање и објављивање дела која су пружала детаљније
информације о начину примене лековитог биља. Она, између осталог, истичу да су многе
биљне врсте које поседују лековите супстанце, отровне или су отровни поједини биљни
органи (корен, семе и сл.). Тако се у неким случајевима употребљавају искључиво лековити
делови биљке: корен, стабло, цвет, кора, листови. Предочено је и које је време најоптималније
за брање лековите биљке, односно када је концентрација лековитих твари у биљци највећа.
Почетком XX века почиње и ново поглавље у развоју фитотерапије обележено радом
академика Јована Туцакова (1905–1978), његових сарадника, ученика и следбеника.
Вишегодишњи рад у прикупљању података о распрострањењу лековитих биљака, њиховој
употреби у народној медицини, као и лабораторијска испитивања њихових састојака поставили
су темеље наше фитотерапије. Покушавајући да укаже на научни значај фитотерапије често је
наилазио на препреке, многи су на његова истраживања гледали са подсмехом и неверицом,
јер су се до тада лековитим биљем углавном бавили разни, махом неписмени травари, бабе
врачаре и бајалице. Туцаков је био пионир модерне српске науке о лековитом биљу. Написао
је први уџбеник фармакогнозије на српском језику, као и велики број монографија и књига,
преко 200 научних радова, чија је заједничка тематика лековите биљке. Једно од познатијих и
често спомињаних јесте дело ,,Лечење биљем” (1971). Ова својеврсна енциклопедија лековитог
биља, заснована је на научним подацима домаћих и иностраних стручњака, поткрепљена
вековним народним искуством. У њој је на разумљив начин представљен огроман број
драгоцених података о врстама, брању, сушењу, чувању, хемијском саставу, дејству, употреби,
гајењу, размножавању и преради лековитог биља. Указано је на могућност израде простих
лекова од нашег домаћег лековитог биља. Овај врсни научник је оснивач Института за
проучавање лековитог биља ,,Др Јосиф Панчић” у Београду.
9
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Фитотерапија данас
улога и место лековитих биљака у савременој фармакотерапији
Традиционална медицина, заснована на употреби лековитог биља, била је основ свих
фармаколошких приручника све до почетка XIX века, када је развој медицине ушао у научну
фазу. На фитотерапију се од тада гледа више као на алтернативну медицинску технику, која
се применује као допуна фармакотерапији.
Данас се лековите биљке користе пре свега као сировине за екстракцију активних
компоненти – једињења или мешавина чистих супстанци (дигитоксин, ланатозид C, атропин,
хиосцијамин, физостигмин, морфин и сл.), које се користе за израду синтетских лекова.
Међутим, лековите биљке се, једним делом, употребљавају и као тзв. биљни лек. Под биљним
леком се подразумева препарат који као активни састојак садржи уситњене или спрашене
делове биљака, балсаме, смоле, лековита масна уља или екстракте биљака. Овом дефиницијом
обухваћени су популарни чајеви и чајне мешавине, али и фитопрепарати у форми савремених
фармацеутских облика: инстант прашка, таблета, шумећих таблета, таблета за жвакање,
обложених таблета, капсула, сирупа, спрејева и сл. У неким замљама ЕУ, поједини биљни
лекови припадају систему примарне здравствене заштите (издају се на лекарски рецепт). Код
нас, као и у многим другим земаља широм света, биљни лекови се издају без рецепта, користе
се претежно без упута медицинских стручњака, на основу сопствене одлуке пацијената,
самостално, или у комбинацији са синтетским лековима.
Фитопрепарати, уз пар изузетака, нису подесни за лечење акутних обољења, самим тим
немају адекватну примену у болничком или амбулантном окружењу. Нису намењени лечењу
ургентних стања, нити инфективних обољења. Снага фитотерапије није оличена толико у
интервенцији, колико у превенцији. Њене максималне могућности се испољавају у побољшању
квалитета живота: уклањању бола, тегоба, замора, страха, немира, неког функционалног
поремећаја или специфичних симптома који не угрожавају живот пацијента. Деловање
фитопрепарата наступа постепено, због чега се, у већини случајева, њихов максималан ефекат
може очекивати тек десетак дана до две недеље од почетка примене. Поред особа код којих
се одређено обољење испољава релативно благим симптомима, фитопрепарате веома често
примењују пацијенти са хроничним обољењима.
Најширу примену фитопрепарати налазе у лечењу обољења:
респираторних органа – инфекције горњих дисајних путева, кашаљ, синузитис;
урогениталног тракта – бактеријске инфекције, бенигна хиперплазија простате код
мушкараца, пременструални синдром, дисменореја и тегобе изазване менопаузом;
централног нервног система – когнитивна дифицијенција, промене расположења:
анксиозност, депресија, психомоторни немир, поремећаји сна и спавања;
дигестивног тракта – диспепсија, хронична обољења јетре, надимање, гастритис и чир
желуца, иритабилни колон, опстипација и дијареја;
кардиоваскуларног система – благи облици срчане инсуфицијенције, хипотензија
и хипертензија, атеросклероза и оклузивна обољења артерија, хронична венска
инсуфицијенција.10
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Развој фитотерапије не територији Средњег Баната
Подручје Средњег Баната, лоцирано у поречју река Бегеја, Тисе и Тамиша, је све до XVII
века било, мање-више, једна велика мочвара. Речна корита нису била регулисана, па је често
услед отапања снега и јаких пролећних и јесењих падавина, долазило до плављења околног
терена. Овакав геоморфолошки склоп, са доста баруштина и ритова, представљао је погодно
тло за настанак и развој болести. Здравствена култура свих људи, па и Срба у Средњем
Банату, уско је повезана са климатским приликама, али и са културом становања, општом,
јавном и појединачном хигијеном. Ако се узме у обзир да је Банат, у целини посматрано, све
до XVII века био мање-више једна велика мочвара, да су људи живели у земуницама у којима
је, поготово у зимским месецима, боравила стока, затим лоша хигијена (мушкарци се зими
нису месецима купали), сталне сеобе, ратови који су за собом остављали пустош и глад, није
тешко схватити зашто су епидемије попут куге, колере, дифтерије, туберкулозе, шарлаха и
тифуса, биле честа појава.11
Први лекари у Торонталској жупанији појавили су се тек крајем XIX века.12 Становништво
у граду је колико-толико могло да рачуна на лекарску помоћ и услугу болнице која је у
Великом Бечкереку основана још 1769. године.13 У селима су људи били у далеко лошијем
положају, не само због недостатка лекарског кадра већ и због слабих међусеоских веза,
као и због слабе просвећености становништва. У таквим околностима, кроз векове лишен
стручне медицинске помоћи, препуштен самом себи у борби против разних болести, народ
је прибегавао својој – народној медицини и својим самоуцима – лекарима. Вековно искуство
везано за народну медицину преносило се са колена на колено, најчешће путем усменог
предања. Колико су страх од болести и борба за живот утицали на развој фитотерапије код
нас, сведочи и сама народна медицинска терминологија којом је обухваћено преко 25.000
речи.14
Сакупљањем лековитог биља, из своје непосредне околине, бавиле су се углавном жене,
док су «хируршке интервенције» (пуштање крви, вађење зуба, намештање прелома, скидање
мрене са ока и сл.) изводили мушкарци – видари. Од трава су справљале чајеве и мелеме који
су служили за лечење одређене врсте болести. Лечење лековитим биљем често је комбиновано
са бајањем, мађијама и враџбинама (посебно у случају кад се није могао одредити узрок
болести), проистеклим из уверења да су узрочници неких болести натприродне силе, које су
се могли отклонити само на тај начин. Особито су били цењени они врачи који су веровали
у оно што раде и говоре, који су имали крајње поверење према лековитом биљу или неком
другом леку који су справљали за болесника. Разумљиво је да су такви ентузијасти увек
имали највише успеха, јер су сугестивно снажно утицали на болеснике, убеђујући их разним
ритуалним обредима и речима да им лек мора помоћи. Народни апотекар, који је у већини
случајева био и народни лекар, ретко кад је био професионалац, односно то му није било
основно и једино занимање. Чак и они који се спомињу као најчувенији, углавном су били
приучени, нешколовани тзв. народни лекари и видари. Технике лечења нису биле уједначене,
па су често народни лекари према свом знању и нахођењу примењивали оно што су сматрали
да би ваљало употребити и чинити.15 Своја знања су преносили најчешће на женског члана
11
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породице, у четири ока као тајну, и то пред смрт, јер се знање из народне медицине није смело
однети у гроб.16
Оно што карактерише народну фармацију и медицину, специфичну за Средњобанатски
округ, јесте употреба многобројног домаћег лековитог биља. Већину тих биљних врста
користи и научна медицина и фармација, захваљујући експерименталним радовима од
почетка XIX века до данас. Најчешће коришћене биљке у народној фитотерапији јесу оне са
благим дејством, тј. без састојака јаког физиолошког дејства, попут камилице, нане, матичњака,
боквице, мајчине душице, дивље руже – шипка, белог слеза и сл. Међутим, употребљаване
су и биљке које садрже алкалоиде, хетерозиде и друге материје јаког физиолошког дејства
(кукурек, татула, буника, велебиље, руса, гороцвет, љутићи итд.). Народ је често био жртва
сопственог незнања јер није познавао хемијски састав, начин примене, дозирање и употребе
ових веома отровних биљака.
Лековите биљне врсте на територији Средњег Баната
Макрогеографски посматрано, територија коју покрива Средњи Банат, налази се у
југоисточном делу Панонске низије. Средњобанатски округ обухвата пет општина: Зрењанин,
Нови Бечеј, Нова Црња, Житиште и Сечањ. Клима овог региона је умерено-континентална,
условљена низом фактора (географска ширина, удаљеност од Атланског океана и Средоземног
мора, окруженост планинским венцима Динарида и Карпата, надморска висина и рељеф
ужег локалног региона, геолошки и педолошки састав земљишта и вегетација). Рељеф
Средњег Баната је релативно разуђен. Састоји се од степенасто поређаних лесних површина,
растављених пространим речним долинама (Тиса, Тамиш, Бегеј). У овом региону Баната
најзаступљенија су два типа земљишта: чернозем и слатина (солоњец).17
Некада дивља степа, Средњи Банат, па и Војводина уопште, данас је посредством
антропогеног фактора у великој мери култивисана. Биљни свет се изменио развојем
пољопривредне производње, нарочито током прве половине XIX века. Преоравањем пашњака
и крчењем шума, велика пространства прекривена самониклом степском вегетацијом,
претворена су у обрадиве површине. Настала су поља обрасла белим житарицама, кукурузом,
индустријским биљем и другим културним биљкама. Уз обрадиве површине, на појединим
местима, расте усамљено шибље и дрвеће. Неке од тих врста имају лековита својства: Rubus
fruticosus L. (купина), Crategus monogyna L. (глог), Prunus spinosus L. (трњина), Sambucus nigra
L. (зова),. Rosa canina L. (дивља ружа, шипак) Robinia pseudoacacia L. (багрем). По пољима
Средњег Баната, а нарочито после жетве, могу се срести следеће лековите биљке: Artemisia
absinthium L. (пелен), Malva silvestris L. (црни слез), Meliotus officinalis L. (кокотац), Salvia
officinalis L. (жалфија), Symphytum officinale L. (гавез), Hyosciamus niger L. (буника), Papaver
rhoeas L.(булка, дивљи мак) и сл.
Првобитна самоникла вегетација задржала се само на мањим површинама које углавном
нису погодне за обраду. Изворни степски пашњаци на лесним површинама су највећим делом
уништени. Траве некадашњих пашњака могу се срести поред путева, пруга, на насипима, на
сеоским улицама, двориштима, на запуштеним местима итд. Неки од представника ових
трава са лековитим карактеристикама су: Achillea millefolium L. (хајдучка трава), Plantago
sp L. (боквица), Arctium lappa L. (чичак), Taraxacum officinale L. (маслачак), Galium verum L.
(ивањско цвеће), Matricaria chamomilla L. (камилица), Thymus serphyllum L. (мајчина душица)
итд. Поједине биљне врсте, које су у народу коришћене као лек, плански су сађене, тако да се
16
17

Ф. Бал, А. Хегедиш, н.д., 261.
Група аутора, Општина Зрењанин, Нови Сад 1995, 9–50.
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често срећу у насељеним местима, али и у њиховој околини. То су врсте попут липе (Tilia sp.
L.), дуда (Morus sp. L.) и сл., али и оне које се користе у свакодневној исхрани црни лук (Allium
cepa L.) и бели лук (Allium sativum L.).
Примери практичне примене лековитог биља код Срба у Средњем Банату
Бели лук (Allium sativum L.) – у народу се веровало да
је бели лук заштита од сваког зла, као и да у њему има
77 лекова.18 Он је готово неизоставна ставка бројних
религијских и магијских обреда. Бели лук је подједнако
цењен и у народној медицини, где се користи као
универзално средство, јер „делује тамо где ниједан други
лек не помаже”. Третман са белим луком се врло често
повезивао са врачањима, бајалицама и записима. Поред
тога веровало се да је нарочито лековит онај лук који је
уплетен у венац од ивањског цвећа, о Ивањдану, или који
је поникао кроз змијину главу, или је на Бадње вече био на
столу. Списак болести које је лечио је заиста дуг: велики
кашаљ, гушобоља, главобоља, срдобоља, сушица, грозница,
жутица, отоци, реуматизам, крајници, зубобоља, окобоља,
ухобоља, чмичак, лишајеви, шуга, глисте, пантљичара, метиљ итд. Бели лук се стављао као
мелем на ране.19 У случају зубобоље стављао се у шупљину зуба, или у уво са оне стране на
којој се налазио оболели зуб.20 Често се примењивао и као лек за поједина обољења стоке.
Бели лук и данас често примењујемо као лек. У куваном облику снижава крвни притисак,
као и ниво холестерола у крви, штити крвне судове и умањује ризик од срчаног и можданог
удара. У свежем стању, ефикасно сузбија бактерије, вирусе и гљивице, чиме спречава развој
болести. Aко до болести ипак дође, бели лук помаже јер је веома цењен антибиотик који
потпомаже искашљавање и избацивање слузи. Редовно конзумирање белог лука повећава
имунитет и производњу антитела у организму, умањује ризик од појаве рака. Захваљујући
минералу селену који се налази у овој биљци, лук отклања осећај умора, напетост,
узнемиреност и поправља расположење. Као снажан антиоксиданс, успорава процес старења
и ефикасно штити од многих хроничних обољења, катаракте, бронхитиса и Паркисонове
болести.21
Црни лук (Allium cepa L.) у народној медицини има угледно место. Користи се како би се
спречила несаница, кашљ, и уопште као предохрана од „ма какве болести”. Често се давао
породиљама како би имале млека. У народу се веровало да ће најбољи ефекат имати ако га
породиља поједе на прагу. За спољну употребу, црни лук се привија код главобоље, ухобоље,
чирева, опекотина, магарећег кашља, гушобоље и сл. Црни лук је коришћен као лек у народу
и на разне друге начине. Тако, на пример, сок од црног лука капљао се у ухо код ухобоље,
потопљене љуске лука у врелој води користиле су се како би се болесник напарио код назеба,
породиља која се окади црним луком лакше ће се породити и сл.22 Од прокуваних љуски
црног лука добијао се чај којим се лечио кашаљ, док се чај добијен од прокуваних целих
главица лука пио ујутро пре доручка као лек за туберкулозу.23
18
19
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В. Чајкановић, Речник српских народних веровања о биљкама, Београд 1994, 222.
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Црни лук се свакако убраја у најстарије лековите биљке. Основу његове лековитости чини
висок садржај витамина и минерала. Он спречава развој микроба, поспешује излучивање
мокраће, регулише ниво шећера у крви, умањује вероватноћу стварања тромба, олакшава
искашљавање, делује као лаксатив, подстиче лучење желудачног сока, што погодује бољем
варењу. Такође инхибира бројне бактерије и гљивице. Занимљиво је да црни лук надражује
кожу, побуђује прокрвљеност слузнице и излучивање слузних жлезда, те најбрже обуставља
процесе труљења и врења.24
Босиљак (Ocimum basilicum L.) игра веома важну улогу у магији, религији и култу, али
и у враџбинама и народној медицини. Некада је била неизоставна биљка у манастирским
баштама, а данас се гаји и у саксијама и двориштима. Због своје лековитости босиљак је и код
других народа и религија веома цењена биљка. У српском народу постоје два дана посвећена
босиљку: Свети Макивеј (1. август) и јесењи Крстовдан (29. август). Тада се босиљак освећује
у цркви, и после чува за религијске потребе и лек. 25
Семе босиљка се користило као лек за врућицу и кијавицу. У води у којој је био потопљен
босиљак купају се болесници од „велике болести” (тифус). Његов сок се користи против
змијског уједа, уједа пчела или зоља. Бисиљак у сирћету „изгони” змију ако би (по народном
веровању) ушла човеку у желудац. Босиљак који је девет дана и ноћи био у уљу користи се да
се деца намажу ако имају глисте. У народу се веровало да мирисање босиљка помаже очном
виду. Босиљак се стављао на пупак детету које је имало „длаке” (вероватно стомачни грчеви),
да би се оне „изгониле”. Породиље су пиле воду са крстовданским босиљком како би се лакше
породиле.26
Традиција употребе босиљка у сврху превентиве одређених обољења одржала се и данас.
У виду чајних мешавина, користи се као седатив (отклања несаницу и смањује напетост),
поспешује варење и побољшава апетит, умирује кашаљ, поспешује мокрење. Свежи
ароматични листови босиљка показали су се као ефикасан противупални лек код особа које
имају проблема са отицањем зглобова и код оних код којих је дијагностификован артритис.27
Камилица (Matricaria chamomilla L.) је једна од
најпознатијих биљака код нас, која се користи за прављење
чаја, али и за спољну употребу. Још су је и наши преци
користили, ценећи њена лековита својства. Употребљава се
и у фармацеутској индустрији. За лек се сакупљају цветови
и листови. Камилица делује позитивно на широк спектар
здравствених проблема. Делује код упала, несанице,
нервозе, слабе пробаве, кожних болести, грчева, болова.
Делује на слузокожу код прехладе, било да се пије или
инхалира. Може се користити и за прање и чишћење коже,
од отеклина, црвенила, за облоге код гнојних рана и сл.
Чај смирује желудац, нарочито у комбинацији са другим
биљкама, али се не користи код повраћања. Камилица је
добар антисептик.
Бели слез (Althea officinalis L.) – у народу се верује да нарочиту снагу има ако је убран
на Биљни петак, Ђурђевдан или у Међудневнице. У српској етномедицини једно од
најпопуларнијих средставa које се користи код готово свих болести: кашаљ, назеб, грудобоља,
„пробади”, стомак, затвор, шарлах, заушке и болести ушију, живе ране и сл.28
24
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Од целе биљке корен је најлековитији. У старом веку корен белог слеза био је веома цењен.
Чај од белог слеза повољно делује код кашља, бронхитиса и плућног катара. Препоручује се
као лек код бронхалне астме и почетне туберкулозе плућа, код катара у мокраћном мехуру,
болног мокрења или тешког задржавања мокраће. Користан је и у лечењу болести целог
пробавног тракта, а посебно упале дебелог црева (цолитиса), пролива, срдобоље, повраћања
са проливом код дојенчади и сл. Помешан са другим лековитим биљкама користi се у лечењу
других болести. У народу се корен белог слеза користио и као материја која изазива побачај,
тако што се увлачио у материцу.
Hajdučka trava (Achillea millefolium L.) – у народу се сматрало да је најлековитија она
која је убрана у Међудневнице. Користила се као лек за многе болести, нарочито као чај у
случајевима „суве болести” и као мелем за ране. Помешану са мокраћом користили су је за
заустављање крварења. Верује се да је и тако добила има, односно да су је хајдуци привијали
на ране. Користила се и као лек за грозницу, стомачне болести, срдобољу и зубобољу.29
Хајдучка трава има широк спектар фармаколошког деловања. Најчешће се користи чај
од хајдучке траве или чајна мешавина са другим лековитим биљкама. У народној медицини
користи се углавном код гастроинтестиналних поремећаја, слабог апетита и лошег варења.
Употребљава се и код бронхитиса јер шири бронхије (бронходилататор) и олакшава
искашљавање (експекторанс), користи се и као аналгетик (ублажава болове), хемостатик
(ублажава крварење), за лечење хемороида (отклања застој у хемороидалним венама), код
менструалних тегоба. Делује директно на коштану срж, стимулирајући обнављање крви,
због чега се препоручује код обољења коштане сржи – леукемије. У спољној употреби се
користи као антифлогистик, слично као камилица, за испирање, облоге, разне купке у
случају различитих инфламаторних процеса на кожи и мукозним мембранама, као и за брже
зацељивање рана.
Нана (Menta piperita L.) се као лек бере на Ивањдан и у Међудневнице. У народу је највећу
примену имала у лечењу болести стомака, где се пила као чај, или се користила у виду облога
за лечење шарлаха. Главна активна материја је етерично уље, па је цела биљка изузетно
пријатног мириса. Нана се често стављала на очи болесника или се користила за бајања, како
би својим интезивним мирисом измамила и отерала болест.30
Данас се нана користи за умирење живаца (нервну растројеност, главобољу, зујање у
ушима, хистерију, хипохондрију), грозницу, слабост и ноћно знојење. Делује умирујуће на
гастроинтестинални тракт (смирује грчеве, гасове, нагон за повраћање), поспешује крвоток,
утиче на излучивање жучи, мокраће, желудачних сокова. Лечи прехладу промуклост и кашаљ.
Коприва (Urtica dioica L) у етномедицини има широку примену. У народу се веровало да
ће купање у води у којој је потопљена коприва на Ђурђевдан допринети општем здрављу.
Коприва се користила као лек за многе болести, и то најчешће у комбинацији са магијским
радњама: за грозницу, кашаљ, жутицу, срдобољу, кад отиче цело тело, против „бљувања”,
„крвилиптања из носа”, против болести очију, хемороида, за регулисаљње менструације и
поремећаја материце, против грудобоље и „пробади”, „од уједа пса који није бесан”, „од ране и
убоја”, против опадања косе.31
Коприва се одликује високим садржајем минералних елемената (гвожђе, калцијум, фосфор,
калијум), витамина Ц, и провитамина А. Данас се примењује у облику чаја, сирупа и екстракта.
Врло ефикасно прочишћава крвне судове, смањује ниво холестерола, повећава ниво црвених
крвних зрнаца, снижава ниво шећера у крви (чај од коприве повољно делује на гуштерачу),
регулише крвни притисак. Коприва лечи упалу мокраћних канала, као и патолошки застој
29
30
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мокраће. Смањује склоност ка прехлади, помаже код гихта и реуматизма. Када се примењује
у случају водене болести (едема), поспешује излучивање воде из организма.32
Липа (Tilia sp.) је код старих Словена, и у нешто мањем обиму код Срба, била свето дрво.
„Живи огањ” из липе се користио за лечење „живе варте” код људи. Пепелом из „живог огња”
лечиле су се красте. Угљем од липе лечиле су се живе ране, мане срца, док се растопљен у води
пио код болести стомака. Често се вршило и кађење болесника на липовом жару. Чај од липе
се користио за главобољу, промуклост и кашаљ. У комбинацији са чајем од врбовог корена
пиле су га жене које нису имале довољно млека.33
Данас се као лековито средство користи липов цвет, и то најчешће у виду чајне смеше.
Користи се у случају прехладе, хроничног кашља, бронхитиса, поспешује знојење и
излучивање мокраће. Препоручује се у лечењу бубрежних болести, чишћењa крви, умора
и напетости нервног система. Липов чај се не сме узимати свакодневно дужи временски
период јер негативно утиче на срце. Посебну лековитост има и липов угаљ. Он се у виду праха
добија из липовог дрвета, и има способност да за себе веже друге супстанце у количини од
50 до 90 пута већој од своје тежине. Због тога је липов угаљ у стању да апсорбује различите
клице болести, као и токсичне материје које настају процесом труљења и врења у читавом
пробавном тракту или се храном уносе у организам. Зато се препоручује његова употреба код
акутних појава тровања, упалних обољења црева, дијареје, повраћања, затвора и надимања.
Липов угаљ се користи и за спољну употребу у третману гнојних рана.34
Дивља ружа (Rosa canina L.). У народу се као лек
користио плод дивље руже, односно шипак. Он се јео уочи
Ђурђeвдана „ради здравља”. Користио се и као лек када је
неко отрован па „бљује крв”, за умирење и за „гашење жеђи
од грознице”.35 Како садржи знатну количину витамина
Це, примењује се у отклањању тегоба везаних за његов
недостатак (тзв. пролећни умор, малаксалост, бледоликост
невољност, препоручује се доиљама). У народној медицини
се примењује за лечење камена у бубрегу и мокраћним
каналима, а повољно делује и на пробавни тракт. Екстрат
плода шипка ефикасно повећава количину хемоглобина у
организму, а такође, услед присуства воћних киселина и
пектина, има благи лаксативни и диуретски учинак. Уље
које се добија од семена дивље руже, показало се веома
корисно у третирању ожиљака, опекотина, оштећене коже
и упалних процеса коже (псоријаза, себореични и атопијски дерматитис). Чај припремљен
од цветних латица шипка користи се код крварења из желуца, црева, плућа и хемороида, као
и против диареје и желудачних грчева. У комбинацији са другим биљним врстама, лековити
спектар шипка је много већи. Некада се у народу припремао чај од круничних листића дивље
руже који се давао малој деци како би им се прочистио стомак.36
Зова (Sambucus nigra L.) у народној медицини има широку примену. Као лек се користе
готово сви делови ове биљке. Чај од цвета се користио за лечење грудних болести и главобоље,
од листа и од младог грања правио се мелем за рану, семе у белом вину се пило против
заптивања, да би се жена лакше породила „запајају је водом из срца зове”, зовине жиле су лек
32
33
34
35
36
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од кожне болести. Зовом се лечила и водена болест, реуматизам, тешко мокрење, излучивање
млека из дојки и сл.37
Зова има јако терапеутско деловање, и може се користити за превенцију и лечење бројних
болести. Чај од листова зове подстиче излучивање мокраће и накупљене течности у телу.
Користи се и за лечење шећерне болести и за чишћење токсина из крви. Чај од цветова
користи се код прехладе, бронхитиса, кашља, грипе, почетне упале плућа, кијавице, тешког
дисања, астме, код почетног стадијума туберкулозе, и код реуматичних болести. Стимулише
рад знојних жлезда (посебно у комбинацији са липом), чиме доприноси снижењу повишене
температуре. Чај од коре благотворно делује на рад бубрега и мокраћне бешике, лечи водену
болест, разне ендеме и опстипацију. Од плодића се прави сок, који поспешује и регулише
циркулацију. Зрели плодови су веома богати витамином Бе.
Маслачак (Taraxacum officinale L.) У народној медицини, корен и зелени делови маслачка
користе се за „чишћење крви”, односно подстичу метаболизам и стимулативно делују на
здраве органе за излучивање штетних материја. Маслачак је изузетно хранљива биљка,
богата витаминима Це и А, органским киселинама и минералима (посебно К, Na i Mg). Из
тог разлога често се млади листови, који се беру пре цветања и ван насељеног места, користе
за припремање пролећне салате. Корен маслачка има изузетно сложен хемијски састав. У
млечном соку садржи хетерозиде, угљене хидрате и минерале, па се користи код упале жучне
кесе и камена у њој, жутице, смањеног лучења мокраће и сл. Делује тако што потпомаже
стварање и излучивање жучи. Корен и стабљика садрже горку материју тараксацин, који делује
као диуретик (стимулише мокрење). У народу се корен користио као „лек од грознице”.38
Ако се унесе у већим количинама може да изазове пролив и сметње у срчаном ритму. Корен
маслачка делује и као умерени лаксатив, тако да се чај направљен од њега може користити
као благи лек за затвор. Такође, маслачак потпомаже прокрвљеност везивног ткива и добар је
лек за јачање тела и као стимуланс, побољшава способност организма да из хране апсорбује
гвожђе, надокнађује калијум и садржи пуно витамина (нарочито витамин Це). Од маслачка се
осим чаја и сирупа може припремати и маслачково вино. Научна истраживања су показала да
маслачак може да регулише ниво шећера у крви код животиња, што упућује на то да ће можда
у будућности имати улогу у лечењу дијабетеса и код људи.
Чичак (Arctium lappa L.) – некада су се чичкове боце, стуцане,
самлевене и испржене на масти користиле као средство код
дечијих краста.39
Лековити приправци највише се израђују од корена, и то
у облику екстракта, чаја, уља, тинктуре, прашка или масти.
Сок од чичка помаже код болесне јетре, поспешује стварање и
излучивање жучи, помаже дијабетичарима. Корен чичка делује
противотровно тј. поспешује излучивање мокраће и зноја, чиме
чисти крв. Свеж сок од корена лечи влажне лишајеве, поткожне
чиреве, екцеме, кожне болести, отворене ране, опекотине,
гихт, реуматске болести. Чај од младог лишћа чичка користи
се код катара желуца и надутости. Семе има још јаче дејство.
Чај од семена је добар против бубрежног каменца, зауставља
дизентерију и регулише менструацију. Семе чичка користи се и
за добијање чичковог уља које је јако добар лек против перути
и опадања косе.
37
38
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Гавез (Symphytum officinale L.) – некада се веровало да гавез има „спасоносну снагу”. Његове
жиле куване у млеку привијале су се на места која треба да срасту. У народу се веровало да
гавез има толику силу да би и два прста срасла, ако би на овај начин била привијена 40 дана.
Гавез се примењивао и при крварењу материце, против падавице, пасјег уједа, ћелавости, за
ране и красте, био је и саставни део мелема ако је некоме „отекло око срца”.40
Објашњење за способност регенерације и срастања ткива, јесте чињеница да гавез
садржи велику количину биљног хормона ауксина који са лакоћом ствара ново ткиво. Поред
тога, од свих лековитих биљака, гавез садржи највише алантоина (главни активни састојак
корена), који поспешује стварање ћелија код зарастања рана, тј. поспешује гранулацију и
регенерацију ткива. Тако је гавез један од најефективнијих лекова у зацељивању спољашњих
и унутрашњих рана, посекотина, огреботина, контузија, ломова, крварења, и код уганућа,
ишчашења, натегнућа мишића и ткива. Облоге су делотворне и код чирева, код проширених
вена, реуме, гихта, код упале костију. Гавез се користи и у превенцији бронхијалног катара,
упале плућа, крвавог испљувка и грипа.41
Врба (Salix alba L.) – у народној медицини, кора беле врбе користи се још од давнина. У народу
је коришћена као средство против болова и грознице, средство за јачање и прочишћавање
крви, док се у прокуваном облику користила као превенција у случају унутрашњих крварења,
катара желуца и црева, реуме, гихта и болова у зглобовима. Ефикасно ублажава тегобе јетре,
срца, бубрега и мокраћне бешике. Делује и као умирујуће и освежавајуће средство, умирује
нерве и смањује опште узбуђење. У народу се веровало да се на врбу могу пренети, односно
„за њу венчати”, болести, грозница и главобоља.42
Мајчина душица (Thymus serphyllum L.) – вода у којој је прокувана мајчина душица
користила се за испирање уста кад би неко имао афте, или ко пати од лишајева. Са њом су се
и уста облагала ако се неком грчи вилица па не може да говори. У једном латинском тексту
наводи се и податак да се мајчина душица користи за покварен желудац (немање апетита).43
Важно је напоменути да лековите супстанце садрже искључиво надземни делови –
цвет и листови. Мајчина душица је веома ефикасан антисептик за унутрашње органе. Код
нас се већ вековима користи у првенцији обољења органа за варење (давала се у случају
цревних паразита, нарочито против дечијих глиста, грчева у желуцу). Благотворно делује
и на дисајни тракт, код плућних обољења као што су астма, бронхитис, туберкулоза и сл. У
овим случајевима користи се чај или сируп од мајчине душице који делује вишенаменски:
потпомаже растварање и избацивање слузи, умирује кашаљ и делује антиинфламаторно,
односно спречава ширење инфекције, делује умирујуће на нервни систем и урогенитални
тракт.44
Боквица (Plantago sp L.) – у народној медицини лишће од боквице је главни састојак мелема
за ране и убоде. Кувана боквица се користила против глиста и грознице. Семе се користило
као лек код дизентерије, а сок за болове у уху, за водену болест. Чај од боквице се пио против
пљувања крви. У народу се веровало да ко пати од „желуца” треба да ископа боквицу и да
јој каже: „Траво боквице помози! Желуче, дођи где си био и где си се родио.” и да је поједе.45
Боквица је ефикасна у лечењу обољења дисајних органа (плућне астме, упале плућних
алвеола, кашља, па чак и туберкулозе, олакшава избацивање слузи из дисајних путева),
чисти крв, плућа, желудац. Споља се, у виду облога од свежег лишћа или мелема, примењује
40
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у случају убода инсеката, уједа змије, код рана које тешко зарастају, огреботина, посекотина,
угриза бесних паса. Помаже код гушавости, тромбозе, обољења јетре и бешике.
Глог (Crataegus monogyna L.) је једна од највреднијих лековитих биљака за срце: јача и
регулише рад срца (повољно делује у случају аритмије, тахикардије, лупања срца, ангине
пекторис), регулише крвни притисак и циркулацију. Користи се и у случају артритиса
(упале артерија) и проширених вена. У народној медицини позната је употреба глога као
антиспазмотичног агенса у третману астме, дијареје, обољења жучне кесе и контракције
утеруса. Делује умирујуће на нервни систем.46
Занимљиво је напоменути да се у народној медицини као лек користиле биљке које у себи
садрже и неке отовне супстанце:
Татула (Datura stramonium L.) – у народној медицини
се користи у лечењу нервних поремећаја, Паркинсонове
болести, астме, јаког иритирајућег кашља, реуме,
укочености, упале очију. Иако је цела биљка отровна лист
татуле се користи за израду препарата против астме. Уз
то, користи се као афродизијак, аналгетик, антиспазматик,
наркотик. Семе такође има јако наркотичко, аналгетичко
и халуциногено дејство, тако да има широку примену
у медицини. У народној медицини је забележено да се
семенке татуле потапају у ракију, у којој се држе неколико
дана, а затим се добијеним препаратом мажу болна места
на телу.47 Хомеопатски препарат страмониум даје се
особама које имају јак страх од воде, пре свега дубоке и
тамне, клаустофобије, и то нарочито од тунела, подрума
и мрачних простора, паса, смрти, насиља, самоће ноћу,
усамљености, изолованости и сл.
Цела биљка је отровна. Садржи отровне алкалоиде – атропин, хиосцин-скопалмин,
хиосциамин. Многобројни су симптоми тровања, између осталих: конфузија, узнемиреност,
вртоглавица, посртање, халуцинације, убрзани срчани пулс, губитак памћења, мучнина,
ширење зеница ока, неразумљив говор, повишена телесна температура, жеђ, несвестица,
неконтролисано мокрење. За унутрашњу примену препарате татуле обавезно треба узимати
према савету и рецепту лекара.
Булка (Papaver rhoeas L.) – у свежем стању ова биљка је отровна, али зато суви цветови и
зрела семена, када се конзумирају у нормалним количинама, не могу бити штетни. Садржи
безопасне алкалоиде за разлику од свог сродника, мака (Papaver somniferum L.), који је богат
морфином и другим опијумским алкалоидима. При сушењу круничних листића (само се
тај део цвета користи) не треба их превише додиривати јер тада губе лековита својства и
мењају боју, односно поплаве. Од њих се справљају сирупи и чајеви, а користе се и за бојење
вина, ракије и других напитака. Булка се користи углавном у народној медицини за лечење
обољења и сметњи код дисајних органа, желуца и душевних болести. Чајеви и сирупи на бази
ове биљке смирују кашаљ, помажу искашљавање, помажу код прехладе и упале грла, крајника
и плућа, хроничног бронхитиса и астме. Крунични листићи побољшавају варење, смирују
грчеве и болове у желуцу, а заједно са семенкама делују смирујуће па помажу код депресија,
неурозе и несанице.48
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Буника (Hyoscyamus niger L.) – позната је од давнина као смртно опасна биљка.
Иако отровна, користи се у лечењу ишијаса и реуматизма живаца, неуралгије, хистерије и
хипохондрије, падавице, кашља свих врста и крвавог искашљавања, мокраћног мехура те
против грчева у желуцу и цревима.
Употребљава се и код оболеле рожњаче ока и упале зенице. Лечење овом отровном
биљком препоручљиво је углавном у облику тинктуре. Знакови тровања буником (која
паралише ЦНС) у почетку су изражени кроз мучнину и повраћање, опште црвенило и суха
уста, кроз отежано дисање и гушење, успоравање пулса, проширење зеница, а затим настају
различите психичке тегобе видљиве кроз поремећај у понашању, халуцинације и сл., после
чега отровани пада у дубок сан, а затим и у кому.49
Руса, русоспас (Chelidonium majus L.) – одавно је позната лековита биљка која се успешно
користи у лечењу болести пробавног тракта, посебно код желуца, жучи и јетре. Корисна је
и у лечењу астме, бубрега и мокраћног мехура. Руса је добар бактериостатик јер спречава
размножавање бактерија. Споља се користи против брадавица, жуљева, екцема, туберкулозе
коже, псоријазе и сл.50 У четвртом и петом веку пре наше ере, антички лекар Теофраст
препоручивао је ову биљку против жутице, отицања јетре, жучних каменаца и затвора.
У савремено доба, руса се примењује за лечење и олакшавање тегоба изазваних онколошким
болестима, како против доброћудних тако и против злоћудних тумора. Антитуморално
дејство се приписује алкалоидима русе. Ипак, иако је веома лековита, руса је и отровна, па би
требало опрезно да се употребљава, искључиво по препоруци и у дозама које пропише лекар
или фармацеут.
* * *
Многа лековита својства биљака, од којих су народни лекари справљали мелеме и чајеве,
касније је потврдила и сама медицина. Тако су, упркос бројчаном увећању лекарског кадра
и здравствених институција после Другог светског рата, као и напретка у самој медицини и
фармацији, народна медицина и знања стицана вековима остала да живе у народним масама,
мада доста редуцирана, и дан-данас. Последњих година, због тешког економског стања и
глобалне кризе, приметно је да се становништво, како у градовима тако и по селима, све
више окреће традиционалној народној медицини и лековима ,,наших бака”. У борби против
болести све већу примену поново добијају лековите траве које се беру по слатинама или се
пак купују у биљним апотекама. Међутим, у овако тешким приликама уочљива је још једна
занимљива појава – жене које бајањем и враџбинама скидају чини и ,,лече” оболеле особе.
Оне су ништа друго до одраз свеукупног стања једног друштва, који за разлику од прошлих
времена овога пута затвара очи пред правом истином, покушавајући да свој спас нађе у
другој имагинарној и мистичној страни.

49
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Phytotherapy as a specific form of folk medicine of Serbs
in Central Banat
summary
Phytotherapy as a specific form of folk medicine represents alternative medicine where people
use herbs for healing and represents one part of the cultural history of our nation. For centuries,
while there was no indication of medicine as a scientific discipline, people fought against diseases
relied on folk medicine and help of people “skilled” for making various herbs, teas and balsams.
Through the ages, there were migrations of the population, every nation brought something new and
left mark, which is one of the reasons our territory has such rich cultural elements. Precisely, thanks
to oral tradition and customs those elements of culture are presereved in our nation. The importance
of herbs and its therapeutic value, as well as their dominate use by our people was observed by
our national educators from the second half of eighteenth century. Because of that, they dedicated
special attention to this theme thought their literary work.
Traditional medicine, based on the use of medicinal plants, was the basis of pharmacological
manual until the early nineteenth century, when the development of scientific medicine entered in
scientific stage. After that period, at phytotherapy was no longer looked as alternative medicine
technique, but as a complement to pharmacotherapy.
The use of numerous local herbs is specific for the Central Banat district and represents
one of main characteristic for folk pharmacy and medicine. Most of the herbs have been used in
medicine and pharmacy, thanks to experimental works from beginning of 19th century until today.
The most frequently used herbs in traditional phytotherapy are those with a mild effect, i.e. without
the ingredients of a strong physiological effects, such as chamomile, mint, lemon balm, plantain,
thyme, wild rose – hip, marshmallow plant, etc.
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НАРОДНО СТВАРАЛАШТВО
У КОНТЕКСТУ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ
СРЕДЊOБАНАТСКИХ СЕЛА
ПРИКАЗ ПРОГРАМА “БИЗНИС ИНКУБАТОР”
ЕДУКАТИВНОГ ЦЕНТРА ИЗ ЗРЕЊАНИНА

Велики број угашених зрењанинских предузећа за последицу има изражену незапосленост
како у граду тако и по околним селима. Проблем у великој мери представља не само мушки
већ и женски део становништва који је, када су околна села у питању, до деведесетих година
прошлог века, у великој мери био запослен у конфекцијској индустрији града или, пак, по
мањим конфекцијским испоставама којe су се подизалe по селима.
У ери великих научно-технолошких и друштвених промена знање је постало виталан
ресурс и сржна вредност у развоју сваког друштва. Чињеница да свестраније образовање
доноси веће прилике и могућности избора посла, па самим тим и продуктивнијег живота,
имало је одраза приликом креирања образовне стратегије у контексту националних развојних
планова.
Управо је из ових разлога град Зрењанин, покушавајући да помогне становништву да се
прилагоди новом начину привређивања и другачијим тржишним условима организовао и
извео, између осталих, један пројекат који је имао за циљ да, едукацијом сеоског становништва,
створи нове могућности избора посла.
Пројекат, чији је носилац био Едукативни центар СО Зрењанин спроведен је у неколико
целина од којих је, за ово истраживање, битан следећи:
БИЗНИС ИНКУБАТОР – ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ СЕЛА
– Активности овог дела пројекта су се односиле и на обуку из области рурарног туризма и
старих заната: ткања, израде рукотворине – сувенира, цвећарства и вођења пословних књига;
– Обухваћени су становници Арадца, Михајлова, Ечке, Перлеза, Белог Блата, Елемира и
Фаркаждина;
– Пројекат је финансиран од стране МЕГА Програма – УСАИД-ов програм за локалне
самоуправе и Града Зрењанина.
Едукације из овог пројекта успешно је завршило 120 становника горепоменутих
насељених места, а обуку ткања је завршило 20 полазница.
Део пројекта који се односио на занате, ткање и израду сувенира, имао је за циљ да
сачува културно наслеђе и аутентични фолклор тако што би га имплементирао кроз нове,
савременије видове стваралаштва. Пошло се од чињенице да се однос културног наслеђа и
економије, у последње време драстично променио, те да се одређена аутентичност регије може
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искористити и за развој локалне заједнице. То подразумева да се планским и дугорочним
управљањем створе услови у којима би културни потенцијали били не само очувани већ и
пренети наредним генерацијама на даље управљање. Оживљавањем карактеристичне сеоске
економије онемогућила би се даља деструкција села, препознатљива пре свега кроз одлив
становништва, па самим тим и одлив профита.
Зрењанин и села око њега насељава више од 20 етничких и националних заједница, од којих
се као најбројнији издвајају Мађари (13,3%), Роми (2,73%), Румуни (2,48%) и Словаци (1,20%).
Вековни заједнички живот у истим географским, економским и друштвено-политичким
приликама довео је до узајамног прожимања култура, до заједничког стваралаштва, посебно
у области материјалне културе. Мећутим, и поред тога, одређене специфичности не само у
духовној, већ и у појединим сегментима материјалне културе, успеле су да се сачувају и да као
такве постану носиоци културног идентитета..
Оно што се очекивало од овог пројекта је да се кроз комплексну едукацију жена из
околних села, створе основни предуслови за њихово укључивање у привредне токове тј. да
им се пружи одређено знање, покрену идеје како би биле у могућности да започну сопствени
бизнис, тј. да евентуално покрену занатску радионицу. У том смислу, Едукативни центар је
ангажовао три стручна сарадника: етнолога, дизајнера и инструктора за ткање.
Задаци овако састављеног стручног тима био је да дефинише и усмери одговарајућа
знања и вештине, да дефинише концепцију и структуру програма и да одреди начине и
облике његовог извођења, чиме се руководио претходно стеченим искуством и теоретским
преиспитивањима.
У првој фази спровођења пројекта стручни тим је обишао сва села која су била укључена
у пројекат. На терену су организовани „сусрети“ где су жене, које су се укључиле у пројекат,
показале све оно чиме су се до сада бавиле, показујући тако одређена знања и умећа из домена
веза, ткања, плетења, израде предмета од сламе, шаше, дрвета... На основу материјала са
којим се сусрео на терену, задатак стручног тима је био да процени и да дефинише одређену
аутентичност (у смислу процене етничке припадности одређеног орнамента, начина
украшавања, технике израде...), да на основу тога, као и процене одређених могућности,
степена креативности и склоности не само групе, већ и сваке индивидуе, одреди правце у
којима би се едукација изводила.
Оно што је прво пало у очи била је изузетна креативност исказана у изради предмета
и примењеној орнаментици. Занимљиво је било видети у којим правцима и у којој мери је
долазило до преузимања и преплитања не само појединих орнамената већ и самог начина
украшавања текстилија у овој етнички мешовитој средини. Донети радови су обиловали
занимљивом орнаментиком проистеклом из конбинације стaријих орнаменталних детаља и
орнаментике преузете из савремених модних часописа.
Након увида у оно што се на „терену“ среће и са чиме се располаже, стручни тим је донео
закључак да се у реализацију постављеног пројекта иде поступно. У првом моменту, доследно
се држећи постављеног циља, постављени су одређени задаци:
– дефинисан је комерцијални програм у складу са потребама тржишта,
– постављени су принципи квалитета и инсистирања на одређеној изворности, који би
омогућили да пројекат заживи у датој средини и постојећим околностима, да не буде кратког
даха, већ да послужи постављеној сврси – развоју занатске делатности у руралним срединама
и самим тим оживљавању готово угашене привреде у њима. Сама по себи, у овом контексту,
наметнула се и идеја везана за културни туризам. Наиме боље разумевање, поштовање и
неговање наслеђа омогућило би његову лакшу трансформацију и транспоновање у културнотуристички производ.
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Да би се постигла минимална самоодрживост овог пројекта, стручни тим је израдио
одређени програм који је био бaзиран на успостављању јаке хоризонталне везе између
производа и тржишта. У том смислу, направљен је програм (понуда) производа који ће се у
оквиру овог пројекта израђивати:
1. Програм ткања – шалови, простирке, миљеи за сто;
2. Програм веза и плетења – агенде, комплети за ручавање (веће и мање салвете), папуче,
мајице, кецеље, таблетићи, кутије за накит, шалови и капе.
Приликом прављења оваквог програма пошло се од чињенице да су села око Зрењанина
далеко од тзв. „туристичких села“ , и да тржиште и купца треба тражити у сопственом
окружењу и граду. Управо је то био један од основних разлога зашто су више заступљени
предмети који имају доминантну употребну функцију (простирке, шалови, папуче, салвете...),
од предмета форме сувенира (агенде, кутије за накит).
Свакој полазници је био обезбеђен основни материјал – четворонитни стони разбоји,
вуна, памук, платно и конац. Поред тога, понуђен им је и одређени број изворних, аутентичних
шема и мустри. Свака учесница могла je сама да се определи како за сам предмет који ће
радити, тако и за орнамент којим би исти и украсила.
Приликом одабира како основних материјала и сировина који су се у пројекту користили,
тако и приликом одабира орнаментике, стручни тим ставио je aкценат на што већу
аутентичност. Тако је, на пример, за ткане предмете коришћена вуна и памук. Узимајући у
обзир умешност и знање ткаља, етнолог укључен у овај пројекат извршио је одабир мотива
и комбинације боја карактеристичних за ово подручје и за одређену етничку припадност
полазница. Велики изазов за етнолога и остале чланова стручног тима био је усклађивање
изворности са процењеним потребама савременог друштва, тј. могућег тржишта. Поред свега
овога, морало се водити рачуна и о времену које је потребно да би се одређени предмет
израдио. Требало је за ткање, вез и плетење направити модел који би захтевао што мање
утрошеног времена.
Поред израде предмета који су и у ранијим временима били у употреби (простирке,
таблетићи, миљеи и сл.), стручни тим се определио и за једну другачију варијанту: да се на
готовом куповном предмету извезе неки аутентични препознатљив детаљ. Пример овоме
су памучне мајице модерног али једноставног облика на којима су полазнице везле задате
орнаменталне детаље, најчешће флоралног облика, од понуђеног памучног конца. Занимљиво
је да је неколико полазница изразило жељу да саме бирају орнамент, и да је у већини случајева
тај извезени детаљ био представљен у виду анђелчића какви су се сретали на овдашњим
укрaсним пешкирима и јастучићима.
У склопу овог пројекта била је укључена и израда полупроизвода (агенде, лица за папуче).
Полазнице су и у овом случају добијале искројено платно, конац и могућност да се определе за
неки од понуђених орнамената. Након украшавања, платна за агенде су ношена на коричење
и повезивање, а лица за папуче код обућара на даљу обраду.
Након завршеног пројекта, едукативни центар и стручни тим су организовали продајну
изложбу радова који су настали током трајања пројекта. Циљ ове изложбе је био не само
да се промовишу радови полазница већ и да се „опипа” потенцијално тржиште. Изложба је,
на тај начин, представљала стратешко комуницирање између произвођача и купца. Да би
се постигли што бољи резултати укључени су локални мас-медији као значајна подршка и
незаобилазна спона између учесника пројекта и шире јавности, тј. грађана као важне циљне
групе.
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Штампане су и брошуре са фотографијама изложених радова и краћим упутствима на
језицима националних мањина који су у службеној употреби у Зрењанину.
Поред мапирања ресурса, едукације везане не само за израду предмета, већ и за практичну
примену културне аутентичности и изворности, могућности коришћења истих у савременим
тржишним токовима, начину комуникације са могућим купцима... један од битних резултата
овог пројекта је и Задругa ,,Банатски сувенир” коју су полазнице основале након завршеног
курса. Сумирајући резултате, може се с правом тврдити да је у наведеном контексту пројекат
у потпуности успео.
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РОДОСЛОВ МИЛОШЕВИХ ИЗ ПАВЛИША,
Милан Ђ. Милошев,
Атеље Форца, Зрењанин, 2009.

Књига Милана Ђ. Милошева Родослов Милошевих из Павлиша није великог обима, али
нуди обиље занимљивих података о пореклу и развоју рода Милошев(их), о миграцијама из
старог пребивалишта у данашње, о кретањима широм наших пространстава, о пребивањима
у појединим пределима или местима у 18, 19 и 20. веку. Рецензент је др спец. Мирјана
Малуцков, кустос, саветник Музеја Војводине у пензији. Издавач је Атеље Форса, Зрењанин,
2009. године.
Књига је написана у Вршцу 1985. године, има 40 страна текста и додатак – породично
стабло фамилије Милошев из Павлиша од 1743. до 1985. године. Предговор – причу о књизи
написала је проф. Бранислава Дабић, уредница, кћерка Милана Милошева.
Милан Милошев је у уводном делу забележио да је предање о роду Милошевих у Павлишу
прилично верно, обимно и добро сачувано, а каснијим истраживањима по разним архивским
изворима добијени су подаци који употпуњују слику овог родослова. Аутор је користио
архиве црквених општина, месних заједница и разна друга архивска документа. Неке податке
пружили су поједини чланови рода. На основу тако сакупљене грађе начињена је генеалогија
рода Милошевих из Павлиша.
Породично предање каже да је ношена бујицом Велике сеобе Срба 1690. године поред
многих других и породица Милић из Метохије стигла до Лазаревца, код Београда и ту остала.
У Лазаревцу и данас постоје породице са овим презименом.
Браћа из рода Милић (Милош са два брата) убила су агу и да би избегла освету Турака
пребегла су преко Дунава у Банат. Дошла су до Павлиша и ту су се настанила. Један брат је,
незадовољан условима живота, убрзо напустио Павлиш и прешао у Србију, у Лозовик код
Смедерева, где и данас живе његови потомци са презименом Милић и Милићевић.
Другом Милошевом брату изгубио се сваки траг, а неки његови потомци су (по причању
старих) женидбеним везама доспели у Бачку (Жабаљ, Србобран, Бачка Паланка).
Ова сеоба браће у Банат (по М. Милошеву) вероватно се одиграла у првој половини 18.
века.
У Павлишу је остао само Милош. Он је родоначелник рода Милошевих у Павлишу. Његови
потомци су (по њему) првобитно добили презиме Милошевић. Временом је под дејством
ондашње администрације изостављено крајње -ић, па је до данас остало само Милошев.
Једини изузетак у томе је прота Прокопије-Прока Милошевић. Он је својом упорношћу успео
да задржи првобитни облик презимена.
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Милош Милић је, како нас аутор извештава, имао једно дете – сина Јоана Милошевића. Јоан
је имао пет синова и једну кћер. Кћерка му се удала и отишла у Влајковац. Он је са синовима
живео у кућној задрузи до пред крај 18. века, када је почела постепена деоба породице. Два
сина су остала у заједници са оцем, тројица су засновала самостална домаћинства у Павлишу.
Најстарији Јоанов син, Јовица Милошев је био земљорадник, али се, на велико, бавио и
одгојем стоке за тржиште. Чопоре (џелепе) говеда и свиња је гонио на вашаре у Темишвар,
Арад, Сегедин и Пешту. Он је био кнез села 1813. и 1814. године када је изграђена сеоска школа.
Некoлико година био је сеоски кмет. Цркви је поклонио велико звоно ливено у звоноливници
Јована Боте у Вршцу.
Јовичин унук, Симеон Милошев, угледавши се на свог деду, 1886. године уступио је део
кућног плаца црквеној општини за градњу нове школске зграде.
У овом роду било је земљорадника, закупаца пашњака и одгајивача коња, говеда и свиња,
занатлија и трговаца. У књизи се помињу ћурчије, кожухари, кабаничари, столари, џелебџије,
сликар (иконе на дрвету и стаклу), колар, клирици и препаранди, учитељи-народни
просветитељи, забавиље, професори, писац и преводилац, апотекар.
У роду је било и комита, добровољаца у српско-бугарском рату (1878.) и поносних
носилаца медаља за храброст. Данило Милошев, довитљиви сеоски кнез, успео је у буни
1848/49. да евакуише село и спречи масакр.
Многи припадници овог рода били су угледни и поштовани чланови црквених одбора и
одбора за градњу цркве, оснивачи певачких, спортских друштава и тамбурашких зборова,
задужбинари и доброчинитељи.
Синови Зорице (Прокопија) Милошев – Никола, учитељ, и Прокопије Прока, столар, били
су веома активни и напредни. Никола је у Тителу основао певачко друштво, тамбурашки
збор и чиновничку задругу. Бавио се писањем и превођењем, а покренуо је и недељник
„Шајка”. Прокопије Прока први је покренуо рвачки спорт у Вршцу, а био је један од оснивача
фудбалског клуба АСК „Обилић“ у Павлишу.
Прокопије Милошевић био је учитељ у Павлишу. Он је 1867. године од земљорадника
и сеоских занатлија основао Певачко друштво. Када је 1878. године рукоположен за
свештеника, постављен је за администратора парохије у Дупљаји, а касније је прешао у
Соколовац (данашња Румунија). Тамо је бринуо за талентовану сеоску децу, залагао се да
добију стипендије и стекну солидно обазовање. У Соколовцу је основао Народну књижницу
и читаоницу, као и мушки и мешовити хор.
У овом роду рађала су се и мушка и женска деца, било је породица у којима је било двојки
(близанци), али и усвајања сироте деце.
Милошеви потомци, као што обичај и ред налажу, носили су и разне надимке. Мушкарци
из овог рода добијали су надимке: Криворебац (Кривоверац), Ага, Прока и Кљанџа. Жене су
имале своје надимке: Маца, Мара и Цоца.
Етнолог, Милан Ђ. Милошев, кроз родослов свога рода испрчао нам је поучну и
интересантну причу о сеобама и животу у јужном Банату у 18, 19 и 20. веку, и као што је
написала др Мирјана Малуцков учинио „роду глас” и одужио се „свом роду и имену”.
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ИСТРАЖИВАЊЕ КУЛТУРНОГ ИДЕНТИТЕТА
ЈУЖНОГ БАНАТА У КОНТЕКСТУ
САВРЕМЕНИХ ДРУШТВЕНИХ ПРОМЕНА
Приказ значаја Пројекта

Класична теренска истраживања се сматрају темељима за етнологију и културну
антропологију, премда се у етнолошким/културноантрополошким истраживањима појам
терена све више шири и на виртуални простор. Пројекат Етнолошког одељења Народног
музеја Панчево “Истраживање културног идентитета јужног Баната у контексту савремених
друштвених промена”, кроз етнолошко рекогносцирање, откуп и прикупљање предмета
материјалне и нематеријалне културне баштине за етнолошку збирку Народног музеја
Панчево, започет је 2011. године и суфинансиран у континуитету, од стране Министарства
културe Републике Србије, све до 2013. године. Пројекат треба да представља део редовне
истраживачке делатности којом се баве стручњаци Музеја, на терену јужног Баната, а за коју
због недостатка материјалних средстава све мање има слуха, па чак и међу стручњацима
Музеја.
С обзиром да мултиетничка средина јужног Баната, на чијем простору поред српског народа
живе и бројне етничке и националне мањине (Румуни, Мађари, Словаци, Роми, Македонци,
Хрвати, Бугари, Немци), експлицитно указује на културни диверзитет и комплексност тематике
културног и етничког идентитета, истраживачки тим радио je у следећем саставу: етнолог,
историчар и сниматељ. Разлог због чега је, поред етнолога, укључен и историчар је тај што, у
ширим и дијахроним оквирима, теренско истраживање указује на особености средњоевропског
културног подручја данашњег Баната и његов значај који је заузимао у прошлости.
Теренско етнолошко истраживање је веома важан сегмент научног рада. Боравак на
терену и сусрет са непревазиђеном “живом лабораторијом” од суштинске је важности
за разумевање многих појава и социјалних односа у друштву (Баришић 2012:8). Сећање
на прошлост, за научно промишљење, није се смело одвојити од посматрање садашњости
на терену, како се не би изгубио реалан однос према проживљеној стварности. Због тога
смо културни идентитет морали истражити у ширем друштвеном контексту. У том
циљу и поред бројних питања и недоумица са којима смо се суочавали у комуникацији
са “живим изворима”, користили смо различите општеприхваћене теренске технике и
методологије теренског рада: посматрање, интервју, анкета и суделовање. Такође смо
имали у виду да ново време пружа нове могућности, а да истраживачки резултати могу
да буду сасвим задовољавајући паралелном употребом извора као што су интернет,
штампани и електронски медији који се не базирају на класичном ,,теренском раду”.
Процес реализације овог Пројекта усмерен је на примену квалитативне методе теренског
испитивања чији је кључни циљ разумевање друштвених чињеница, а не њихово
објашњавање. Другим речима, квалитативно истраживање нема за циљ да утврди узрочно243
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последичне везе између друштвених појава и проблема културних идентитета, већ да опише
и разуме све специфичности, околности и природу тих феномена на начин на који оне
постоје у стварном друштвеном животу. Теорија на коју се заснива квалитативно теренско
истраживање је истраживачка платформа институционалне етнографије која полази од
појединца и његовог искуства како би дошла до друштвено институционализованих пракси.
Међутим, не смемо изгубити из вида ограничења научног знања која као истраживачи
стичемо теренским радом (Жикић 2012:9-25). Многи се традиционални модели мишљења
и понашања јављају у облику културе сећања, а доживљени ритуали на основу сећања
из прошлости често се разликују од стварних, па и данашњих (Марјановић 2010:116).
Сакупљена етнографска грађа и контекст у којем употребни предмети егзистирају као симболи
културе, значајке су одређеног периода и духа времена у коме доминира културни идентитет.
Руководећи се том премисом, упоредо са истраживањем, трудили смо се да откупом предметада
попунимо етнолошку, музејску збирку. Мишљења смо да се систематском попуном збирки
током теренских истраживања, спречава потпуни нестанак покретног традиционалног,
културног, такође, локалног, регионалног и националног блага у наступајућим годинама сајбер
цивилизације. Зато нам је намера била да теренским, етнолошким истраживањима и откупом
комплетирамо документацију о традиционалним облицима живота, моделима културе и
народне делатности, а музејске збирке и колекције обогатимо предметима који ће путем
тематски разноврсних презентација и сталне музејске поставке, кроз едукацију, комуникацију
и забаву бити доступни, како широј, тако и стручној јавности. Оваква аквизиција веома je
важна за музејску етнографију, мултинационалног, мултикултурног и мултиверског јужног
Баната пошто се и кроз предмет и његов контекст прате симболи културе . На тај начин,
значај детаља уоквирује слику комплексне мреже прожимања разних култура у међусобном
сажимању са носиоцима и учесницима у процесу креирања историјске стварности . Та
слика говори о културном моделу у ком су ти предмети имали значај како за појединце,
тако и за заједнице на различитим нивоима: етничким, социјалним, родним и другим.
Боравком на терену навирала су питања и појављивали нови видови и сегменти идентитета
у контексту променљиве савремености. Пошто смо временски били ограничени,
истраживање смо свели на проучавање свадбених обичаја који постају део поменутог
вишегодишњег Пројекта ,,Истраживање културног идентитета јужног Баната у контексту
савремених друштвених промена”, а који поред Министарства културе и информисања
Републике Србије суфинансира и град Панчево, од 2012. године. Заправо, материјална
средства добијена од града Панчева омогућила су наставак Пројекта, тако да је Oдељење
за етнологију Народног музеја Панчево, 2012. године презентовало део истраживања
културног идентитета, приређујући интерактивну изложбу “Банатски сватови” у којој су
учесници били појединци и представници удружења четири националне заједнице из
Панчева, Војловице и Банатског Новог Села. Мултимедијалном презентацијом у Народном
музеју Панчево, уз приказ сегмената српске, мађарске, словачке и румунске свадбе,
представљена је изложба старих и нових сватовских фотографија под називом ,,Сватови
оком фотографа”, изложба савремених венчаница из салона ,,Принцес” из Панчева и
етнолошки филм ,,Свадбен венац” . Презентација која је пропраћена каталогом под називом
,,Водич кроз банатске сватове”, представила је спој чувања и неговања културне баштине,
истраживања и креативности. Потврђено је да је: ,,Прича о свадби је прича о идентитетима,
о односу према традицији, о сродничким и породичним релацијама, о жени... и много чему
другом, јер она представља згуснут приказ друштвене стварности” (Златановић 2003:159).
Из приложеног се може закључити да је ,,Истраживање културног идентитета региона јужног
Баната”, етнолошким рекогносцирањем насељених места општина Ковина, Алибунара,
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Ковачице, Опова и Града Панчева, фокусирано на декодирање и анализу културних идентитета
– модела и стратегија помоћу којих се они конструишу, деконструишу и трансформишу
под утицајем историјских и друштвених чинилаца. Обрађени и интерпретирани подаци
о културном наслеђу и идентитетским праксама биће презентовани на изложбама, у
виду стручних радова, како у штампаној форми, тако и на сајту панчевачког музеја.
Важност оваквог пројекта којим се остварују дугорочни ефекти огледа се у чињеницама да
се његовом реализацијом повећава интерес јавности и ниво знања о културним вредностима
Баната, као и ниво свести о потреби заштите и јавног презентовања нематеријалне културне
баштине. Радом на пројекту повезали смо различите културне обрасце и етничке заједнице,
са циљем да допринесемо одржавању, традиционалног и културног наслеђа значајног за
идентитет Баната. Да би пројекат који се односи на област заштите културног наслеђа био
одржив, намера нам је да наредним пројектима остваримо дугорочни ефекат, будући да ће
резултати њихове реализације бити у функцији корисника музејских понуда. У будућности
планира се активирање музејске радионице која ће носити назив ,,Културни идентитет моје
заједнице” у којој ће учесници бити распоређени по групама на основу старосних категорија. У
мањим групама разговараће се о садржају културног идентитета и утицајима који су значајни
за његово формирање. Циљ ове радионице је установити идентитетске праксе и потврдити
тезу да и други људи, различити од нас, истовремено имају улоге и културне идентитете исте
као ми, али и читав низ различитих улога и културних идентитета. Такђе, сарадња са школама,
домовима културе и медијима, успоставиће се путем предавања, изложбе и презентације
етнолошког филма на тему културног идентитета, у циљу едукације и развијања правилног
односа према вредностима, потенцијалима и потребама неговања културне баштине.
С друге стране, с обзиром на комплексност идентитетске проблематике и праксе, неопходно је
у годинама које следе, спровести континуирана, мултидисциплинарна, тимска истраживања
која ће расветлити традицијске концепте у пролости и садашњости и то кроз:
- обичајни живот, обреде, ритуале, митологију, религију и религиозност новог доба;
- идентитетске и културне праксе у оквиру руралне и урбане културе и субкултуре на
локалном и регионалном нивоу;
- дуализам и паралелизам обичајног и грађанског права;
- народну и алтернативну медицину , демографију и репродуктивне стратегије;
- колективне меморијске обрасце;
- моделе културне и морфолошке варијације међу различитим популацијама;
- распон и варијације културних и биолошких карактеристика и анализу друштвених и
микроеволутивних процеса који су их изазвали — посебно миграцију.
Истраживање манифестације културног идентитета подразумева и истраживање
ставова и друштвене праксе, који су у процесу непрекидног мењања. Имајући у виду
савремене промене у друштву и интернационализацију тековина културе у ери глобалног
умрежавања , благовремено обављена истраживања су значајна у области културног
наслеђа, посебно нематеријалног, где је културни идентитет његов саставни део. На важност
оваквог пројекта указује и чињеница да свако кашњење у оваквој врсти истраживања
значи заборав и немогућност сазнања и валидне реконструкције одређеног периода.
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ПРЕГЛЕД АКВИЗИЦИЈА
УМЕТНИЧКОГ ОДЕЉЕЊА
ГРАДСКОГ МУЗЕЈА ВРШАЦ
2002–2012.
Стандарди, приоритети, планирање

Континуирано попуњавање збирки и колекција јесте једна од основних делатности музеја.
Број предмета у једној колекцији увећава се различитим начинима. Најчешћи вид набавке
материјала је прибављање путем поклона појединаца, установа или директним откупом.
Такође, предмет који поседује одређене особине, може постати део музејске колекције тако
што ће бити запажен на теренском истраживању, или попису. Често се завештавањем личне
имовине вредни предмети колекционара нађу у музејском власништву. У времену транзиције
и приватизације друштвених установа, музеји су успели да дођу до значајних, вредних
уметничких предмета, који су у моменту промене власника великих индустријских гиганата
доспели у установе културе.
Музејска установа дефинише сопствену политику набавке предмета за своје збирке и
колекције. Дугорочним планом аквизиционе активности, стратегијом формулисања потребе
за прикупљањем материјала одређених карактеристика,
стварају се јасне смернице кретања у овом домену делатности музеја. Предмет постаје
део колекције уколико испуњава одређене услове и уклапа се у оквире стандарда културног
добра, или потенцијалног културног добра. Пре свега, предмет мора бити приоритетан,
односно компатибилан у односу на колекцију у целини.
Како би се једна збирка, или колекција, сврсисходно попуњавала, неопходно је планирање
циљане аквизиционе делатности. Приоритет прибављених предмета подразумева њихову
специфичну вредност за саму збирку, или колекцију. Али, квалитет одређеног уметничког
предмета, неопходност његовог преузимања за музеј, огледа се и у значају за историјски,
друштвени и културни простор, у оквиру ширег регионалног, националног, или међународног
културолошког контекста. Набавком се допуњују већ постејеће колекције, фондови, али
се на овај начин може приоритетно увећати број мање заступљених техника, тема, аутора,
уметничких форми... У Градском музеју Вршац1 овом концепцијском оријентацијом, у току
периода 2002–2012., прибављене су слике историјских композиција, аутора националних
мањина, технике графике и цртежа, као и предмета који ће своје место по квалитету, наћи у
сталној поставци, или на тематским планираним изложбама.
Наравно, потребно је задовољити правно – формалне норме, музеолошке стандарде
дефинисане прописима ICOM-а и Закона о културним добрима.. Буџет за откуп уметнина
планира се годишњим програмом рада и финансирања.
1

Даље ГМВ
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ОТКУПЉЕНА ДЕЛА
Године кризе и многобројни проблеми у претходном периоду, у току деведесетих,
оставили су негативан траг, тако да је за ГМВ вршен откуп у мини- малном обиму. Тек нешто
касније, јављају се откупне понуде које би могле бити важне за ГМВ. Откуп је предложен
од стране појединаца, колекционара или власника из Вршца, Београда, Новог Сада и
Панчева. Музеј је имао предлоге за куповину слика нама интересантних имена аутора, као
што су Паја Јовановић (у опцији су били три портрета и једна композиција), затим Света
Вуковић (понуђене две композиције), Ђуђа Путник (икона), Петар А. Самонов (икона), те
Аксентије Маришеску (икона), Карло Направник (портрети). На жалост, откупи су остали
нереализовани. Наравно, понуде су забележене у регистру предложених дела за откуп, именом
власника, адресом, именом аутора, називом дела...Њихова кретања на тржишту, појављивање
на разним аукцијама се прате, као и евентуалне промена власника.
Углавном је, у назначеном десетогодишњем периоду, музејски материјал прибављан
путем поклона појединаца, или путем донације поклон – збирки. Тек након 2000. може се
говорити о нешто појачаној откупној активности, када је за Уметничко одељење од 2002.
до 2012. године откупљено свега 24 предмета – слика, цртежа, плакета, медаља и предмета
примењене уметности, различитих техника, материјала, из времена 19., 20. и 21. века. Свакако,
понуда на тржишту антиквитета условљава избор и могућности евентуалне аквизиције.
У ситуацији понуде предмета за откуп, формира се комисија за процену одређеног
материјала. Стручна анализа фондова, познавање стратегије развоја збирки, потреба
континуираног попуњавања колекција, у непосредној су вези са сврсисходним одлукама
о аквизицији. Комисија за откуп врши селектовање, вредновање квалитета понуђених
предмета и даје образложење за евентуални откуп. У вези са повременим откупом, посебно
се мора нагласити, да је за одвајање средстава, поред редовног планирања, веома важна улога
и разумевање оснивача, што је ,у овом нашем случају, Општина Вршац.
Од значајнијих прибављених дела поменућемо нека. Четири акварела, Пејзаж 1, Пејзаж
2, Пејзаж 3 и Пејзаж 4, Перјеши Лајоша откупљују се из приватне вршачке колекције 2004.
године. Ради се о изузетно квалитетним акварелима мањег формата, који потичу из времена
19. и 20. века. ГМВ поседује седам његових радова, углавном пејзажа у акварел техници и
један анатомски атлас.
Године 2008. понуђен је на откуп цртеж Портрет оца адвоката Радића, сликара Фрање
Радочаја од колекционара и историчара уметности из Панчева.
Портрет је откупљен за серију радова Радочаја, која је у ГМВ најбројнија.
Музеј је за Уметничко одељење откупио 2012. године вредне слике мађарских уметника,
Пејзаж(Сеоске куће), 20. век, Еугена Сепеши Куске и Пејзаж(Салаш), 19. век, Калмана Д.
Мештерхазија.
И кустоски рад на терену је битан вид специфичне потраге за новим предметима,
сазнањима, али и евиденцијом прон(ађених предмета, што може резултирати предлогом
о њиховој потребној заштити, а самим тим и могућем откупу. Често пулсирање тржишта
уметнина, а и висока друштвена свест појединаца да се вредни предмети откупе баш од
стране музејских установа, резултирају на прави начин. Слика мађарског уметника Бауера
(Bauerа) Угарски краљ Матија Корвин, која представља историјску сцену из живота
краља Матије Корвина, откупљена је за Музеј 2012. године, управо са жељом власника да
се она првенствено нађе у ГМВ. Као раритет, ова слика историјске садржине из живота и
историје Мађара, јединствени је примерак у збирци Уметничког одељења. Иако по естетско
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– уметничким вредностима не представља ремек дело, она ипак савршено говори о
свеукупности друштвених и културолошких феномена одређеног времена, тако да својим
поливалентним особинама комплетира сазнања из прошлог периода.
ПОКЛОЊЕНА ДЕЛА
Појединачни поклони
Успешност једног музеја, његов реноме у средини у којој постоји, као и у широј јавности,
дугујемо управи институције, појединцима, односно, стратешком диктату политике укупног
развоја. Тако су за Музеј, путем поклона, набављени најразличитији предмети из поштовања
према угледној установи културе, која рејтинг одржава кроз дугу историју у којој су је
водили један Феликс Милекер, или Растко Рашајски, као и други управници и кустоси. Са
друге стране, за увећавање броја приновљених ликовних радова и предмета примењене
уметности у Уметничком одељењу ГМВ, захвалност следује многим појединцима, оснивачу,
али и установама које су некада радиле, или још раде у граду. Музеј су даровали током 130
година постојања сви они поклонодавци који су имали племениту мисију и свест о заштити
културног блага сопствене средине.
Они који су поштовали очување културне баштине – колекционари, уметници, грађани
поклоници уметности, институције, учинили су гестом давања, известан утицај на уметничке
збирке, тако да су на својствен начин допринели усмеравању и непосредном развоју
колекција. Били су то сви они који су на неки начин везани за Вршац, за рад у култури, за
лична и професионална пријатељства, једном речју, сви који су на било који начин имали
контакта са градом и ГМВ. Заузврат, у Музеју се установила пракса да се поклонодавцима
уручују захвалнице, а да се за значајније поклоне објаве текстови информисања стручне и
шире јавности у медијима и часописима.
Од 2002. до 2012. прибављени су путем поклона многобројни предмети најразличитијих
техника и материјала. Од интересантних дела, појединачних поклона, поменуће се само
највреднија.
Некадашњи директор установе, Јавор Рашајски, године 2002. поклања цртеж изведен
оловком на папиру, под називом Портрет Феликса Милекера, из 2001. године. Био је излаган
неколико пута на запаженим изложбама Огледало времена –Време лица, портрети из збирке
Градског музеја Вршац, у Вршцу 2008. и Београду 2012. године.
После изложбе 2005., Виорел Флора, поклања сериграфију Рађање великог дела из 2002.
године. Ово је за сада и једини рад Флоре у нашој збирци. Изузетног је ликовног квалитета и
као такво ово дело даје значајан допринос у попуњавању колекције.
Два поклона изузетне вредности и квалитета изненада су стигла у Музеј 2007. године.
Ради се о сликама у техници уља на платну Портрт Шандора Цофмана и Портрет Маргит
Цофман из 1925. године. Слике су рад руског емигранта Николаја Дмитријевича Кузњецова,
чија се дела данас налазе у музејима престижног имена. Оба дела су поклон потомка породице
Цофман.
У ГМВ Добри Стојановић приређује 2007. успешну изложбу својих радова, након које
поклања за Уметничко одељење цртеж на картону у комбинованој техници под називом Буђење
јесење Калне, из 1983. године. Цртеж овог изузетног аутора значајно је допринео квалитету
колекције радова на папиру. Праћењем рада уметника савременог ликовног амбијента,
принављањем дела из опуса, профилише се и сама колекција у смислу савремености, односно
попуњавања фонда делима значајних аутора.
249

Г л а с н и к м у з е ј а Б а н ата

Многи од поменутих сликара савремене уметности, који припадају старијој и млађој
генерацији, јесу аутори чија су имена високо рангирана на ликовној и културној сцени
Београда, Србије, али и других земаља. Тако исте године 2007, Роберт Хамерштил, српски
и аустријски сликар, поклања рад на папиру Портрет Николе Тесле 1856-2006. Портрет је
представа знаменитог светског научника српског порекла.
После изложбе одржане крајем 2008, еминентни београдски професор и сликар Љубодраг
Јанковић Јале, поклања рад под називом Скуп пастира из 2003. године.
Слика је изведена у комбинованој техници.
У години обележавања 150 – годишњице од рођења сликара Паје Јовановића, за Музеј су
прибављени поклонима различити предмети из живота уметника. Те 2009. Марија Ђорђевић,
рођака сликара, поклања кутију са бојама Паје Јовановића.
Након изложбе Портрети из збирке Градског музеја Вршац, која је одржана 2008. године,
из приватне колекције инжењера из Београда, пореклом из Вршца,
Поклоњена је 2009. слика у уљу Младена Јосића, Портрет Невене Мандукић из 1920/30.
Задовољна сарадњом са нашом установом, изложбом и каталогом, Љубица Мркаљ,
поклања 2010. акварел Бела жива природа из 2005.
Са Прве ликовне колоније 2011. коју организује Хотел Србија, за Музеј је предата на поклон
2012. слика у уљу београдског сликара Радослава Тркуље, под називом Змије.
Септембра месеца, Павле Блесић излаже у ГМВ слике из циклуса Иконографски записи.
После успешно реализоване сарадње оставља слику под називом Капија из 2000. године.
Као поклон је 2012. прибављен и акварел Милана Блануше Портрет Васка Попе из 1991.
Свеска са цртежима Светислава Вуковића поклон је уметникове рођаке Мирјане
Ребеђиле из Темишвара, 2012. године. Свеска садржи 26 цртежа у угљу и оловкама у боји.
Мотиви цртежа преузети су са филмског платна и представљају карикиране ликове познатих,
махом америчких холивудских глумаца прве половине 20. века. Као поклонодавац, Ребеђила
је сматрала да се радови Вуковића морају наћи искључиво у ГМВ.
Поклон – збирке
Поклон–збирке као квантитативно богат дар, значајнији су вид комплетирања колекција.
Музеј је до сада на овај начин прикупио знатан број дела. Заступљене су до 2002. године
поклон–збирке појединаца уметника и корпорације ВИК, данас Концер Свислајон (Koncern
Swisslion).
У случају када поклон–збирке дарују појединци, најчешће сами ликовни уметници, овај
чин има поливалентну вредност. Пре свега, даровање јесте племенити вид сарадње између
установе и појединца. Традиционалним поклањањем установи културе, уметник се уписује
својим делом у укупан, богат фонд културне структуре окружења у којем ради. Путем
сагледавања серије дела у поклон–збирци, тумачи се стварање самог уметника поклонодавца,
али се истовремено лоцира његово место у интегралној шеми савремене ументости, односно
шеми датог културолошког контекста. Самим овим чином, директном валоризацијом и
прихватањем у једном реномираном музеју, уметник постаје јасније видљив за историју
уметности, за афирмацију на изложбама, у публикацијама, као и у систему евиденције и
информисања у круговима стручњака.
У прилици када музеју поклоне дају моћне корпорације, фабрике, установе, друге
организације, такође се наставља традиција специфичног меценарства. Од познатијих
вршачких предузећа, свакако су то били бивши ВИК, односно данас Концер Свислајон
(Koncern Swisslion), као и фабрика Хемофарм, која је махом Музеј помагала финансијски, кроз
улагања у објекте, Вршачку кулу, Апотеку на степеницама, зграду Конкордија...
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Савремено донаторство потврдиће ранију традиционалну праксу која је у основи
омогућила формирање збирки и организовано функционисање музеја као аутономне
установе. Већ након Другог светског рата, девет цртежа Николае Попескуа доспели су
у Уметничко одељење као преузета имовина непознатог порекла, из тадашње Градске
управе народних добара (ГУНД), која је сабирала и уметничке предмете изгубљене у току
ратног вихора. Ови цртежи нису формално преузети као типична поклон- збирка, али
ипак представљају сет радова одређеног аутора. Надаље, развијањем музејске праксе, кроз
регулисан правно формални рад у овој делатности, кристалише се и појам поклон–збирки,
које ће се наћи у колекцији.
Већ Карло Направник, један од водећих сликара вршачке ликовне сцене, особито у
времену након рата све до 1957, оставља Музеју већи број својих радова, преко 300 цртежа,
слика, скица за позоришне представе и костиме, илустрација за књиге...У току педесетих
година 20. века је радио у ГМВ као конзерватор и кустос Уметничког одељења.
Некадашња ВИК корпорација из Вршца поклање дрворезе Милете Костића, године 1993.
Ради се о мапи дрвореза, укупно 21 рад, под називом После униније, Хиландар. Професор и
академски сликар, Костић је познат и као дврорезац, тако да се известан број његових дела
поклоњених и пре 1993, али и касније, након изложбе, 2005, налазе у колекцији.
Године 1995. Зоран Петровић поклања 51 рад, 11 скулптура и 40 слика, колажа и радова у
комбинованој техници. Повод је изложба и штампање каталога поклон-збирке под називом
Зоран Петровић – Поклон Стеријином граду.
Систематско попуњавање колекција графике и радова на папиру увелико су обогатиле три
поклон–збирке. Издвајамо две, оних аутора без чијег се присуства данас не може замислити
савремена ликовна сцена у Србији, али и Аустрији. То су поклон – збирке Александара
Луковића Лукијана и Роберта Хамерштила.
Поклон–збирку Александара Луковића Лукијана, приновљену 2002. године, аутор је
Музеју оставио након успешно реализоване изложбе. Велики пријатељ и некадашњи професор
тадашњег директора Јавора Рашајског, дарује Музеј како због поштовања установе, тако и
због личних, пријатељских веза са накадашњим студентом. Поклон–збирку чини 66 листова
у техници бакрореза, литографије, акватинте... Радови носе типичне називе Харлекин и коњ
1983, Игра шеширима 1977, Опсенар са дрвеним птицама 1997, Аплауз са продуженим рукама
1986, Кловн и проповедник 1980, Друштво 1955...Графике су изузетног ликовног квалитета
и поседују у идејном смислу карактеристичну ангажовану критичко-политичку ноту. Овај
серијал Луковићевих дела из интервала од педесетих до деведесетих година прошлог века,
незаобилазан је по свом значају у проучавању савремене ликовне климе у Србији, али и у
истраживању укупног дела сликара.
Александар Луковић Лукијан је рођен 1924. године у Београду. Академију за ликовне
уметности и постдипломске студије завршио је у Београду 1952. године. Први пут излаже
у Београду 1948. Са групом Самостални излаже 1951. године и од тада учествује на многим
значајним изложбама. Више година је водио Графички колектив. Са Зораном Петровићем
је основао Децембарску групу која је активно излагала од 1955-1960. Објавио је 4 мапе
литографија у боји: Циркус на улици 1955., Кловнови 1955., Игре кловнова 1957. и Циркус 1986.,
као и мапу бакрореза Оптимисти 1987. године. Изабран је за доцента 1960., а за редовног
професора на Факултету ликовних уметности у Београду 1975. и на тој дужности остаје све
до 1985. Награђен је Седмојулском наградом Србије 1961. Угледна Фјорентинска академија
уметности и карикатуре (Accademia Fiorentina delle Art del Disegnio) у Италији изабрала га је
за почасног члана. Живи и ради у Београду.
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Поклон–збирка Роберта Хамерштила формирана је, ако се тако може рећи, у два наврата.
Године 2006. Хамерштил оставља Музеју 32 рада на папиру, махом графика, цртежа и дела
у комбинованој техници. Дела су поклоњена после успешне изложбе у Србији 2005., прво у
Галерији Графички колектив у Београду, а затим у вршачком музеју.
Поново 2010. године Хамерштил поклања још 61 рад, у различитим техникама, где
су најзаступљеније графике и цртежи, као и комбиноване варијанте, са свега три уља на
платну. Мотиви су пронађени у инспирацији детињством које сликар проводи у Вршцу,
затим траумама из поратног времена, каснијим путовањима у Америку, повратку у Вршац,
ликовима из прошлости, али и у специфичном односу са црквеном сликом. Иконографија,
ликовна реализација, као и називи дела Државник 1989., Пре сумрака 2003., Заборављени
ентерије 2010., Омаж за мој Вршац – Војвођански Исус Христос 1971., Омаж за мој Вршац –
Војвођанска Богородица 1971, наравно, двојезично обележени, граде скуп карактеристика које
Хамерштила непогрешиво чине препознатљивим.
Обе ове серије дела чине јединствену целину која, као сегмент опуса Хамерштила јесте
значајна „епизода“ интегралног корпуса његовог стваралаштва. Без проучавања ове серије
дела, тако драгоцене у раду Хамерштила, надаље, неће бити могућа озбиљнија анализа
ауторовог свеукупног рада.
Поклон–збирка је остављена Музеју како гест изузетне привржености граду свог
детињства. Наравно, и добре професионалне везе, као и лична пријатељства са многим
људима у граду и музеју, учинили су да Хамерштил дарује институцији културе значајан број
квалитетних радова.
Роберт Хамерштил је рођен у Вршцу 1933. године. Ратни вихор га одводи у Аустрију,
где живи и ради од 1947. године. Од свог оца који се бавио сликањем икона добија прве
поуке. Од 1956. до 1961. учи код професорке Герде Матејке Фолден (Gerde Matejka–Feldena) у
Бечу, а Роберт Шмит (Robert Schmidt), Герхард (Gerhard) и Аугуст Свобода (Augist Swoboda)
подучавају га од 1963. до 1966. Добитник је више награда и признања: Награда за најбољу
страну изложбу у Центру за уметност и културу Пинга (Centro Artistico Cultorale La Pinga) у
Риму, Италија; Димитроф (Dimitroff) медаља Републике Бугарске; награда интернационалног
Триенала графике у Лублину, Пољска; Почасна златна медаља за ликовне уметнике,Галерија
савремене уметности (Gelerie der modernen Kunst), Беч, Аустрија... Излагао је самостално и
више пута на колективним изложбама. Радови Хамерштила налазе се у Тисен-Борнемисију
(Thyssen–Bornemisza) у Мадриду, Музеју модерне уметности у Сан Франциску, Леополд музеју
у Бечу, Националној галерији у Лондону, Ватикану у Риму, Музеју дрвореза Ројтлинген
(Reutlingen), Националном музеју у Бугарској, Уметничком центру (Centro Artistico) у Риму,
Рупертинуму (Rupertinum) у Салцбургу, Националном музеју западне уметности у Токију,
Академији ликовне уметности у Бечу...
Значај аквизиција 2002 – 2012
Колекције и збирке Уметничког одељења, својим специфичним саставом предмета које
чувају, дефинишу делатност Градског музеја Вршац, као јединствене институције завичајног,
комплексног типа. Уметничко одељење поседује предмете из периода 18, 19, 20. и 21. века, који
носе карактеристике културних вредности и неоспорно сведоче о достигнућима ликовног
стварања, као и друштвеног живота, у Вршцу, региону и коначно у уметничком корпусу
Србије, али и овог дела Европе. Укупан уметнички фонд броји данас преко 1.600 предмета.
Аквизициона пракса у протеклих 10 година наставила се у духу раније постављеног
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„традиционалног“ критеријума. У систематичном допуњавању фонда, водило се рачуна
о већ постојећим колекцијама, али и о богаћењу мање заступљених техника, или форми.
Критеријуми одабирања у случају откупа, или понуђеног поклона, су били различити.
Предност су имала дела карактеристичне валидности.
За фонд Уметничког одељења увек је било важно присуство дела уметника, припадника
националних мањина. Прибављањем радова уметника немачке, румунске, руске и мађарске
националности, од посебног је интереса за ликовни фонд. Тако су поклонима добијени радови
Роберта Хамерштила, Петру Марине, а откупом Калмана Мештерхазија и Куска Сепеш
Еугена. Колико је битно принављање дела уметника којих није било у фонду, толико је у неким
моментима значајно прикупљање радова аутора које већ поседује музеј. У десетогодишњој
пракси посебно је драгоцен поклон два портрета из породице Цофман, које слика руски
емигрант Николај Кузњецов. Иако његових слика има у колекцији, ови се портрети могу
сматрати његовим изузетно ликовно квалитетним радовима.
Наравно, ту су и остварења аутора којих раније није било у фонду, тако да се сада њихова
дела могу подробније проучавати и лоцирати у стваралаштву одређеног времена. У ову
категорију спада, поред осталог, Портрет Невене Мандукић, рад сликара Младена Јосића.
У фонду Уметничког одељења се, свакако, налазе дела аутора како вршачке, регоиналне
средине, тако и радови савремених уметника из Београда, или Новог Сада.
Један од критеријума набавки свакако је био однос према одређеним темама.
Заступљени су махом пејзажи, али и фантастичне представе, често портрети...Ове врсте
тема вредновале су се, поред ликовно–естетских особина, првенствено значајем сликара,
или представљене личности. Ликови некадашњих вршачких грађана, Феликса Милекера,
којег црта Јавор Рашајски, Маргит и Шандора Цофмана, које слика Николај Кузњецов, или
Васка Попе, којег слика Милан Блануша, свакако су у рангу портрета који у сваком смислу
заслужују високо место.
Квантитативно изражено, већина предмета прибављена је за Музеј током низа година у
три века, углавном поклонима грађана, уметника и установа. Број приновљених предмета
за период 2002-2012, укупно 273, у различитим техникама и материјалу, није занемарљив.
По врстама аквизиција за време последњих 10 година рада, фонд је обогаћен музејским
материјалом, управо поклонима и откупом у мањем обиму. Захваљујући овој врсти музејске
активности, кроз заштиту предмета, професионално и традиционално настављена је брига
за културну баштину. Број приновљених предмета данас представља, не само бројчано, већ и
по квалитету, ликовно, али и историјско наслеђе, које припада како територији надлежности
ГМВ, тако и уопште корпусу српске, регионалне и европске културе.
Координирани рад кустоса, историчара уметности, историчара, конзерватора, допринео
је стварању адекватне политике набавке материјала, било да се ради о откупу, или примању
поклона. Професионална клима, изграђен однос у критеријуму за попуњавање и приоритете
набавке за Уметничко одељење, допринели су развијању ове важне музејске делатности, са
јасно израженим циљем и задатком. Захваљујући стручном односу према прибављеним
предметима, који је апсолутно важан за попуњавање колекција, њиховој обради, презентацији
на изложбама, у публикацијама, или медијима, ГМВ је као угледна установа, још једном
профилисао своју улогу у очувању културне баштине овог простора.
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1. Николај Кузњецов,
Портрет Маргит Цофман, 1925.
(бр.фотогр. 2044)

3. Лајош Перјеши,
Пејзаж 1
(бр. фот. 9575)
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2. Николај Кузњецов,
Портрет Шандора Цофмана, 1925.

4. Јавор Рашајски,
Портрет Феликса Милекера, 2001.
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5. Младен Јосић,
Портрет Невене Мандукић, 1920/30
(бр.фот. 9592)

7. Роберт Хамерштил,
Омаж за мој Вршац,
војвођански Христ, 1971.
(бр.фот. 9589)

6. Љубица Мркаљ,
Бела жива природа, 2005.
(бр.фот. 9578)

8. Александар Луковић Лукијан,
Друштво, 1953.
(бр.фот. 9586)
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