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ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ДОКУМЕНТА:  
ОТ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА ДО ХРАНЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: Статья посвящена такой важной проблематике, как создание еди-
ных систем работы с документацией, начиная от создания документов и до организа-
ции работ по их ведомственному хранению. Представлена история формирования 
системного подхода к организации документационного обеспечения управления в 
Российской Федерации, раскрывается роль архивных органов в определении принци-
пов и методов делопроизводства в советских и российских организациях. Уделяется 
внимание современным подходам к управлению документами, которое должно обе-
спечивать взаимоувязанные процессы создания, обработки, хранения и использова-
ния документов организации на протяжении их жизненного цикла. Значительная 
роль в этом отводится организации хранения документов на стадии делопроизвод-
ства с учетом требований соответствующих архивных органов в рамках действующе-
го законодательства. 

Ключевые слова: документы, хранение, делопроизводство, управление докумен-
тами
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ЖИВОТНИ ЦИКЛУС ДОКУМЕНТА: ОД КАНЦЕЛАРИЈСКОГ 
ПОСЛОВАЊА ДО СМЕШТАЈА ДОКУМЕНТА

Сажетак: Чланак је посвећен важној проблематици као што је стварање једин-
ственог система рада с документацијом, почевши од настанка докумената па до орга-
низације посла на њиховом складиштењу (смештају). Дата је историја формирања си-
стемског приступа организације управљања документима у Руској Федерацији, раз-
мотрена је улога архивских тела у одређивању принципа и метода канцеларијског по-
словања у совјетским и руским организацијама. Пажња се придаје савременим при-
ступима у управљању документима који би требало да обезбеде међусобно повезане 
процесе настанка, обраде, складиштења и коришћења докумената организације током 
њиховог животног циклуса. Значајну улогу има и организација смештаја докумената 
у процесу канцеларијског пословања одговарајућих архивских тела, у оквиру важећег 
законодавства.

Кључне речи: документи, складиштење, канцеларијско пословање, управљање 
документима

 Обязательным и важным элементом управленческой деятельности явля-
ются документы, содержащие необходимую информацию для отражения их 
деловой активности. 

Именно документы позволяют организациям:
 - осуществлять свою деятельность упорядоченно, эффективно и ответ-

ственно;
 - предоставлять информацию последовательно и объективно;
 - обеспечивать информационную поддержку при принятии управленче-

ских решений;
 - обеспечивать согласованность, непрерывность и производительность де-

ловой и управленческой деятельности;
 - повышать эффективность деятельности всей организации;
 - обеспечивать бесперебойность деятельности в случае чрезвычайных си-

туаций;
 - соблюдать требования нормативной среды, в том числе в области архив-

ной, аудиторской и надзорной деятельности;
 - обеспечивать защиту и поддержку в судебных делах, включая риски, свя-

занные с наличием или отсутствием документальных доказательств, содержа-
щих сведения о деятельности организации;

 - защищать интересы организации и права сотрудников, а также всех за-
интересованных сторон;

 - обеспечивать и документировать научно-исследовательские и опыт-
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но-конструкторские работы, инновационную деятельность, а также историче-
ские исследования;

 - предоставлять документированные доказательства личной, обществен-
ной и деловой деятельности;

 - обеспечивать деловую, персональную и культурную идентичность;
 - поддерживать корпоративную, индивидуальную и социальную память. 3
Организация работы с управленческими документами любой организации 

обязательно предусматривает порядок совершения действий с документами в 
процессе принятия управленческих решений (делопроизводство) и хранение 
необходимой для управления документации. 

Существует достаточно устойчивое мнение, что обработка документов в 
делопроизводстве и хранение документов – это две области деятельности, не 
связанные друг с другом, имеющие разные цели и использующие разные тех-
нологии.  Однако это не совсем так. 

Национальный российский стандарт ГОСТ Р ИСО 15489-1–2007 «Управле-
ние документами. Общие  требования», как и соответствующие международ-
ные стандарты, определяет  содержание процесса управления документами 
как совокупность планомерных и эффективных действий по созданию, ис-
пользованию, хранению и уничтожению документов в организациях с целью 
доказательства проведения деловых (управленческих) операций.4 Таким обра-
зом, можно говорить о делопроизводстве и хранении документов в организа-
циях как о стадиях одного процесса, имеющих один объект – документ и еди-
ную цель: создание и обеспечение сохранности доказательств проведения де-
ловых операций.

Такой подход в российской практике работы с документами имеет глубо-
кие исторические корни. Так первый законодательный акт Российской Импе-
рии, в котором был зафиксирован порядок работы центральных учреждений 
управления России XXVIII века, – Генеральный регламент 1720 г.5 – определил, 
в том числе, и ведение делопроизводства в Коллегиях. И в этом же законе впер-
вые закрепляется порядок передачи документов из канцелярии и контор в ар-
хив коллегии. 

Манифест об «Общем учреждении министерств» 25 июня 1811 г. подробно 
регламентировал порядок создания, движения и обработки документов (образ 

3 ГОСТ Р ИСО 15489-1–2007 «Управление документами. Общие  требования» - М.: Стан-
дартинформ, 2007.

4 Там же.
5 Генеральный Регламент или Устав, по которому Государственные Коллегии також и все 

оных принадлежащие к ним Канцелярий и Контор служители, не токмо во внешних и внутрен-
них учреждениях, но и во отправлении своего чина, подданейше поступать имеют, 28 февраля 
1720 г. // ПСЗ РИ, т. VI, № 3534.
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производства дел) в министерствах России XIX в. Так, образ производства дел 
включал в себя:  1)  порядок вступления  дел,  2)  движение их,  или собственно 
так называемое производство, 3) отправление дел, 4) ревизию и 5) отчеты. От-
дельно было определено, что в числе отделений  при  каждом  департаменте  
состоит архив, и передача туда документов предусматривалась законом как 
обязательная операция на этапе отправления дел.

Обязательной являлась систематизация документов в архиве в соответ-
ствии с описями: общей, в которой дела располагались по алфавиту, и частной, 
разделенной  «на  столько  частей,  сколько  есть Отделений»6. Таким образом, 
основой систематизации документов в архиве министерств являлась их орга-
низационная структура.

После 1917 г. происходят серьезные изменения в управлении делопроиз-
водством и архивным делом: государство берет решение этих вопросов под 
свой контроль. В стране создаются многочисленные органы и организации, 
занимающиеся рационализаторской деятельностью в сфере делопроизводства. 
В круг их интересов входили и вопросы хранения документов, вышедших из 
делопроизводства. Деятельность рационализаторских организаций в 1920-е гг. 
была тесно связана с государственными органами управления архивным де-
лом.

С начала 1930-х гг. решение вопросов постановки делопроизводства в об-
щегосударственном масштабе прекращается, однако ими активно начинает 
заниматься архивная служба. Это было связано с тем, что к 1930-м гг. в совет-
ских учреждениях уже отложилось значительное количество документов, соз-
данных в процессе их деятельности. Приём дел от учреждений на архивное 
хранение отчётливо выявляет плохое состояние делопроизводства в учрежде-
ниях, что напрямую сказывается, прежде всего, на сохранности документов, а 
неверный порядок формирования документов в дела, описания дел, составле-
ния описей и других видов работ, которые должны выполняться в делопроиз-
водстве,  негативно отражается на работе архива. Именно поэтому, начиная с 
1930-х гг., одним из важных направлений деятельности архивных органов ста-
новится упорядочение делопроизводства, разработка перечней документов со 
сроками хранения и инструкций по делопроизводству.

В 1943 г. Главное архивное управление создает проект «Инструкции по по-
ставке документальной части и охране документальных материалов в текущем 
делопроизводс тве учреждений, организаций и предприятий Союза ССР»7, в 

6 Манифест об «Общем учреждении министерств» 25 июня 1811 г. // Российское законода-
тельство  X–XX вв.: в 9 т.  Т.6. Законодательство первой половины XIX века. – М., 1988.

7 Инструкция по постановке документальной части и охране документальных материалов 
текущего делопроизводства в Народных комиссариатах и других учреждениях, организациях и 
предприятиях Союза ССР : Проект – М., 1944 (СИФ ОЦНТИ ВНИИДАД).
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котором впервые было сказано о единстве требований к документам в 
делопроиз водстве и архиве.

Эта мысль была зафиксирована и в более поздних нормативных докумен-
тах, например, в Положении о Государственном архивном фонде Союза ССР 
(1958 г.)8 или в Основных правилах пос тановки документальной части дело-
производства и работы архивов учреждений, организаций и предприятий 
СССР» (1963 г.) 9. Эти и последующие документы исходят из того, что работа 
учреждений и организаций с документами, как в делопроизводстве, так и в 
архиве, представляет единый процесс, что основы государственного архивного 
фонда закладываются именно в делопроизводстве.

Главное архивное управление при Совете Министров СССР возглавило и 
работы по созданию в стране Единой государственной системы делопроизвод-
ства (ЕГСД)10, а впоследствии – Государственной системы документационного 
обеспечения управления (ГСДОУ)11, основным разработчиком которых стал 
Всесоюзный научно-исследовательский институт документоведения и архив-
ного дела (ВНИИДАД), созданный в системе  Главного архивного управления. 

И в настоящее время Федеральное архивное агентство (Росархив) является 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере архивного дела и делопроизводства12, а находящийся в 
его подчинении ВНИИДАД разрабатывает не только  правила организации 
хранения, комплектования, учета и использования архивных документов, но и  
правила делопроизводства в государственных органах и организациях13. Кро-
ме того, ВНИИДАД является основным разработчиком действующих нацио-
нальных стандартов в области документоведения и управления документами 

8 Положение о Государственном архивном фонде Союза ССР // СП СССР, 1958, N 14, ст. 112.
9 Основные правила постановки документальной части делопроизводства и работы архи-

вов учреждений, организаций и предприятий СССР, 1963 г. (одобрены Главархивом СССР 
28.04.1963).

10 Единая государственная система делопроизводства (Основные положения) (одобрено 
Постановлением ГКНТ СССР от 04.09.1973 N 435)  –  М.: Главархив СССР, Госкомтруд СССР, 
Госстандарт СССР, Минприбор СССР, 1974.

11 Государственная система документационного обеспечения управления (ГСДОУ) (Утвер-
ждена Главархивом СССР, 1991 г.).

12 Положение о Федеральном архивном агентстве (утверждено Указом Президента Россий-
ской Федерации от 22 июня 2016 г. N 293) // Собрание законодательства РФ, 27.06.2016, N 26 
(Часть I), ст. 4034.

13 См., например, Правила делопроизводства в федеральных органах исполнительной вла-
сти ( утверждены постановлением Правительства РФ от 15.06.2009 N 477 (ред. от 26.04.2016) // 
Официальный интернет-портал правовой информации  http://www.pravo.gov.ru - 28.04.2016; Ме-
тодические рекомендации по разработке инструкций по делопроизводству в федеральных орга-
нах исполнительной власти (утверждены приказом Росархива от 23.12.2009 N 76).
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в организациях нашей страны. Таким образом, архивные органы уделяют вни-
мание не только вопросам делопроизводства, непосредственно влияющим на 
архивное хранение (классификация документов, разработка номенклатур дел, 
экспертиза ценности документов, создание типовых и ведомственных переч-
ней документов со сроками хранения, подготовка дел к передаче в архив), но и 
другим, связанным с ними, процессам управления документами.

Обратимся еще раз к определению понятия «управление документами», 
которое четко указывает на то, что  системами управления документами   дол-
жны  быть обеспечены процессы создания, обработки, хранения и использова-
ния документов организации на протяжении их жизненного цикла. В состав 
таких процессов  входят:

1. включение документов в систему,
2. регистрация, 
3. классификация, 
4. установление сроков хранения и выбор действий,
5. хранение, использование документов, 
6. отбор или передача их на хранение или уничтожение.
Это в целом соответствует понятию «делопроизводство», которое россий-

ским национальным стандартом определяется как деятельность, обеспечива-
ющая документирование, документооборот, оперативное хранение и исполь-
зование документов14. Можно с уверенностью говорить, что  такие процессы 
управления документами, как классификация, установление сроков хранения 
и выбор действий по отбору документов, хранение, использование документов, 
отбор или передача их на хранение или уничтожение, соответствуют стадии 
оперативного хранения документов (хранения документов в делопроизвод-
стве), которая предшествует стадиям передачи документов на хранение и их 
хранения в архиве организации.  

Оперативное хранение требует совершения определенных операций и 
применение технологий, которые делают возможным не только принятие до-
кументов архивом, но и обеспечивают четкую и эффективную работу самого 
архива.

Так, этап оперативного хранения документов предполагает грамотное 
формирование пригодных для использования, правильно оформленных доку-
ментов в дела, систематизацию документов и дел (включая электронные доку-
менты),  оформление дел в соответствии с правилами, разработанными архив-
ными органами. В делопроизводстве проводится первоначальная оценка доку-
ментов (экспертиза  ценности документов) и определение сроков их хранения 

14 ГОСТ Р 7.0.8-2013 СИБИД. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения». 
– М.: Стандартинформ, 2013.
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или возможности уничтожения, что позволяет не перегружать архив органи-
зации лишними малозначительными документами, которые в дальнейшем не 
будут использоваться. И наконец, именно  в делопроизводстве составляются 
описи документов, которые затем становятся главными архивными справоч-
никами, которые используются в архиве для систематизации дел, их учета, по-
иска  и т.п.

Основой для классификации и систематизации документов в отечествен-
ной практике традиционно является номенклатура дел – систематизирован-
ный перечень наименований дел, заводимых в организации, с указанием сро-
ков их хранения.15 Форма номенклатуры унифицирована и закреплена норма-
тивно16. Она представляет собой таблицу, в которую заносится вся необходи-
мая информация о формируемых делах. Основой распределения дел внутри 
номенклатуры чаще всего служит структура организации:

Наименование организации
 
НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ                                                             УТВЕРЖДАЮ
                                                                                          Руководитель организации
На ____ год                                                                      Подпись        Расшифровка
                                                                                                                        подписи
                                                                                           Дата
 

Индекс 
дела

Заголовок 
дела

Количество 
дел

Срок хранения 
и N статьи по 

перечню
Примечание

1 2 3 4 5
Название раздела (название структурного подразделения)

 Как уже говорилось, основным назначением номенклатуры дел как клас-
сификационного справочника является систематизация документов и форми-
рование дел. Однако она часто служит инструментом и других делопроизвод-
ственных процессов, в частности регистрации документов, справочной работы 
при поиске документной информации  или экспертизы ценности документов 
с целью установления сроков хранения и выбора действий по отбору докумен-
тов или передаче их на хранение или уничтожение.

15 Там же.
16 Правила организации хранения, комплектования, учёта и использования документов Ар-

хивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государствен-
ной власти, органах местного самоуправления и организациях (утв. приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 31.03.15 N 526).
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Составление номенклатуры дел, формирование дел, обеспечение сохран-
ности документов в делопроизводстве и т.п. – это процессы, позволяющие до-
стичь целей управления хранением документов организации . В их числе:

 - сохранение информации о прошлых и настоящих решениях и видах де-
ятельности (как части корпоративной памяти) в целях информационного обе-
спечения решений и деятельности в настоящем и будущем,

 - сохранение доказательств прошлой и настоящей деятельности для со-
блюдения обязательств отчетности,

 - своевременное санкционированное и систематическое уничтожение до-
кументов, которые больше не используются,

 - сохранение контекста документа для того, чтобы будущие пользователи 
могли считать документы аутентичными и достоверными даже в тех случаях, 
когда системы управления документами, в которых они хранились, прекрати-
ли свое существование или подверглись существенным изменениям;

 - соблюдение требований соответствующего архивного органа в рамках 
действующего законодательства и т.д.17

Приведенный перечень еще раз свидетельствует о взаимоувязанности про-
цессов, начиная от создания аутентичных, достоверных, надежных и т.п. доку-
ментов, и заканчивая организацией хранения информации о решениях и ви-
дах деятельности как части корпоративной памяти «в целях информационного 
обеспечения решений и деятельности в настоящем и будущем»18.

Для реализации программы совершенствования делопроизводства и соз-
дания условий для передачи документов на архивное хранение, необходимо 
решение следующих задач: 

-  объединение различных источников документной информации в еди-
ную сеть;

- организация документов на различных носителях на основе общей клас-
сификационной схемы;

- устранение дублирования информационных и документационных по-
токов;

- унификация приемов работы с документами на различных этапах их 
жизненного цикла.

Эти задачи могут быть решены при условии наличия определенной регу-
лятивной среды, что является обязательным условием эффективности систем 
управления документами. Как уже говорилось, в Российской Федерации раз-
работка правил работы с документами  является функцией ВНИИДАД. Особое 
внимание институт уделяет правилам хранения документов. Можно сослаться 

17 ГОСТ Р ИСО 15489-1–2007 «Управление документами. Общие  требования» - М.: Стан-
дартинформ, 2007.

18 Там же.
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на действовавшие до 2015 г. «Основные правила работы ведомственных архи-
вов « (1986 г.), «Основные правила работы архивов организаций» (2002 г.). В 
2015 г. были утверждены «Правила организации хранения, комплектования, 
учёта и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и 
других архивных документов в органах государственной власти, органах мест-
ного самоуправления и организациях»19, которые заменили более ранние до-
кументы, однако сохранили преемственность подходов к обеспечению сохран-
ности документов.

Так, во всех названных Правилах закреплен порядок действий с докумен-
тами не только в архивах организаций, но и в делопроизводстве при их опера-
тивном хранении. Таким образом, подчеркивается, что хранение документов в 
делопроизводстве и хранение документов в архиве организации – это две ста-
дии одного процесса: обеспечения сохранности и использования документов с 
целью доказательства проведения деловых операций.
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DOCUMENT LIFE CYCLE: FROM CREATION OF DOCUMENTS TO THEIR 
STORAGE IN ORGANIZATION

Abstract: The article is devoted to the creation of document management systems, 
from the creation of documents to the organization of work on their departmental storage. 
The article presents the systematic approach to the organization of document management 
in the Russian Federation, reveals the role of archives in the determining of the principles 
and methods of records management in the Soviet and Russian organizations. In the ar-
ticle the authors paid the attention to the modern approaches of document management, 
which should provide different processes of creation, processing, storage and using of doc-
uments in the organizations throughout their life cycle. A significant role in this process is 
given to the organization of documents storage at the stage of records management. 

Keywords: document, storage, records management, document management
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АРХИВ И ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА 
– ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИЕ ИНСТИТУТЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПАМЯТИ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Аннотация: Статья посвящена двум взаимодействующим институтам соци-
альной памяти и информационным системам – архиву и исторической науке. Со-
действуя увеличению объема и разнообразия информации, совершенствованию 
ее качественных параметров, архив и историческая наука разными способами 
способствуют увеличению хронологической глубины социальной памяти, проти-
востоят информационной энтропии. Механизмы их взаимодействия во многом 
определяются тем, что они являются сложно организованными развивающимися 
системами. В статье анализируются то, как регулируется их взаимодействие, черты 
сходства и отличия их инфраструктур. Рассмотрение архива и исторической нау-
ки как информационных систем показала, что они являются базовыми элементами 
информационной инфраструктуры друг друга. В статье констатируется, что в этом 
качестве архив выполняет функции информационного ресурса, места репрезента-
ции информации и коммуникации историка (потребителя информации и носителя 
научного знания о прошлом) с архивистом (хранителем информации и носителем 
знания о том, как организована информация, хранимая в архиве).

Ключевые слова: историческая наука, архивоведение, социальная память, ар-
хив, исторический источник / документ, информационная инфраструктура, ин-
формационные стратегии, репрезентация исторического знания, коммуникация, 
технологические аспекты
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АРХИВ И ИСТОРИЈСКА НАУКА – ИНТЕРАКЦИЈА 
ИНСТИТУЦИЈА ДРУШТВЕНОГ ПАМЋЕЊА И 

ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА 

Сажетак: Чланак је посвећен двема међусобно повезаним институцијама дру-
штвене свести и информационих система – архиву и историјској науци. Помажући 
увећању обима и разноврсности информација, усавршавању њених квалитативних 
параметара, архив и историјска наука на различите начине доприносе повећању вре-
менске дубине друштвеног памћења и налазе се насупрот информационој ентропији. 
Механизми њиховог међусобног деловања умногоме су одређени тиме што предста-
вљају сложено организоване развијене системе. У чланку су анализирани њихови 
међусобни односи, сличности и разлике у њиховим инфраструктурама. Проучавање 
архива и историјске науке показало је да су они заправо део основних елемената 
узајамне информационе инфраструктуре. Такође, констатује се да на тај начин архив 
извршава функције информационог ресурса, и указује се као место репрезентације 
информације и комуникације историчара (корисника информације и носиоца науч-
ног знања о прошлости) и архивисте (чувара информације и носиоца знања о томе 
како је организована информација која се чува у архиву).

Кључне речи: историјска наука, архивистика, друштвено памћење, архив, исто-
ријски извор / документ, информациона инфраструктура, информационе стратегије, 
репрезентација историјског знања, комуникације, технолошки аспекти  

Во второй половине XX – начале XXI в. под натиском современных ин-
формационно-коммуникационных технологий произошли существенные 
трансформации информационного пространства. В этих условиях особое 
значение получило информационное обеспечение исторической науки, осоз-
нанное как научная проблема [Бородкин, Воронцова, Мироненко, 2013; Во-
ронцова 2014; Воронцова, Гарскова, 2013; Роль архивов в информационном 
обеспечении, 2017]. В статье речь пойдет о том, как архив и историческая 
наука взаимодействуют в таком аспекте. Мы рассмотрим эту пару как соци-
альные институты и как информационные системы, выполняющие опреде-
ленные функции и обладающие соответствующей этому структурой, сосре-
доточив внимание на точках их соприкосновения – на тех потребностях, для 
удовлетворения которых они нужны друг другу. 

Посвященные архиву и исторической науке многочисленные моногра-
фии, статьи, сборники содержит достаточный объем информации для поста-
новки и изучения поставленного вопроса. По ходу рассмотрения конкретных 
сюжетов на них будут даны ссылки. 
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В современном российском архивоведении архив изучают через призму 
категории памяти, в частности сопоставляя его с музеем и библиотекой в силу 
имеющегося сходства [Козлов, 1999; Козлов, 2009; Козлов, 2008; Бернат, 2005; 
Горяева, 2004; Илизаров, 1985; Музеи, библиотеки и архивы, 2014; Архив как 
источник, 2016; Социальная память, 2010, и др.]. Документальная память при 
этом интерпретируется как тип социальной (исторической) памяти, в кото-
рой сохраняется «бесконечное число структурированных сообщений доку-
ментов, выступающих в процессе познания как совокупность свидетельств о 
прошлом» [Козлов, 2017. С. 197]. 

Соглашаясь со сторонниками такого подхода, подчеркнем: посредством 
архива реализуется потребность общества в отборе, сохранении и исполь-
зовании документов – специфической группы объектов, созданных людьми 
для фиксации информации, сохраняемых как свидетельство того, что факт, 
мысль, явление действительно были («архивы являются воплощенным быти-
ем событийности» [Леви-Строс, 1994. С. 305]) и изъятых из среды бытования 
для передачи следующим поколениям. 

Архив сохраняет документальное наследие как часть культурного насле-
дия. Эта функция документа особенно значима для научных архивов [Фун-
даментальная наука, 2013; Документальное наследие, 2013, и др.], а у других 
архивов доминирует социальная функция (документ как регулятор соци-
альных отношений). Архив необходим для самоидентификации человека, 
общества и составляющих его сообществ, нации – политической общности 
граждан одного государства, занимающей четко отграниченную суверен-
ную территорию. В классической своей форме он сложился в тесной связи с 
государством [Калачов, 1871, и др.] как находящийся под его надзором эле-
мент системы регулирования отношений: органов власти друг с другом, го-
сударства с гражданами, граждан друг с другом (в качестве субъектов права). 
Вследствие этого доминирует административно-учрежденческий (бюрокра-
тический, управленческий, феноменально-функциональный) подход к архи-
ву (рассматривается нами как частный случай институционального подхода): 
архив –учреждение или структурное подразделение ведомств и организаций, 
осуществляющее прием, хранение и обработку документов для их исполь-
зования, созданное ими с этой целью и действующее в рамках предписаний 
закона, а также совокупность документов, образовавшихся в результате де-
ятельности учреждений, организаций, ведомств [Автократов, 2001, и др.]. 
Плюсы и минусы данного подхода проанализировала Т.И. Хорхордина, от-
метив: он влечет развитие архива в соответствии не столько с его природой, 
сколько с установками, заданными извне [Хорхордина, 1994; Хорхордина, 
2003]. Следствием указанных факторов стал взгляд на элементы, составляю-
щие структуру этой системы, почти исключительно как на субъекты права. 
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Перспективна идея об архиве как синергетической модели, анализиру-
емой в рамках единства бытия и становления (целостно-онтологический 
подход). В этом случае архив рассматривают как многоуровневую информа-
ционную систему, развивающуюся по объективным законам параллельно с 
формированием самосознания человека. Она сочетает в себе характеристики 
самоценности (совокупная память), полезности (совокупный опыт) и непре-
рывности (совокупное познание). Внешние воздействия проходят через ее 
внутреннее «Я» и становятся благодаря этому стимулом к ее перенастройке 
[Хорхордина, 1996, и др.]. Элементы этой системы – упорядоченные совокуп-
ности фондов, коллекций и документов, а также научно-справочный аппарат, 
базы и банки данных. Для их создания и поддержания в рабочем состоянии 
применяют соответствующие поставленным целям информационные техно-
логии. Таким образом мы получаем совокупный банк данных всего челове-
чества (хранилище ретроспективной документной информации) со сложной 
структурой, создаваемой личностью, обществом и государством для своего 
развития и самопознания, который сформировался в глобальную информа-
ционную сеть. 

Зачатки такого подхода (идея о неразрывности служебно-функциональ-
ной и научно-культурной сторон) Т.И. Хорхордина усматривает у И.Е. Ан-
дреевского (архив – результат «стремления сохранить следы своих мыслей и 
деяний» для потомков и «установление» для хранения письменных докумен-
тов) [Андреевский, 1887]. Продолжил эту линию С.О. Шмидт (архив – собра-
ние документов, предназначенных для удовлетворения практических нужд и 
являющихся памятниками истории и культуры) [Шмидт, 1996]. 

Социальные функции архива вытекают из его природы, а на их форму-
лирование влияют установки создателей классификаций (интересы истори-
ков и исторической науки выражают источниковеды). Функциями архива 
называют: прием от источников комплектования упорядоченных докумен-
тов, являющихся аутентичными свидетельствами об объективной реально-
сти, экспертиза их ценности и учет; упорядочение, хранение и обеспечение 
сохранности таких документов; организация их использования субъектами 
права (путем создания поисковых систем – научно-справочного аппарата и 
др., выдачи удостоверительных документов и т.д.) и удовлетворение таким 
образом социальных запросов общества [Автократов, 1982, и др.]. С позиций 
культурологии принятые в архив документы – знаки и символы конкретных 
события или явлений, памятники истории и культуры; в силу этого и архив 
становится таким памятником. Последний по времени формирования под-
ход – информационный (архив – хранилище информации [Автократов, 1973; 
Ларина, 2002; Соколов, 2016; Юмашева, 2017, и др.]), в соответствии с чем 
добавлена информационная функция: сбор, сохранение, упорядочивание и 
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предоставление документной ретроспективной информации, а также обе-
спечение потребностей в ней участников информационного процесса.

В плане информационного обеспечения исторической науки наиболее 
значимы следующие функции архива: хранения и использования докумен-
тов, информационная. 

Одним из следствий функционирования архива явилось формирование 
наук о нем (архивоведения и истории архивного дела), а также документове-
дения (документологии). А эти науки стали фактором его развития как соци-
ального института и как сложноорганизованной системы, удовлетворяющей 
базовые потребности человека, стали оказывать влияние на коммуникацию 
архива с другими институтами, в том числе наукой. Проблемой взаимодей-
ствия исторической науки и архива исследователи занимаются активно [Ар-
хивоведение и источниковедение отечественной истории, 1996–2009; Архи-
воведение и источниковедение отечественной истории, 1995; Безбородов, 
2004; Документы ЦГИА СССР, 1960–1966; Историки и архивисты, 1998; Ко-
лесников, 1940; Медушевская, 1997; Мурашов, Селезнев, Вяликов, 1972; Рож-
дественский,1923; Стеганцев, 1998; Таркиайнен, 1997; Тарле, 1961; Шмидт, 
1994; Шмидт, 1998, и др.]. Остановимся на наиболее значимых аспектах. 

Анализ отношений исторической науки и архива мы предварим конста-
тацией того, что оба эти социальные институты в большей степени обраще-
ны к прошлому, чем к настоящему: архив хранит подлинные свидетельства 
прошлого, а историки работают с ними ради получения знания. Необходи-
мость обращаться к этим свидетельствам вытекает из того, что объект исто-
рического познания не существует в современной исследователю реальности.

И архив, и историческая наука удовлетворяют потребность человека в 
познании себя и своего социального бытия во времени и пространстве, со-
действуют росту объема и разнообразия информации, совершенствованию 
ее качества [Барг, 1984; Булдаков, 2013(а); 2013(б); Идеи академика И.Д. Ко-
вальченко, 2009; Ковальченко, 2003; Никифоров, 2013; Репина, 2010, и др.] 
и противостоят информационной энтропии [Воронцова, 2015]. Но нужно-
го результата они достигают разными способами. В архиве накапливаются 
документы и организуется их использование людьми, а историки осущест-
вляют познавательную деятельность, извлекая из документов (обретающих 
статус исторического источника) информацию, переводя ее из потенциаль-
ной (скрытой) в актуальную научную (т.е. достоверную, репрезентативную, 
системную и выраженную почти исключительно в вербальной форме) и пе-
редавая субъекту исторического процесса (индивиду, их сообществам, обще-
ству в целом). 

Для исторической науки архив важен как хранилище отобранных на ос-
нове четкой системы принципов (и потому репрезентативных) совокупно-



Евгения А. Воронцова34

стей исторических источников, а также как репрезентатор ретроспективной 
документной информации – путем публикации документов (в том числе 
электронной), их выдачи в читальные залы, демонстрации на выставках. А 
для архива историческая наука – источник знания, необходимого для изу-
чения и упорядочения документов и их комплексов. Вступая на территорию 
архива, исследователям, в том числе историкам, нужно иметь в виду: в силу 
природы этого социального института и тесноты его связи с государством 
не они являются основной категорией пользователей. В большинстве архи-
вов им нужно встраиваться в систему, предназначенную для решения иных 
задач. Более значимы они для научных, исторических некомплектуемых и ча-
сти специализированных комплектуемых архивов. 

Структура и инфраструктура и исторической науки, и архива в процессе 
развития существенно трансформируются. В самом сжатом виде представ-
ления об их структурах (т.е. совокупности устойчивых связей, упорядочен-
ности и способах взаимодействия элементов этих систем) выражены в клас-
сификациях. Применительно к исторической науке речь идет о ряде частных 
наук, специальных и вспомогательных дисциплин, истории разных периодов 
и регионов, а применительно к архиву – о группах, типах, видах архивов, вы-
полняющих разные наборы функций. Остановимся на вопросе о классифи-
кации архивов.

Следствием административно-учрежденческого подхода к ним стало не-
большое место этого вопроса в архивоведении и доминирование классифи-
кации по двум коррелирующим признакам: принадлежности разным кате-
гориям собственников и свя зи с определенной территорией. Федеральным 
законом № 125-ФЗ от 22 октября 2004 г. «Об архивном деле в Российской фе-
дерации» архивы разделены на государственные (они подчинены органам го-
сударственной власти разных уровней, появились в начале 1990-х гг.), муни-
ципальные (подчинены местным органам власти), ведомственные (принадле-
жат ведомствам и учреждениям) и негосударственные (как субъектов права 
их подразделяют на архивы: физических лиц; приватизированных, частных 
предприятий, учреждений и организаций; политических партий, религиоз-
ных организаций и иных общественных объединений. Различаются порядок 
их учреждения, функционирования и ликвидации; разные категории соб-
ственников ставят перед ними разные задачи. По признаку свя зи с террито-
рией выделяют архивы общегосударственные (в России это подведомствен-
ные Федеральному архивному агентству федеральные архивы, в ряде госу-
дарств – национальные) [Анфилов, 1935; Зимин, 1978; Романова, 2006; Савин, 
2005, и др.], региональные (архивы субъектов РФ, подведомственные орга-
нам власти данного уровня, а также архивы двойного подчинения) и местные 
(муниципальные – районные и городские). 
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Ведомственные архивы (текущие архивы ведомств и учреждений, специ-
ализированные отраслевые архивы) тесной связаны с организацией-учреди-
телем, которая может устанавливать свои правила доступа к документам [Ко-
лотов, 1997, и др.]. Для таких архивов характерны также непосредственная 
связь с соци альными группами, формирующимися по профессиональному 
при знаку, и опосредованные связи с другими социальными группами. По-
явление негосударственных учреждений и предприятий вызвало формиро-
вание и функционирование негосударственных ведомственных архивов. По 
отношению к объекту архивного права (документной информации, докумен-
там, Архивному фонду РФ) выделяют архивы, хранящие документы Архив-
ного фонда постоянно и временно.

В рамках институционального и системного подходов возможны клас-
сификации по другим признакам и иные классификации по уже названным 
признакам. Так, архивы физических лиц обернутся личными, семейными, 
родовыми архивами. В.А. Подорога называет их прижизненными, находящи-
мися в оппозиции к посмертным архивам. Он считает противоречия между 
прижизненными и посмертными архивами фундаментальными; ставит во-
прос о том, как они могут переходить друг в друга [Подорога, 2001]. 

В этой системе координат допустима классификация по статусу в иерар-
хии культурных ценностей, определяющей набор прав и обязанностей архи-
ва перед обществом и общества перед архивом. Пример такой группы – ар-
хивы, имеющие статус особо ценных объек тов: Российский государственный 
архив древних актов, Российский государственный исторический архив и 
Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации (с 1993 г.); Го-
сударственный архив Российской Федерации и Российский государственный 
военно-исторический архив (с 1995 г.); Российский государственный архив 
литературы и искусства и Российский государственный архив кинофотодо-
кументов (с 1997 г.); Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм 
(с 1998 г.). 

При классификации архивов по основному направлению деятельности 
(оно влияет на критерии отбо ра архивных документов, комплектование фон-
дов, состав пользователей) выделяются значимые для нас научно-исследова-
тельские архивы (обслуживают науку и исследователей) и архивы, обслужи-
вающие социальные потребности общества. 

Есть смысл в классификации по связи с конкретной отраслью знания – 
наукой, техникой, производством, культурой, ис кусством (в терминах права 
это – архивы исторические некомплектующиеся и комплектующиеся специа-
лизированные). Здесь представительна группа исторических архивов; имеют-
ся научно-технические, литературные, художественные архивы (Архивный 
фонд РОСИЗО и др.). На структуру таких групп влияют разнонаправленные 
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тенденции – к специализации и интеграции. Наиболее заметное явление ин-
тегративного движения – создание центров, одновременно выполняющих 
функции архива, биб лиотеки, музея, выставочного комплекса). 

В парадигме социальной памяти особенно важны мемориальные архи-
вы, гибридные формы типа музеев-архивов, протоархивы (древлехранили-
ща, кабинеты, собрания документов), которые, на наш взгляд, появляются и 
сегодня (как зародыши архивов), а методическая, просветительская работа с 
их создателями практически не ведется. В изучении этих групп архивоведам 
и архивистам полезны историки (особенно источниковеды). 

Многомерная система координат позволяет одному и тому же архиву 
пребывать в нескольких группах (быть одновременно ведомственным, науч-
но-исследовательским, мемориальным и т.д.) и полнее реализовать себя, опе-
ративно и адекватно отвечая на вызовы времени.

В контексте информационного обеспечения исторической науки наиболее 
значимы исторические некомплектуемые архивы и часть специализирован-
ных комплектуемых архивов, а также ведомственные архивы научно-исследо-
вательских центров, документирующие историю различных отраслей науки 
[Зайцев, 1972, и др.]. Ядро последней группы составляют архивы Российской 
академии наук (ряд из них – старейшие и крупнейшие) [Левшин, 1967; Ар-
хив Академии наук, 2009, и др.], отраслевых академий, недавно слитых с РАН, 
профильных научно-исследовательских учреждений, университетов. 

Инфраструктуры исторической науки и архива представляют собой ком-
плекс ресурсов и материально-технических средств, необходимых для обе-
спечения их жизнедеятельности и реализации ими своего предназначения 
– воспроизводства, хранения и сохранения социальной памяти в форме зна-
ния о прошлом (ретроспективной информации), памятника истории, архив-
ного документа. Данные инфраструктуры выполняют функцию регулятора 
взаимодействий элементов внутри каждой из двух систем, этих систем друг 
с другом и с другими системами. Этим обусловлено важное значение комму-
никации и управления объектами инфраструктуры. От того, насколько ин-
фраструктура адекватна потребностям конкретного социума в конкретный 
момент и насколько индивиды и их группы готовы следовать выработанным 
правилам, зависят эффективность взаимодействий и получаемый результат. 
Важную роль в структуре и инфраструктуре играют сосуществующие и сме-
няющие друг друга сообщества (научные, архивные), которые подразделя-
ются на сообщества формальные (институт, научный или образовательный 
центр и т.п.) и неформальные (научные школы, объединения по интересам 
– общества, союзы и т.п.).

Отличия инфраструктур архива и исторической науки вытекают из 
функций этих социальных институтов. Инфраструктура науки должна удов-
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летворять потребности исследователя, главный результат деятельности кото-
рого – переход потенциальной информации исторического источника в ак-
туальную; для него архив – хранилище исторических источников (архивных 
документов). А инфраструктура архива ориентирована на обслуживание 
субъектов права, обращающихся в архив в основном за документами, под-
тверждающими их права. Под эту задачу выстроены его деятельность, меры 
по организации информации и обеспечению доступа к ней. 

Выше мы уже упомянули подход к исторической науке и архиву как к ин-
формационным системам – системам, предназначенным для сбора, обработ-
ки, хранения и репрезентации информации, применяющим адекватные этим 
задачам организационные формы и информационные технологии, работа-
ющим на сохранение социальной памяти и преодоление информационной 
энтропии (рассеяния информации). Как такие системы историческая наука 
и архив имеют свои информационные инфраструктуры – комплексы мате-
риально-технических средств и средств информационного взаимодействия 
(информационных центров, баз и банков данных, систем коммуникации и 
т.д.), необходимых для выполнения ими своих функций, в том числе для пе-
редачи информации «потребителям» путем обеспечения контакта с ее «по-
ставщиками» и доступа к информационным ресурсам.

Историческая наука и архив, с одной стороны, являются самостоятель-
ными информационными системами, а с другой – базовыми элементами ин-
формационной инфраструктуры друг друга. В этой сфере есть позитивный 
опыт, успешные проекты, конференции. Исследователям необходима храни-
мая архивами ретроспективной документная информация, а для большин-
ства архивов они – не слишком желанные персонажи. У такого отношения 
имеются и объективная, и субъективная подоплека. Сотрудники архивов ча-
сто воспринимают пользователей как угрозу сохранности документов; созда-
ние комфортных для них условий требует материальных и организационных 
усилий (выделение мест для работы, техническое оснащение, трансформация 
научно-справочного аппарата под исследовательские нужды) А исследовате-
ли настойчивы в вопросе расширения доступа к документам, отдача же от 
них в контексте социокультурных задач архива не очевидна. 

Архив как базовый элемент инфраструктуры исторической науки мы рас-
сматриваем в контексте ее информационного обеспечения, т.е. «деятельности 
по поиску, сбору, обработке, накоплению и хранению, распространению и 
использованию репрезентативной и достоверной информации, необходимой 
для решения исследовательских задач в области изучения истории, а также 
саму такую информацию, определенным образом структурированную (орга-
низованную) и представленную в удобном для исследователя виде» [Ворон-
цова, 2014; Воронцова, Гарскова, 2013. С. 488]. Результат этой деятельности 
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– создание новых информационных ресурсов и пополнение существующих, 
а необходимое условие – технологии, позволяющие решать научные задачи. 
В технологиях мы видим форму, а на первом плане в деятельности по при-
ращению научного знания стоит содержание: мысль, гипотеза, концепция 
исследователя, анализ информации. Потому информационное обеспечение 
прежде всего служит самоорганизации и саморегуляции науки на основе ее 
рефлексии о самой себе, а уже потом – управлению наукой. Эта установка 
отличает наш подход от подхода большинства исследователей.

Как базовый элемент информационной инфраструктуры исторической 
науки архив выполняет функции: информационного ресурса; места репре-
зентации информации, необходимой для развития науки; места коммуника-
ции производителя знания (историка) с источниками информации и ее хра-
нителями. 

Информационным ресурсом является архивное собрание, состоящее из 
архивных документов, объединенных в фонды, реже – коллекции. С точки 
зрения историка оно представляет собой упорядоченную совокупность исто-
рических источников, их выборку. При упорядочении в архиве документов, 
их расположении в делах и фондах в определенных последовательностях по-
мимо прочего происходит их взаимодействие, дающее исследователям мате-
риал для умозаключений, которые без этого не были бы возможны. Функ-
ционирование архивного собрания как информационного ресурса требует: 
эффективных стратегий его пополнения, формального описания, типоло-
гического и сравнительно-исторического изучения исторических источни-
ков – архивных документов [Бескровный, Гольденберг, 1971; Воробьев, 1971; 
Магидов, 2004; Николаев, 1928; Старостин, 1988; Шобухов, 1955, и др.]. То и 
другое происходит в процессе экспертизы ценности документов и комплек-
тования архива [Автократов, Елпатьевский, 2015; Иноземцева, 1991; Цаплин, 
1971; Митяев, 1958; Орлова, 1959; Суровцева, 2013; Теория и практика экс-
пертизы, 1974; Шепукова, Щелкина, 1971; Экспертиза ценности, 2006, и др.], 
осуществляемых с применением методов, которые для исторических источ-
ников разрабатывает источниковедение, а для архивных документов – архи-
воведение. Реалии информационной эпохи подталкивают архивное сообще-
ство к поиску решений, инновационных не только в технологическом, но и 
в содержательном отношении. Нарастание скорости поступления и объема 
информации, общественный запрос архиву на повышение информацион-
ной отдачи, увеличение разнообразия его взаимодействий с другими участ-
никами информационного процесса, изменения потребителей информации 
требуют совершенствования принципов комплектования, систематизации и 
каталогизации архивов. О взаимной пользе архива и исторической науки в 
этой области свидетельствуют успешно реализуемые совместные проекты.
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Основные формы репрезентации информации в архиве – это науч-
но-справочный аппарат (описи, каталоги, путеводители и др.) [Богатов, 
1959; Волкова, 1990; Тенденции и перспективы развития НСА, 2003, и др.], 
традиционные и электронные публикации документов и результатов их из-
учения [Кондратьев, Сивков, 1963; Наумова, 1997; Николаев, 1925; Шилов, 
2010; Шрайер, 1998], выдача архивных дел в читальные залы [Автократова, 
Самошейка, 1988] и на выставки. Связанным с этим вопросам (планирова-
ние деятельности, ограничения доступа или рассекречивание фондов, со-
держательное наполнение публикаций и выставок и т.д.) в архивоведении 
уделяется достаточное внимание [Автократов, 1984; Иоффе, 1990; Козлов, 
1994; Проблемы научной ценности, 2001]. В переломные моменты, когда 
возникают альтернативные концепции развития как государства, так и са-
мого архива, разгораются дискуссии историков и архивоведов, предлага-
ются новые подходы. В рамках рассмотрения архива как базового элемента 
информационной системы важна оценка представительности и достовер-
ности транслируемой вовне информации, эффективности ее актуализа-
ции.

Выполнение архивом функций информационного ресурса и репрезента-
тора информации предполагает коммуникацию (общение, взаимодействие) 
участников информационного процесса – хранителей информации и ее по-
требителей-исследователей. Историку ретроспективная документная инфор-
мация жизненно необходима [Каштанов, 1997]. Они вступают в коммуника-
цию ради ее извлечения из исторических источников (документов) и прира-
щения в результате ее актуализации научного знания о прошлом. А храните-
ли воспринимают их не как главных потребителей, как угрозу сохранности 
документов. Отметим, что при этом из поля зрения выпадает то, что акту-
альная информация сохраняется лучше невостребованной, риски утраты ко-
торой и нарастания в этом месте информационного поля информационной 
энтропии существенно выше. Поэтому более перспективна иная стратегия: 
хранителям – наладить использование историками носителей информации 
(архивных документов) так, чтобы свести к минимуму риски их поврежде-
ния и утраты, а исследователям – делать хранителям нужных информацион-
ных ресурсов привлекательные предложения по актуализации документов, 
их коллекций, архивного собрания как части историко-культурного насле-
дия. Чтобы процесс коммуникации был более комфортным для обеих сто-
рон, требуется взаимопонимание, а оно достигается лучше, если еще в ходе 
обучения и историки, и архивисты получают достаточный объем знаний о 
сферах деятельности друг друга. Отметим, что в этом плане отечественный 
опыт богат достижениями [Курникова, 1987; Мазур, 2013; Пивовар, Безборо-
дов, Хорхордина, 2012, и др.].
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Представление об архиве как базовом элементе информационной ин-
фраструктуры исторической науки будет неполным без технологических 
аспектов, затрагивающих все его функции (информационного ресурса, места 
репрезентации информации и места коммуникации хранителя и потреби-
теля). В исторической науке, архивоведении, архивной деятельности этому 
уделяется большое внимание [Автоматизированные архивные технологии, 
1992; Афанасьева, 2004; Афанасьева, 2005; Данилов, 2008; Круг идей: новые 
архивные технологии, 1996; Юмашева, 2017, и др.]. Исследователи отмеча-
ют противоречивость взаимодействия технологий сетевой коммуникации с 
традиционными формами архивной коммуникации. Но ни у кого уже не вы-
зывает сомнений то, что правильно организованная деятельность по оциф-
ровке фондов, результатом которой является система баз и банков данных, 
тематических Интернет-ресурсов, отвечающих требованиям репрезентатив-
ности и научности, – одно из основных условий коммуникации (наряду с до-
статочным количеством оборудованных под нужды исследователей рабочих 
мест). Практика последних десятилетий показала пользу соединения усилий 
хранителей и исследователей-историков в области информационных и ком-
муникационных технологий, реализации совместных проектов. Повышение 
информационной отдачи конкретных источников и их совокупностей, пере-
ход значительных массивов потенциальной информации в актуальную улуч-
шили информационное обеспечение исторической науки.
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Yevgeniya A. Vorontsova

ARCHIVE AND HISTORICAL SCIENCE – INTERACTION BETWEEN MEMORY 
INSTITUTIONS AND INFORMATION SYSTEMS

Abstract: This article is dedicated to an important aspect of informational support of 
historical discipline – to an archive as a basic element of its informational infrastructure. 
By helping increase volume and variety of information and perfect its quality, both archive 
and historiography play an important role in the deepening of historical memory, fights 
informational entropy, but do in different ways. Mechanisms of their co-operation are 
defined by the fact that both social institutions are complex and developing systems, each 
with its own structure and infrastructure. The article analyses similarities and differences 
of their infrastructures, the way the co-operation of the systems is regulated, and elements 
within each of these. The question about informational infrastructure required to interpret 
historical discipline and a museum as informational systems; thus it becomes possible to 
view these as basic elements of each other’s informational infrastructure. It has been con-
cluded that, being a basic element of the infrastructure of historical discipline, a archive 
functions as an informational resource, a place of the representation of information and of 
the communication of a bearer of knowledge about the past (a historian) with a bearer of 
knowledge about the archive and custodian of the information (an archivist).

Keywords: historical discipline, archival science, social (historical) memory, archive, 
historical source / document, informational infrastructure, informational strategies, rep-
resentation of historical knowledge, communication, technological aspects
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ТРАНСФОРМАЦИЯ АРХИВНОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ

Аннотация: В статье изложена позиция автора о том, что является предметом 
архивной науки и её тесной связи с государственным управлением и деловой деятель-
ностью. Перечислены факторы, заставляющие архивную отрасль меняться, том числе 
и необходимость обновления своевременной архивной теории с учетом новых инно-
ваций в управлении информацией и документацией.

Ключевые слова: архивное дело, архивная наука, управление документами и ин-
формацией, дипломатика, информационное общество, цифровая экономика

ТРАНСФОРМАЦИЈА АРХИВСКЕ НАУКЕ И ПРАКСЕ

Сажетак: У чланку се излаже становиште аутора о предмету архивске науке и 
њеном блиском односу са јавном управом и пословним активностима. Наведени су 
фактори услед којих се архивистика мења, укључујући потребу за унапређењем ар-
хивске теорије, узимајући у обзир савремене иновације у управљању информацијама 
и документарним материјалом.

Кључне речи: архивска служба, архивска наука, управљање документима и ин-
формацијама, дипломатика, информационо друштво, дигитална економија

Предмет архивной науки и её связь с государственным управлением и 
деловой деятельностью

Как государственное управление, так и деловая деятельность осущест-
вляются на основе не просто «данных» или «информации», но на основе 

1 Наталија А. Храмцовскаја, Електронски канцеларијски системи (Москва), Русија // Natalia 
A. Khramtsovskaya, Electronic Office Systems (Moscow), Russia
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документированной информации – надёжной, аутентичной, целостной (неиз-
менной и полной), пригодной к использованию и защищённой от несанкцио-
нированного доступа. Такой, которая позволяет подтверждать права и обязан-
ности и может служить надлежащим доказательством в суде.

Архивы традиционно выполняли роль доверенного хранителя ретроспек-
тивной документированной информации, главным образом образовавшейся в 
деятельности государственных структур и крупных негосударственных орга-
низаций. Они также – задолго до изобретения австралийцами теории конти-
нуума документов – оказывали обратное воздействие на делопроизводство, 
обеспечивая подготовку в делопроизводстве качественных и надлежащим об-
разом организованных и описанных документов, которые будет проще сохра-
нять и с которыми будет удобно работать пользователям архивов.

В отличие от музеев и библиотек, архивы сохраняют не отдельные арте-
факты, и не публикации «общего плана», а полные массивы документов из-
вестного происхождения, отложившиеся в конкретных организациях при ве-
дении определённых видов деятельности и впоследствии всё время находив-
шиеся под контролем известных доверенных хранителей. Подобный подход 
обеспечивает существенно большее доверие к архивным документам и воз-
можности убедиться в их подлинности. 

Хотя архивные документы не являются, как это иногда кажется малозна-
комым со спецификой архивов людям, некоей «истиной в последней инстан-
ции», однако они часто позволяют, при выполнении определённых условий, 
говорить о том, как эту истину видел создатель документов (и не имеет при 
этом значения, как деятельность этого создателя оценивается сегодня – пози-
тивно или негативно). В настоящее время данный момент становится принци-
пиально важным в связи с попытками ряда идеологически мотивированных 
активистов (которых, к сожалению, поддерживает Международный совет ар-
хивов) «деколонизировать», а в ряде стран – «декоммунизировать» архивы, из-
бавить их от «доминирования белой расы» и т.п., что неизбежно приводит к 
искажению исторической памяти и потере архивными документами их спец-
ифических качеств. 

Повторю ещё раз – архивные документы не являются воплощением исти-
ны, они могут содержать неверные, неточные и недостоверные сведения и, со-
ответственно, они должны при использовании в исследованиях интерпрети-
роваться с учётом других имеющихся взаимосвязанных материалов и знаний 
об их происхождении. Интерпретация может измениться, однако сами архив-
ные документы и поддерживающая их документация (а сегодня – метаданные) 
должны оставаться неизменными. Политические и иные взгляды сегодняшне-
го архивиста не должны приводить к искажению архивов и унаследованного 
научно-справочного аппарата, как преднамеренному, так и неумышленному.
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Архивные документы используются для решения следующих ключевых 
задач:

•	 Защита и способствование совершенствованию существующей в стра-
не общественно-политической и экономической системы посредством 
обоснования её законности, подтверждения преемственности власти, 
обеспечению необходимой подотчётности и прозрачности, под-
тверждения прав и обязанностей государства, граждан и организаций. 
Не случайно Архивист США Дэвид Ферьеро постоянно подчёркивает, 
что Национальные Архивы США – один из столпов и гарантов амери-
канской демократии. Отдельно здесь стоит выделить (особенно в таких 
странах, как Россия и бывшие республики СССР) выполнение архива-
ми социально-правовой функции, которая связана с пенсионными 
правами и правами собственности граждан. Именно эта часть архив-
ной работы делает архивы нужными в глазах основной массы населе-
ния;

•	 Поддержка государственного управления и/или деловой деятельности 
посредством сохранения и способствования повторному использова-
нию ретроспективной информации о фактах, событиях, принятых ре-
шениях и их мотивах и последствиях;

•	 Сохранение документальной культурно-исторической памяти, способ-
ствование историческим и генеалогическим исследованиям, собствен-
ная исследовательская и публикационная деятельность сотрудников 
архивов;

•	 В современную эпоху, когда данные становятся новой нефтью – сохра-
нение и предоставление большей частью бесплатного доступа к боль-
шим объемам ценного контента, который может использоваться для 
создания инновационных продуктов и услуг;

•	 Не главной, но тем не менее важной задачей архивов является инициа-
тивный сбор документов и артефактов, имеющих длительную или по-
стоянную ценность, и даже самостоятельное инициативное докумен-
тирование современных событий в тех случаях, когда больше некому 
это делать. По сути своей это музейно-библиотечная работа, которой 
архивы часто вынуждены заниматься (как, впрочем, и музеям и библи-
отекам также нередко приходится содержать архивы и заниматься ар-
хивной деятельностью).

Архивная практика тесно связана с особенностями национальной право-
вой системы. Традиционно в архивы попадают в основном те материалы, кото-
рые национальное право рассматривает как полноценные и необходимые дока-
зательства фактов и событий; и. наоборот, в архивы могут не поступать на хра-
нение те документы (как сегодня в России по большей части не принимается на 
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хранение переписка по электронной почте, электронные фотографии, видеоза-
писи и т.д.), которые в глазах юристов не имеют полновесной юридической и 
доказательной силы.

Факторы, заставляющие архивную отрасль меняться

Архивная отрасль существует не сама по себе. Она обслуживает в первую 
очередь органы государственной власти различных уровней, а также крупные 
учреждения и организации. Соответственно, происходящие изменения в об-
ществе, реформы государственного управления и инновации в деловой дея-
тельности самым непосредственным образом влияют на архивную науку и 
практику. Здесь важно отметить, что изменения в технологиях, которые более 
всего на виду, являются лишь одним из факторов.

Среди наиболее значимых факторов, являющихся движущей силой пере-
мен, можно назвать следующие:

•	 Изменение ожиданий общественности в части усиления прозрачности 
и подотчётности государственных органов, а также действующих от их 
имени негосударственных организаций, приводящие к необходимости 
сохранять и быстро раскрывать существенно большие объёмы более 
многообразных материалов;

•	 Изменение ожиданий общественности в части сохранения более мно-
гообразной картины событий, с отражением точек зрения различных 
меньшинств и групп. Таким образом, если исторически архивы многих 
стран основное внимание уделяли сохранению документов и информа-
ции, образующихся в ходе деятельности государственного аппарата и 
значимых для страны учреждений и организаций, то сейчас всё чаще 
от архивистов ожидается, что они станут своего рода «летописцами», 
обеспечивающими сохранение разнообразных материалов, которые 
потенциально могут заинтересовать потомков;

•	 Изменения законодательства, в том числе изменение порядка представ-
ления доказательств в суды. Англосаксонская система раскрытия и 
электронного раскрытия документов и информации, которая оказыва-
ет влияние даже на такие страны консервативно-континентального 
права как Россия (в первую очередь благодаря последствиям глобали-
зации), заставляет иначе осуществлять экспертизу ценности, управле-
ние сроками хранения и отбор материалов на постоянное хранение;

•	 Превращение ретроспективной информации, в эпоху больших данных 
и искусственного интеллекта, в ценный актив. Одним из последствий 
этого в России стали проблемы с получением государственными архи-
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вами на хранение научно-технической документации даже в тех случа-
ях, когда права собственности на неё принадлежат государству;

•	 Обострение идеологической борьбы, в рамках которой противобор-
ствующие стороны нередко обращаются к архивным материалам;

•	 Непрерывные инновации как технического характера, так и связанные 
с внедрением новых деловых процессов. Это приводит к тому, что по-
стоянно появляются новые потоки информации и новые, нередко нео-
бычные и непривычные виды документов в новых форматах. К насто-
ящему моменту в ряде стран традиционные архивы, которые прежде, 
вместе с музеями и библиотеками, контролировали все основные пото-
ки информации и отбирали из них наиболее ценные материалы на по-
стоянное хранение, - сейчас контролирует лишь часть таких потоков;

•	 Непрекращающийся рост объёмов создаваемых и сохраняемых доку-
ментов и информации;

•	 Неравномерность внедрения инновационных технологий, когда даже в 
рамках одной страны в одно и то же время используется целый спектр 
разнообразных способов создания и управления документами. В итоге 
становится трудно стандартизировать практику создания документов 
и информации, в результате чего в конечном итоге растёт многообра-
зие форматов, поступающих на архивное хранение. По-прежнему не 
снижаются, а в ряде стран растут объёмы документов, создаваемых на 
бумажных носителях – при этом, с учётом того, что документы, необ-
ходимые для оперативной деятельности, переводятся в электронный 
вид первыми, в среднем уровень исторической ценности бумажных до-
кументов повышается. Одновременно падает внимание высшего руко-
водства к вопросам обеспечения сохранности бумажных документов, 
и, соответственно, сокращаются финансирование и выделение ресур-
сов. Наметилась тенденция утраты специалистов, умеющих правильно 
и эффективно работать с бумажными документами, как в сфере управ-
ления документами, так и в архивной сфере;

•	 Глобализация, которая заставляет при работе с документами и инфор-
мацией учитывать особенности, характерные для стран, с которыми 
поддерживаются экономические и политические связи.

В целом от архивов и архивистов как владельцы архивов, так и исследова-
тели и широкая общественность требуют гораздо больших и более многооб-
разных усилий, чем прежде, одновременное сокращая их финансирование и 
нередко понижая статус и заработную плату специалистов. Это противоречие 
лишь отчасти решается посредством автоматизации работы архивов, в рамках 
которой, в частности, значительная часть работы перекладывается на плечи 
самих пользователей.
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Успеть за инновациями

Архивы по своей природе достаточно консервативны. В эпоху быстрых пе-
ремен неспособность оперативно на них реагировать приводит к тому, что 
ключевые информационные потоки выходят из-под архивного контроля, не 
обновляется своевременно архивная теория, что негативно сказывается и на 
практике. 

В то время, как уже внедряются такие технологии, как большие данные, 
искусственный интеллект, блокчейн, интернет вещей, умные города, электрон-
ные многофункциональные карты и чертежи и т.д., приводящие к созданию 
новых и необычных видов документов, в том числе постоянного и длительного 
хранения, архивисты большинства стран не разобрались ещё с проблемами бо-
лее раннего периода электронной революции, такими, как хранение баз дан-
ных или сохранение во времени юридической и доказательной силы докумен-
тов, подписанных усиленными электронными подписями. Здесь у архивистов, 
к сожалению, мало помощников, поскольку представитель родственных про-
фессий (ИТ, право, информационная безопасность) обычно фокусируют свои 
усилия на проблемах оперативной деятельности.

То же самое можно сказать и о проблемах, связанных с такими реформа-
ми, как открытое правительство (должны ли архивы принимать на хранение 
открытые данные?) или с такими социальными явлениями, как социальные 
сети или утечки конфиденциальной информации (должны ли архивы сохра-
нять в качестве исторических свидетельств выложенные хакерами массивы 
документов?).

К сожалению, очень немногие из коллег-архивистов и специалистов по 
управлению документами обладают достаточным кругозором для того, чтобы 
не просто требовать места за столом обсуждений «на высшем уровне», но и 
действительно с пользой принять участие в таких обсуждениях, понимая как 
тактические, так и стратегические интересы организаций, различных заинте-
ресованных сторон и общества в целом, и учитывая направления развития ре-
форм и инноваций.

Архивное обучение и система повышение квалификации в общемировом 
масштабе не соответствует требованиям дня. В результате возникает негатив-
ный замкнутый круг: архивисты не получают необходимых ресурсов и финан-
сирования, поскольку неспособны доказать свою полезность при решении ак-
туальных проблем; а без этих ресурсов у них нет возможностей на то, чтобы 
подтянуть свои знания и уровень работы на нужный уровень.
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Необходимость обновления архивной науки

Многие из факторов, заставляющих меняться практику, одновременно ме-
няют условия деятельности архивистов таким образом, что привычные поло-
жения архивной науки требуют переосмысления.

Традиционно архивисты были доверенными хранителями целостных мас-
сивов документов, которые естественным образом откладывались в рамках 
деловой деятельности государственных органов и коммерческих организаций, 
при этом публичное раскрытие этих документов не предусматривалось. Доку-
менты создавались в интересах внутренней деятельности, а не «для прокуро-
ра», благодаря чему им как раз и можно было более-менее доверять. 

Сегодня в условиях повышенных требований к прозрачности документы 
всё чаще создаются с оглядкой на возможность их раскрытия, и, соответствен-
но, снижается достоверность содержащейся в них информации.

Развитые возможности поиска позволяют исследователям напрямую полу-
чать доступ к содержащим нужные сведения документов, что, с одной сторо-
ны, открывает замечательные возможности для научных исследований, кото-
рые без этого просто невозможно было осуществить; а с другой – приводит к 
утрате культуры интерпретации сведений в контексте их создания и риску 
умышленной или неумышленной искажённой интерпретации документов и 
данных.

Инициативный сбор и сохранение архивами разного рода материалов, по-
тенциально представляющих историческую ценность, является важным и 
нужным делом, но при этом часто забывают, что это по своей сути музей-
но-библиотечная работа, и такого рода материалы, строго говоря, архивами не 
являются, поскольку соответствующие коллекции формируются достаточно 
произвольным образом, и часто отражают весьма субъективную точку зрения 
вовлеченных в это сторон. 

С нашей точки зрения, особую опасность представляют популярные ныне 
идеи «деколонизации» и т.п. архивов, которые фактически призывают прирав-
нять к архивам музейные коллекции неопределённого происхождения, и, хуже 
того, оправдывают вмешательство в уже сложившиеся архивные фонды и на-
учно-справочный аппарат, тем самым полностью отвергая основополагающие 
принципы архивной науки и практики в угоду сиюминутным политическим 
амбициям. В прошлом такое уже случалось, и всегда это заканчивалось утра-
той или серьёзной порчей архивных материалов и потерей доверия к архив-
ным коллекциям.

Архивная наука в 20-м веке была ориентирована на централизованное хра-
нение и управление бумажными документами, образующимися в ходе сильно 
централизованной и формализованной деятельности государственных органов 
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и крупных корпораций; и опиралась на законодательство этого периода, кото-
рое значительно уже, чем сейчас, трактовало понятия «документы» и «доказа-
тельства». Текущую ситуацию отличает многообразие деловых процессов, су-
щественная степень децентрализации как хранения, так и контроля над доку-
ментами и информацией, что заставляет всё чаще использовать «пост-кастоди-
альный» подход. Одновременно всё чаще информация создается и использует-
ся коллективно и/или коллективно используется информационная инфра-
структура – в России, например, есть случаи, когда государственные органы 
всех уровней целого региона работают в одной системе управления электрон-
ными документами. В результате перед архивистами встаёт задача пересмотра 
порядков и методов комплектования архивов, поскольку в подобной ситуации 
традиционная система комплектования становится неоправданно трудоёмкой 
и может привести к потере существенных взаимосвязей между документами.

Во многих странах серьёзного пересмотра требует сложившаяся система 
экспертизы ценности и отбора документов и информации на архивное хране-
ние и на уничтожение. Сегодня приходится решать проблемы, связанные как 
с большими объёмами подлежащей экспертизе информации, так и с постоян-
ными изменениями в законодательстве и в ожиданиях общественности.

В последнее время большое внимание привлёк (пусть и на волне не слиш-
ком чистоплотных политических спекуляций) важный вопрос о доверии к ар-
хивным материалам. На данный момент существует ряд дисциплин, которые 
этим вопросом занимаются, в их числе право и правоприменительная практи-
ка, «обычная» и цифровая криминалистика, архивная наука и дипломатика. 
По историческим причинам все они развивались в той или иной степени от-
дельно друг от друга, и пришло время объединить достижения этих дисци-
плин в более-менее единую концепцию.

В конечном итоге необходимо обновить, с учётом изменившихся условий, 
практически все разделы архивной науки. Важно также понять, что именно 
должно остаться неизменным – и, с моей точки зрения, неизменными должны 
остаться основополагающие принципы, хотя в новых условиях их придётся 
трактовать более гибко. 

Например, должен остаться принцип происхождения, основной смысл ко-
торого заключается в том, что мы должны достоверно знать, как документы 
были созданы, в рамках каких деловых процессов, как они использовались и 
как впоследствии мигрировали из одной системы и форматов другие и перехо-
дили от одних доверенных хранителей к другим. Такое знание позволяет нам 
подтверждать подлинность и целостность документов и информации, а также 
давать объективную оценку содержащихся в них сведений. 

Используя новые возможности электронной среды, когда документы упо-
рядочиваются и структурируются, как правило, посредством использования 
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метаданных и могут одновременно поддерживаться несколько различных 
представлений коллекции документов (одно из которых обычно ориентирова-
но на нужды архивистов и специалистов по управлению документами, и по-
зволяет сохранять, в том числе, первоначальный порядок документов и при-
вязку к деловым процессам организации), сегодня можно обеспечить выпол-
нение принципа уважения первоначального порядка, не ущемляя интересы 
тех пользователей. Которым удобнее группировать документы по иным при-
знакам.

Трансформация архивного дела

В условиях непрекращающихся революционных реформ государственного 
управления, деловой деятельности, права и технологий, изменений в обществе 
в целом, трансформация архивного дела неизбежна.

Как и во многих других видах деятельности, сегодня архив – это то уч-
реждение или подразделение, которое выполняет архивные функции, даже 
если в его названии нет слова «архив». Архивист сегодня не тот, кто может 
предъявить красивый диплом специализированного вуза, а тот, кто действи-
тельно выполняет функции архивиста в отношении тех или иных массивов 
документов и информации. 

Если где-то традиционные архивы и архивные службы отворачиваются от 
электронных документов, кто-то всё равно занимается их архивацией – напри-
мер, ИТ-специалисты; и эти ИТ-специалисты становятся фактическими архи-
вистами. Учитывая быстро возрастающую роль электронных документов, в 
подобной ситуации именно традиционные архивисты отбрасываются на обо-
чину прогресса и становятся нишевыми специалистами, которые с огромным 
трудом наскребают необходимые для своей деятельности ресурсы.

Самое главное для архивной отрасли сегодня – определить своё место в 
обществе, в системе государственного управления и в деловой деятельности, 
позволяющее архивам оставаться необходимыми для своих владельцев и бла-
годаря этому получать необходимые финансирование, кадровые и иные ресур-
сы. Эту задачу нельзя решить, ориентируясь исключительно на исследователей 
и на любопытствующую публику; архивам необходимо включиться в самые 
высокопрофильные программы и стать важным элементом поддержки основ-
ной деловой деятельности как государственных органов, так и коммерческих 
организаций. На этом пути, скорее всего, будет в значительной степени лик-
видировано разделение профессии на архивистов, сохраняющих вышедшие 
из активного использования и сохраняющие постоянную либо долговремен-
ную ценность документы и информацию; и специалистами по управлению 
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документами, специализирующимися на работе с активно используемыми в 
деловой деятельности документами.

Современный архив должен в меньшей степени, чем раньше, быть истори-
ческим, делая более сильный акцент на организацию работы с документами в 
оперативной деятельности организации-владельца и на поддержку такой дея-
тельности, в том числе за счёт эффективного многостороннего совместного 
использования как свежей, так и ретроспективной информации. Архив факти-
чески должен стать информационным хабом организации, собирающим ин-
формацию у тех, кто её произвёл / отработал, и предоставляющий её тем, у 
кого возникла потребность в её повторном использовании. 

В равной степени важно не забывать о принципиальном отличии архив-
ных фондов от музейных и библиотечных коллекций, особенно в связи с тем, 
что в будущем архивистам придётся чаще брать на себя работу, которая боль-
ше свойственна музеям и библиотекам, такую, например, как инициативное 
документирование происходящих в обществе событий и приём на хранение 
материалов частных коллекций. Это отличие как раз и позволяет больше дове-
рять именно архивным документам как надёжным свидетельствам событий.

В ряде случаев архивистам необходимо будет изменить свою идеологию. 
Прошло то время, когда можно было десятилетиями работать по одним и тем 
же, долго не меняющимся детальным инструкциями, в которых были ответы 
на все вопросы. Сегодня быстрые изменения и многоукладность привели к 
тому, что общими для всех могут быть только высокоуровневые принципы, - а 
вопрос о том, как именно реализовать эти принципы на практике, каждая ор-
ганизация должна решать самостоятельно.

Кроме того, не нужно закрывать глаза на то, что специальность архивиста 
и специалиста по управлению документами перестаёт быть массовой. Быстро 
исчезают уполномоченные по работе документами, которые когда-то были в 
каждом подразделении, и другие специалисты среднего звена; и даже на круп-
ных предприятиях остаются один-два высококвалифицированных специали-
ста-руководителя и несколько человек вспомогательного персонала. Для совре-
менных электронных архивов типичными являются небольшие коллективы 
примерно из 12 человек, среди которых нередко всего лишь один профессио-
нально обученный архивист. 

В условиях, когда даже мелкие обычные склады уже массово перешли на 
электронный учёт и начинают внедрять интегрированное с учётными система-
ми автоматизированное оборудование для быстрого поиска и доступа к физи-
ческим объектам, абсолютно все архивы должны перевести свою деятельность 
в электронный вид, даже если в их фондах хранятся традиционные физиче-
ские документы. 

В будущем продолжится оцифровка физических архивных документов; а 
инновационные технологии уже в ближайшее время революционизируют 
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возможности для использования таких «трудных» видов документов, как фо-
тографии, аудио- и видеозаписи, рукописные документы. Особенно следует 
отметить следующие перспективные технологии, во многом опирающиеся на 
достижения в области искусственного интеллекта и машинного обучения:

•	 Оцифровка документов по принципам томографии без их раскрытия 
(в том числе таких, как сгоревшие и окаменевшие древние пергаменты);

•	 Распознавание рукописного текста;
•	 Распознавание речи;
•	 Распознавание лиц и объектов на фотографиях и в видеозаписях;
•	 Распознавание людей по голосу в аудиозаписях;
•	 Автоматизация экспертизы ценности, определения смыслового содер-

жания и/или степени секретности/конфиденциальности документов;
•	 Автоматизация подготовки версий документов для раскрытия, очи-

щенных от секретных сведений и персональных данных.
•	 Продвинутые инструменты поиска, позволяющие автоматизировать 

подбор материалов, отвечающих заданным критериям.
В части работы с электронными документами, помимо многочисленных 

технологических проблем, придётся также решить ряд сложных правовых во-
просов, среди которых можно выделить следующие:

•	 Обеспечить корректировку законодательства о защите персональных 
данных таким образом, чтобы не допускать перекосов в ущерб праву 
общества на полную и достоверную историческую память, и в первую 
очередь исключить злоупотребление «правом быть забытым»;

•	 Снять связанные с авторским правом препятствия, мешающие элек-
тронным архивам обеспечивать сохранность электронных документов 
и информации длительного и постоянного срока хранения, разрешим 
им для внутренних целей и на некоммерческой основе преодолевать 
системы управления цифровыми правами, использовать без лицензии 
программное обеспечение и оборудование и при необходимости их мо-
дифицировать. Обществу стоит подумать и о том, чтобы в определён-
ных случаях обязывать (а если нужно – принуждать) поставщиков 
программного обеспечения и оборудования к сотрудничеству с архив-
ными учреждениями;

•	 Где это необходимо, архивам следует явным образом предоставить 
право проводить захват материалов из интернета, в том числе содержа-
щих персональные данные, и право проводить обработку таких мате-
риалов, необходимую для их сохранения, включая идентификацию 
физических лиц при создании архивных описаний.

Опыт показывает, что архивное хранение вынужденно становится всё бо-
лее облачным и распределённым, ввиду объёмов создаваемой информации и 
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сложности многих информационных объектов (таких, например, как элек-
тронные карты и чертежи, данные научных исследований и экспериментов), - 
и архивисты должны приспособить свою практику к этому обстоятельству.

Должна коренными образом измениться система подготовки и повышения 
квалификации архивистов. Сегодня востребованы многосторонние специали-
сты, разбирающиеся как в вопросах управления документами и архивного 
дела, таки в вопросах права, безопасности и информационных технологий, и 
имеющие при этом хорошее представление об основной деятельности своей 
организации. И так же, как в 20-м веке мало кто готовил профессиональных 
программистов, сегодня очень немногие университеты готовят архивистов 21-
го века; в результате мы наблюдаем, что на руководящие должности всё чаще 
приходят ИТ-специалисты, получившие дополнительную подготовку по во-
просам архивного дела, а не выпускники специализированных архивных фа-
культетов и учебных заведений.

В заключение я хочу отметить, что мы живём в эпоху, которая одновремен-
но ставит перед нами одну за одной трудные проблемы, но при этом открыва-
ет и удивительные новые возможности, о которых люди моего поколения, при-
ходя на работу в архивную отрасль, даже и не мечтали. Сейчас работа архиви-
ста становится как никогда прежде интересной и перспективной, а у людей с 
хорошей деловой хваткой есть также возможность добиться высокого положе-
ния и хорошей зарплаты. 

Natalia A. Khramtsovskaya

TRANSFORMATION OF ARCHIVAL SCIENCE AND PRACTICE

Abstract: The article presents the author’s point of view on the subject of archival sci-
ence and its close relationship with public administration and business activities. The factors 
driving archivistics are outlined, including the need to advance archival theory, taking into 
account contemporary innovations in document and information management.

Keywords: archival work, archival science, document and information management, 
diplomatics, information society, digital economy
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JAVNOST I VREDNOVANJE ZAPISA: STANJE I PERSPEKTIVE U 
HRVATSKOJ ARHIVSKOJ PRAKSI

Apstrakt: Vrednovanje zapisa sastavni je dio stručnih aktivnosti arhiva usmjerenih na 
odabir za dugotrajno očuvanje zapisa koji imaju trajnu vrijednost za kulturu, povijest, znanost 
ili druge djelatnosti, te za zaštitu i ostvarivanje prava i interesa osoba i zajednica. Kroz taj i 
druge stručne postupke, vodeći računa o zahtjevima i interesima sredine u kojoj djeluju, 
suvremeni arhivi trebaju pridonositi transparentnosti rada javnih službi i demokratizaciji 
društva. Istaknuti kanadski arhivist Terry Cook povijest arhivističkoga vrednovanja podijelio 
je u četiri razvojne faze, od kojih posljednja podrazumijeva dijeljenje funkcije vrednovanja 
između arhivista stručnjaka i različitih zajednica građana, tj. zainteresirane javnosti. Sredinom 
2018. godine u Hrvatskoj je usvojen novi Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, kojim je 
među ostalim učinjen i svojevrsni normativni iskorak prema četvrtoj fazi Cookove 
periodizacije povijesti vrednovanja. U tom kontekstu članak donosi analizu potencijala, ali i 
rezerviranosti arhivske zajednice prema uključivanju šire javnosti u postupak vrednovanja 
zapisa. Radi boljega razumijevanja teme, daje se i kratki osvrt na pristup vrednovanju u 
hrvatskoj arhivskoj praksi u prethodnome razdoblju.    

Ključne riječi: arhivska služba, arhivska praksa, vrednovanje zapisa, javnost, savjetovanje 
s javnošću, Hrvatska

Uvod

Javna arhivska služba i djelatnost arhiva u Hrvatskoj uređeni su Zakonom o ar-
hivskom gradivu i arhivima iz 2018. godine.2 Do njegova donošenja vrijedio je arhiv-
ski zakon iz 1997. godine koji je nekoliko puta djelomično mijenjan.3 Stručna arhivska 

1 Nenad Bukvić, Croatian State Archives (Zagreb), Croatia
2 Cjeloviti tekst tog Zakona vidi u Narodnim novinama (dalje: NN), mrežno dostupnom službenom 

listu Republike Hrvatske, br. 61/2018 i 98/2019.    
3 Vidi Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, NN br. 105/1997, 64/2000, 65/2009 i 46/2017.  
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zajednica niz je godina poticala na donošenje cjelovitoga novoga zakona koji će pra-
titi značajne promjene u okruženju u kojem arhivi djeluju. Posebno se to odnosi na 
osiguravanje primjerene zaštite, trajnoga očuvanja i iskoristivosti elektroničkoga gra-
diva koje nastaje kao rezultat digitalizacije poslovanja tijela javne vlasti i drugih stva-
ratelja arhivskoga gradiva, kao i usluga koje pružaju građanima i drugim organizaci-
jama.4 Suvremeno informacijsko društvo arhivima nameće i sve širi okvir djelovanja 
koji nadilazi samo čuvanje gradiva i uobičajene usluge korisnicima, ponajprije istra-
živačima. Kako su to saželi S. Ćosić i V. Lemić, od arhiva se traži da se u oblikovanju 
svojih usluga usmjere na posebne zahtjeve i interese svoje sredine, te da svojim radom 
pridonose transparentnosti državne administracije, a time i demokratizaciji čitavoga 
društva.5

Da bi mogli oblikovati usluge koje će odgovoriti zahtjevima i interesima sredine 
u kojoj djeluju, arhivi moraju prikupiti znanje o njima. Drugim riječima, moraju ko-
municirati sa svojom sredinom i pronaći modele kako tu komunikaciju uspješno 
ostvariti. Možemo reći da se na jednoj strani nalazi načelo publiciteta koje arhive 
obvezuje na otvoreno djelovanje pred građanima, a na drugoj strani pravo javne rije-
či koje građanima otvara mogućnost slobodnoga izražavanja mišljenja o tom djelova-
nju i svemu ostalome što smatraju važnim za svoj život.6

Kada se govori o odnosu arhiva i građana, tj. javnosti u najširem smislu riječi, 
recentni strateški dokumenti Ministarstva kulture kao upravnoga tijela mjerodavno-
ga za arhivsku djelatnost u Hrvatskoj i pojedinih državnih arhiva izražavaju opredje-
ljenje za povećanje broja i poboljšanje kvaliteta usluga putem kojih se javnost uklju-
čuje u rad arhiva. Uz standardne usluge korisnicima (korištenje gradiva u čitaonici, 
stvaranje preduvjeta za mrežnu dostupnost gradiva, izrada preslika i izvoda iz gradi-
va i sl.), naglasak je na izložbama, obilježavanjima raznih obljetnica, radionicama, 
različitim predavanjima i prezentacijama, poboljšanju komunikacije putem društve-
nih mreža i drugih suvremenih komunikacijskih alata, sve s ciljem da arhivi približe 
svoju djelatnost i postanu relevantni i za osobe koje nisu primarno motivirane za 
istraživanje arhivskoga gradiva. Takvo opredjeljenje uključuje i stvaranje preduvjeta 
za rad zainteresiranih osoba u programima arhiva putem rada mnoštva (engl. crowd-
sourcing), kooperativnih, participacijskih i sličnih programa. Jedan od pokazatelja 
uspješnosti takvih programa je broj građana koji su se uključili u njihovu provedbu.7

4 Konačni prijedlog Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, Vlada Republike Hrvatske, Zagreb 
lipanj 2018, 29. URL: https://www.sabor.hr/sites/default/files/uploads/sabor/2019-01-18/081440/
PZ_219.pdf (pristup ostvaren 28. 10. 2019).  

5 Stjepan Ćosić i Vlatka Lemić, „Rad arhiva u uvjetima suprotstavljenih utjecaja: država – društvo 
– korisnici”, Arhivski vjesnik, god. 49, 2006, 15. 

6 Tomo Jantol, „Javnost kao medij demokracije”, Politička misao, god. 50, br. 2, 2013, 13.  
7 Vidi npr.: Strateški plan Ministarstva kulture 2018. – 2020., Ministarstvo kulture Republike Hr-

vatske, Zagreb rujan-listopad 2017, 56.  
URL:https://www.min-kulture.hr/userdocsimages/Novosti/Strate%c5%a1ki%20plan%20MK%20
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Osim različitih kulturnih i obrazovnih programa na kojima je primarni naglasak 
u opisanim strateškim dokumentima, u ovome članku polazi se od toga da je javnost 
potrebno uključiti i u druge temeljne segmente rada suvremenih arhiva, tj. stručne 
arhivističke poslove poput vrednovanja zapisa. Sudjelovanje javnosti može dati do-
datnu kvalitetu rezultatima tog postupka, ali i doprinijeti jačanju povjerenja javnosti 
u rad arhiva u cjelini.      

Pod vrednovanjem zapisa u arhivističkoj se literaturi i propisima podrazumijeva 
postupak kojim se utvrđuju rokovi čuvanja zapisa, odnosno odabiru oni koji imaju 
svojstvo arhivskoga gradiva i koje se želi trajno očuvati kao dio memorijske baštine 
društva. Polazeći od široke definicije zapisa – koja podrazumijeva da je riječ o svim 
jedinicama informacija zapisanih na bilo kojemu mediju, koje su nastale, zaprimljene 
ili prikupljene u obavljanju djelatnosti organizacija i građana, te mogu pružiti uvid u 
aktivnosti i činjenice povezane s njihovom djelatnošću – nedvojbeno je da u suvreme-
nom poslovanju i svakodnevnom životu nastaje znatno više zapisa nego što ih orga-
nizacije i pojedinci, odnosno poslije arhivi, mogu dugoročno očuvati. Iz perspektive 
primjerice elektroničkih zapisa, to uključuje ne samo zapise nastale u okviru standar-
dnih poslovnih procesa i službenih radnji, nego i neformalne zapise nastale primjeri-
ce uporabom društvenih mreža.

Takav porast u produkciji zapisa, znatno potaknut uvođenjem informacijskih 
tehnologija, u stručnoj je literaturi unazad tridesetak godina okarakteriziran poj-
movima kao što su „eksplozija zapisa” i „eksplozija informacija”. Istovremeno, uvo-
de se i koncepti poput „ekologije zapisa” ili „informacijske ekologije” koji polaze od 
toga da je odluku o tome što će se čuvati potrebno uskladiti sa stvarnim potrebama, 
ponajprije stoga što čuvanje stvara određene troškove. Oni ne uključuju samo po-
trebne materijalne resurse, već i potencijalne troškove u obliku gubitka ili otežanog 
pronalaženja konkretne jedinice u masi zapisa („gušenje” zapisa).8 Shvaćen u najši-
rem smislu riječi, trošak može značiti i trajni gubitak dijela memorije značajnog za 
određenu sredinu u određenom vremenskom razdoblju. Drugim riječima, o pristupu 
vrednovanju zapisa u sadašnjosti ovisi što će kao slika tog vremena ostati očuvano za 

2018.-2020..pdf (pristup ostvaren 28. 10. 2019); Strateški plan Ministarstva kulture 2019. – 2021., Mini-
starstvo kulture RH, Zagreb travanj 2018, 62. 

URL: https://www.min-kulture.hr/userdocsimages/2005/Strate%c5%a1ki%20plan%20MK%20
2019.-2021.%20-%20Final%20(004).pdf (pristup ostvaren 28. 10. 2019); Strateški plan Hrvatskoga dr-
žavnog arhiva 2016. – 2018., Hrvatski državni arhiv, Zagreb travanj 2016, 7. 

URL:http://www.arhiv.hr/Portals/0/Dokumenti/Planovi%20i%20izvje%C5%A1%C4%87a/Stra-
te%C5%A1ki%20plan%20HDA%202016.-2018.pdf?ver=2017-03-22-165505-537 (pristup ostvaren 28. 
10. 2019).    

8 Josip Kolanović, „Vrednovanje arhivskoga gradiva u teoriji i praksi”, Arhivski vjesnik, god. 38, 
1995, 8. O studijama u kojima se obrađuje koncept informacijske ekologije vidi bilješku 52 i u njoj na-
vedenu literaturu u: Nenad Bukvić, „Upravljanje zapisima u kontekstu poslovne izvrsnosti”, Arhivski 
vjesnik, god. 59, 2016, 25.       
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buduće naraštaje. Koliko su pristup vrednovanju i njegova kvaliteta važni, ilustriraju 
i uobičajene procjene u stručnoj literaturi da će kao arhivski zapisi „preživjeti” od 1 
do 5 % ukupno stvorenih institucijskih zapisa, dok su za zapise privatnoga sektora, 
uključujući zapise obitelji i pojedinačnih građana, te brojke znatno niže.9

Terry Cook, istaknuti kanadski arhivist koji se ponajprije bavio vrednovanjem, 
povijest arhivističkoga vrednovanja podijelio je u četiri razvojne faze:
- arhivist u ulozi čuvara ne provodi vrednovanje, nego to prepušta stvaratelju 

(prva faza), 
- arhivist-povjesničar neizravno donosi odluke o vrednovanju na temelju 

vrijednosti koje potječu iz trendova u historiografiji (druga faza), 
- arhivist kao stručnjak izravno vrednuje na temelju istraživanja, analiziranja 

i procjenjivanja društvene funkcionalnosti i svih povezanih aktivnosti na 
relaciji građanin-država (treća faza), 

- arhivist stručnjak dijeli funkciju vrednovanja s različitim zajednicama gra-
đana (četvrta faza).10

U kontekstu Cookove periodizacije povijesti vrednovanja, posebno njegove 
četvrte faze, te novoga arhivskoga zakona usvojenog u Hrvatskoj sredinom 2018. 
godine, u nastavku članka analizira se potencijal, ali i otpori uključivanju šire javnosti 
u postupak vrednovanja zapisa u hrvatskoj arhivskoj praksi. Radi boljega 
razumijevanja teme, daje se i kratki osvrt na tu praksu u prethodnome razdoblju.        

Javnost izvan kruga odlučivanja o vrijednosti zapisa 

Prije donošenja novoga zakona 2018. godine, pravni okvir za arhivističko 
vrednovanje u Hrvatskoj činili su Zakon o arhivskome gradivu i arhivima iz 1997. 
godine i Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskoga 
gradiva iz 2002. godine.11 Njima je utvrđen okvir za vrednovanje društvenih funkcija 
i njihovih nositelja (makrovrednovanje) i vrednovanje cjelina zapisa 
(mikrovrednovanje). 

Spomenutim Pravilnikom iz 2002. godine utvrđeno je devet osnovnih kriterija 
po kojima se procjenjuje vrijednost zapisa, tj. određuje obveza, potreba i interesi, te 

9 Terry Cook, „‘Mi smo ono što čuvamo; čuvamo ono što jesmo’: prošlost, sadašnjost i budućnost 
arhivskog vrednovanja”, Arhivski vjesnik, god. 56, 2013, 10. 

10 Terry Cook, nav. djelo, 20. Riječ je o uvodnom referatu izloženom na temu vrednovanja na go-
dišnjoj konferenciji Društva arhivista Ujedinjenoga Kraljevstva 2010. godine u Manchesteru, koji je u 
prerađenome obliku 2011. godine objavljen u časopisu Journal of the Society of Archivists, a dvije godine 
kasnije preveden na hrvatski i uz dozvolu izdavača objavljen i u Arhivskome vjesniku.       

11 Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, NN 105/1997; Pravilnik o vrednovanju te postupku 
odabiranja i izlučivanja arhivskoga gradiva, NN 90/2002.  
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pojedinačna ili šira društvena korist od trajnoga čuvanja zapisa ili njihova čuvanja do 
isteka određenoga roka: 

- značenje djelatnosti i funkcija nekog stvaratelja, 
- pravni propisi i standardi koji utvrđuju obveze i rokove čuvanja gradiva, 
- potrebe poslovanja i nadzora nad poslovanjem stvaratelja gradiva, 
- zaštita prava i interesa pojedinaca ili skupina na koje se gradivo odnosi, 
- interes javnosti za uvid u činjenice sadržane u gradivu, odnosno činjenice 

koje gradivo dokumentira, 
- evidencijska vrijednost gradiva, odnosno mogućnost pouzdanog, cjelovitog 

i autentičnog uvida u djelatnosti tijekom kojih je gradivo nastalo, u jasnom 
i preglednom obliku, 

- informacijska vrijednost gradiva, odnosno postojanje viška podataka i 
obavijesti u jedinici ili cjelini gradiva u odnosu na druge poznate izvore 
informacija, zajedno s mogućnostima obradbe i korištenja informacija, 

- značenje gradiva za kulturu, povijest i druge znanosti, 
- vrijednost gradiva kao kulturnoga dobra.12

Kao rezultate vrednovanja zapisa primjenom opisanih kriterija i osnovne alate za 
upravljanje rokovima čuvanja (provedbu postupaka odabiranja i izlučivanja) navedeni 
arhivski propisi predviđali su izradu triju vrsta popisa s rokovima čuvanja: općega, 
granskih i posebnih popisa. Prema sadržaju i karakteru sve tri vrste popisa trebale su 
biti sveobuhvatne i mješovite, na način da obuhvaćaju sve vrste zapisa neovisno o 
rokovima njihova čuvanja (trajno, ograničeni vremenski rok). Donošenje općeg 
popisa za vrste zapisa nastalih ili zaprimljenih obavljanjem administrativnih poslova, 
te granskih popisa za pojedine vrste djelatnosti, dano je u zadaću Hrvatskome 
arhivskom vijeću (savjetodavno tijelo ministra kulture za arhivsku djelatnost) na 
prijedlog Hrvatskoga državnog arhiva, a izrada posebnog popisa s rokovima čuvanja 
utvrđena je kao obveza svih stvaratelja gradiva uz ishođenje odobrenja mjerodavnoga 
državnog arhiva.13

Unutar takvog pravnog okvira, primjenjujući međunarodna arhivistička 
iskustva, poglavito kanadska, hrvatska arhivska služba u praksi se opredijelila za 
funkcionalni pristup u vrednovanju zapisa. Glavno je njegovo obilježje da polazi od 
konteksta nastanka zapisa i njihove uloge/vrijednosti u dokumentiranju poslovnih 
funkcija i aktivnosti konkretnih organizacija i društvenih zbivanja u cjelini, a ne na 
njihov sadržaj. Takav se pristup temelji na pretpostavci da je zapise nemoguće 
ispravno vrednovati pojedinačno zapis po zapis, nego se procjena roka čuvanja 

12 Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskoga gradiva, čl. 3, NN 
90/2002. 

13 Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskoga gradiva, čl. 7 – 11, NN 
90/2002. 
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pridaje užoj ili široj skupini zapisa u kontekstu poslovnih funkcija, procesa i 
aktivnosti u čijem obavljanju oni nastaju ili se prikupljaju.14

Treba naglasiti da su dosadašnja regulativa i praksa bile takve da je prilikom 
vrednovanja zapisa u pravilu bila riječ o dvosmjernoj komunikaciji između stvaratelja 
i imatelja s jedne strane, te državnih arhiva s druge strane. Drugim riječima, 
pojedinci, skupine građana ili šira javnost o čijim se pravima i interesima prilikom 
vrednovanja također trebalo voditi računa, iz samog su postupka u pravilu bili 
isključeni, tj. bez uvida i utjecaja na to kako stvaratelji i arhivi vrednuju zapise.

Slika 1. Ilustracija pristupa kojim se javnost isključuje iz postupka vrednovanja zapisa

Opisani pristup vrednovanju zapisa mogao bi se svrstati u treću fazu Cookove 
periodizacije povijesti arhivističkoga vrednovanja. Naznaka iskoraka prema četvrtoj 
fazi bila je javna rasprava o nacrtu Općega popisa s rokovima čuvanja koju je 
Hrvatsko arhivsko vijeće provelo prilikom njegova donošenja 2012. godine, iako to 
formalno nije bilo obvezno učiniti.15

14 Opširnije o arhivističkome vrednovanju u Hrvatskoj u posljednjih dvadesetak godina vidi: 
Nenad Bukvić, „Vrednovanje u hrvatskoj suvremenoj arhivskoj praksi”, u: Silvija Babić (ur.), Arhivi u 
Hrvatskoj – (retro)perspektiva: 5. kongres hrvatskih arhivista, 24. – 27. listopada 2017., Zadar, Hrvatsko 
arhivističko društvo, Zagreb 2017, 103–126. 

15 Opći popis s rokovima čuvanja sadržava pregled administrativnih poslovnih aktivnosti i vrsta 
zapisa zajedničkih organizacijama neovisno o njihovoj specifičnoj djelatnosti. Sadržava pet osnovnih 
skupina, s daljnjom razradom na poslovne aktivnosti i vrste zapisa: organizacija i upravljanje; ljudski 
resursi, rad i radni odnosi; nekretnine, postrojenja i oprema; financijsko poslovanje i računovodstvo; 
informacijski resursi i dokumentacija. Vidi opširnije: Opći popis gradiva s rokovima čuvanja, Hrvatsko 
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Prvi normativni koraci prema uključivanju javnosti u vrednovanje zapisa 

Zakon o arhivskome gradivu i arhivima iz 2018. godine vrednovanje definira kao 
postupak kojim se utvrđuju rokovi čuvanja dokumentarnoga gradiva, te odabire koje 
dokumentarno gradivo ima svojstvo arhivskoga gradiva. Pod arhivskim gradivom 
podrazumijeva odabrano dokumentarno gradivo koje ima trajnu vrijednost za 
kulturu, povijest, znanost ili druge djelatnosti, ili za zaštitu i ostvarivanje prava i 
interesa osoba i zajednica, zbog čega se trajno čuva.16

Za izradu tog zakonskog prijedloga formirano je posebno Stručno povjerenstvo 
koje su činili predstavnici Ministarstva kulture, Hrvatskoga arhivskoga vijeća, 
Hrvatskoga državnog arhiva kao matičnog arhiva u Hrvatskoj, više područnih 
državnih arhiva, Hrvatskoga arhivističkoga društva i Katedre za arhivistiku i 
dokumentalistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.17 Konačni Nacrt 
zakona, Stručno povjerenstvo je izradilo do početka travnja 2017., nakon čega je 
stavljen na javnu raspravu putem središnjeg mrežnog portala e-Savjetovanja.18 Samo 
savjetovanje i Nacrt zakona najavljeni su javnosti na posebnoj konferenciji za medije 
koja je tim povodom upriličena u Ministarstvu kulture.19

Zakonski nacrt sadržavao je prijedlog odredbe da mjerodavni državni arhiv 
popise s rokovima čuvanja zapisa pojedinačnih stvaratelja odobrava tek nakon 
provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Time je, smatram, u punom 
opsegu pokazana namjera za iskorak prema participativnom modelu vrednovanja 
koji polazi od stava da, pored arhiva i stvaratelja gradiva (slika 1), i šira javnost ima 
legitiman interes i pravo utjecati na to koje će se gradivo trajno čuvati. Ipak, s druge 
strane, za ogledne popise s rokovima čuvanja (uključuju dosadašnje kategorije općih 
i granskih popisa) bilo je predloženo da ih donosi Hrvatsko arhivsko vijeće, pri čemu 
savjetovanje sa zainteresiranom javnošću nije izrijekom navedeno kao dio tog 
postupka.20 Tijekom e-Savjetovanja na prvu predloženu odredbu izneseno je više 

arhivsko vijeće, Zagreb travanj 2012. URL:http://www.arhiv.hr/Portals/0/Dokumenti/Zakoni%20i%20
pravilnici/Op%C4%87i%20popis%20gradiva%20s%20rokovima%20%C4%8Duvanja.pd-
f?ver=2017-03-31-130541-960 (pristup ostvaren 30. 10. 2019). 

16 Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, čl. 3 točke f) i k), NN 61/2018.  
17 Stručno povjerenstvo za izradu novog Zakona o arhivskom gradivu i arhivima. URL: https://

www.min-kulture.hr/default.aspx?id=18346 (pristup ostvaren 31. 10. 2019). 
18 Bilješka sa 3. sjednice Stručnog povjerenstva za izradu novog Zakona o arhivskom gradivu i ar-

hivima održane 5. travnja 2017. URL: https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=18359 (pristup ost-
varen 31. 10. 2019).   

19 Predstavljen Nacrt prijedloga Zakona o arhivskom gradivu i arhivima. URL: https://www.
min-kulture.hr/novost/default.aspx?id=18515 (pristup ostvaren 31. 10. 2019). 

20 Nacrt prijedloga Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, Vlada Republike Hrvatske, Zagreb 
travanj 2017, čl. 13 stavci 4. i 7. URL: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5123 
(pristup ostvaren 30. 10. 2019).   
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komentara s dvojbama o njezinoj svrhovitosti i opravdanosti. Ilustracije radi, svi ti 
komentari, zajedno s odgovorima predlagatelja Zakona, navedeni su u tablici u 
nastavku.21 

Tablica 1. Komentari na prijedlog zakonske odredbe o donošenju popisa s rokovima čuvanja 
zapisa pojedinačnih stvaratelja nakon obavezno provedenog savjetovanja sa zainteresiranom 
javnošću  
  

Komentar na prijedlog zakonske odredbe Odgovor predlagatelja Zakona 

Komentar 1: „Stavak 4. ističe kako nadležni arhiv 
odobrava popis s rokovima čuvanja dokumentacije nakon 
provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. 
To će u praksi značajno produžiti vrijeme izdavanja 
odobrenja na popis s rokovima čuvanja stvaratelja, jer 
savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u ovome slučaju 
nepotrebno birokratizira postupak izdavanja odobrenja. 
Puno bi svrsishodnije bilo kada bi se napravili kvalitetni 
granski popisi, tj. jedinstveni popisi s rokovima čuvanja 
za pojedine djelatnosti, ali i jedinstveni Pravilnici o zaštiti 
i obradi arhivskog i dokumentarnog gradiva (npr. za dom 
zdravlja, osnovnu školu, vrtić, općinski sud, prekršajni 
sud, državno odvjetništvo, gradsku knjižnicu, općinu, 
grad itd.), kao što imaju npr. javni bilježnici za koje je 
Hrvatska javnobilježnička komora donijela jedinstveni 
Pravilnik koji se primjenjuje u svim uredima. Na taj način 
bi se izbjeglo da pojedini Arhiv mora na području svoje 
nadležnosti izdavati svakoj školi, vrtiću, knjižnici itd. 
Popis s rokovima čuvanja i Pravilnik. Predlažem da se 
stavak 4. izbaci iz članka 13.”     

„Svrha je savjetovanja sa 
zainteresiranom javnosti postupak 
odlučivanja o tome koje će se 
gradivo čuvati trajno učiniti 
transparentnijim i uključivijim. 
Popisi s rokovima čuvanja ne 
donose se po hitnom postupku. 
Savjetovanje sa zainteresiranom 
javnošću podrazumijeva objavu 
popisa na internetskim stranicama 
i mogućnost da se predlože drugi 
rokovi čuvanja.”

Komentar 2: „St. (4) savjetovanje sa zainteresiranom 
javnošću dodatno bi oduljilo ionako dugačak proces 
donošenja i odobravanja – smatram da je prevelik 
nesrazmjer eventualne koristi od štete koja bi nastala 
produljivanjem postupanja.”

Obrazloženje je dano u odgovoru 
na prethodni prijedlog. 

21 Komentari navedeni u tablici preuzeti su iz: Nacrt prijedloga Zakona o arhivskom gradivu i ar-
hivima, Vlada Republike Hrvatske, Zagreb travanj 2017. URL: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/Main-
Screen?entityId=5123 (pristup ostvaren 30. 10. 2019). U tablici ne navodim pojedinačna imena osoba 
ili organizacija koje su autori komentara. Ti podatci čitatelju su dostupni na citiranome mrežnome 
mjestu.     
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Komentar na prijedlog zakonske odredbe Odgovor predlagatelja Zakona 

Komentar 3: „Dakle, ZAINTERESIRANA JAVNOST 
će odrediti koliko će Tijelo javne vlasti čuvati 
dokumentaciju pojedine vrste iako postoje propisi za 
određenu vrstu gradiva? Ovo je iznimno upitna odredba. 
Čemu takva odredba, ako postoje stručne osobe u 
arhivu, kao i pojedine prakse. Eventualno OPĆI, a po 
mogućnosti uvesti po djelatnostima GRANSKI POPIS 
se može dati na javnu raspravu. Zbog čega je potrebna 
ŽALBA Ministarstvu kulture za POPIS, a nije predviđena 
žalba za RJEŠENJE o nadzoru? Vrlo upitna odredba.”

„Savjetovanje sa zainteresiranom 
javnošću dio je postupka 
vrednovanja karakterističan za 
neke metodologije vrednovanja. 
Održava stav da, pored arhiva i 
stvaratelja gradiva, i druge osobe 
imaju pravo i legitiman interes 
utjecati na to koje će se gradivo 
trajno čuvati. Kako se navodi 
u komentaru, postupak javne 
rasprave karakterističan je za 
opći i granske popise s rokovima 
čuvanja gradiva. Granski popisi 
u RH nisu izrađeni. Javnosti 
je tako uskraćena mogućnost 
uvida i utjecaja na to kako arhivi 
vrednuju dokumentarno gradivo.”   

Komentar 4: „Članak 13. stavak 4. Nakon teksta: ‘nadležni 
arhiv odobrava popis s rokovima čuvanja dokumentacije’ 
brisati tekst: ‘nakon provedenog savjetovanja sa 
zainteresiranom javnošću’.”

Obrazloženje je dano u odgovoru 
na 3. komentar/prijedlog. 

Komentar 5: „Prilično je nejasno što se podrazumijeva 
pod pojmom ‘zainteresirana javnost’. Ako predlagatelj 
zakona predviđa da svaki popis s rokovima čuvanja ide 
na nekakvu javnu raspravu to nema nikakvog smisla 
zato što su rokovi čuvanja često uvjetovani propisima po 
kojima je stvaratelj dužan postupati. Dakle, po meni se 
radi o uvođenju jednog nepotrebnog koraka u proceduri, 
k tome prilično nezgodnog za provedbu.”

Obrazloženje je dano u odgovoru 
na 3.  komentar/prijedlog.

Komentar 6: „st. 4 Tko je zainteresirana javnost? Ako 
su to stvaratelji ili imatelji savjetovanje i suradnja s 
njima se podrazumijeva jer oni najbolje znaju koju 
vrstu dokumentacije stvaraju. Tko se ne bavi arhivskim 
poslovima ne može znati što se i koliko dugo treba čuvati. 
Javnost je za arhivske poslove zainteresirana samo kada se 
radi o političkim obračunima.”

Obrazloženje je dano u odgovoru 
na 3. komentar/prijedlog.

Komentar 7: „u st. 4 ukoliko je potrebna javna rasprava 
istu treba provesti tijelo javne vlasti prije podnošenja 
zahtjeva za odobrenje popisa s rokovima čuvanja.”

Obrazloženje je dano u odgovoru 
na 3. komentar/prijedlog.

Sažeto se može reći da se jedna od osnovnih primjedbi na zakonski nacrt odnosila 
na to da se na osnovi dosadašnje prakse može očekivati da će provođenje savjetovanja 
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s javnošću dodatno usporiti i produžiti postupak izrade i odobravanja propisa s roko-
vima čuvanja. Takva primjedba samo je djelomično opravdana s obzirom da se prili-
kom pokretanja savjetovanja ujedno određuje i razdoblje njegova trajanja. Primjerice, 
predviđanje roka od 30 dana za taj postupak, uz nekoliko dodatnih dana potrebnih za 
analizu zaprimljenih prijedloga i utvrđivanje konačnog prijedloga, smatram da ne po-
drazumijevaju bitno usporavanje i produženje tog postupka u usporedbi s postojećom 
praksom.22 Tim više što – kako je navedeno i u odgovoru predlagatelja Zakona – nije 
riječ o dokumentu za koji je predviđeno donošenje po hitnome postupku. No, više pa-
žnje treba pridati rezerviranosti, tj. svojevrsnom otporu same arhivske zajednice i po-
jedinih stvaratelja ideji o uključivanju šire javnosti u postupak arhivističkog vrednova-
nja. Za takvu se rezerviranost u citiranim komentarima navode najmanje tri argumen-
ta koja bismo mogli sažeti ovako: 

- rokovi čuvanja pojedinih vrsta zapisa unaprijed su zadani drugim propisima 
te nema smisla o tome provoditi javnu raspravu (prvi argument), 

- zašto u vrednovanje zapisa uključivati javnost, kada za taj posao postoje 
stručne osobe u arhivima (drugi argument), 

- javnost ionako nije zainteresirana za rad arhiva, te ne treba očekivati 
rezultate od njezina uključivanja u postupak vrednovanja zapisa.23    

Kao kritički osvrt na prvi argument može se reći da zanemaruje činjenicu da i 
drugi propisi koji mogu sadržavati odredbe o vrstama dokumentacije i njihovim mi-
nimalnim rokovima čuvanja (npr. propisi o računovodstvu, radnim odnosima i sl.) 
također prolaze postupak savjetovanja s javnošću. Pritom treba naglasiti da se pred-
lagači prvenstveno orijentiraju na utvrđivanje minimalnih rokova čuvanja koji odgo-
varaju potrebama poslovanja u određenoj djelatnosti. Dodatno savjetovanje o takvim 
vrstama zapisa i propisanim minimalnim rokovima čuvanja prilikom njihova uvršta-
vanja u ogledne popise ili popise s rokovima čuvanja zapisa pojedinih stvaratelja čini 
se opravdanim jer može rezultirati procjenom o potrebi i zajedničkom interesu arhi-
va, stvaratelja i javnosti da se odrede i dulji rokovi čuvanja.

Drugi argument polazi od toga da je osoblje u arhivima dovoljno stručno da oba-
vi posao vrednovanja na temelju istraživanja, analiziranja i procjenjivanja društvenih 
aktivnosti, te izravne suradnje i savjetovanja sa konkretnim stvarateljem o čijim je 
zapisima riječ. Osnovni nedostatak takvoga argumenta ostavljanje je velikoga prosto-
ra za subjektivni pristup i neujednačenost u primjeni kriterija vrednovanja. Drugim 
riječima, kvaliteta vrednovanja zapisa pojedinog stvaratelja dovodi se u izravnu vezu 
s vlastitim znanjem pojedinog stručnog djelatnika u arhivu, ali i vlastitim znanjem i 

22 Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti putem internetskih stranica u trajanju od 30 dana pred-
viđeno je odredbama čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, NN 25/2013.    

23 Nacrt prijedloga Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, Vlada Republike Hrvatske, Zagreb 
travanj 2017. URL: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5123 (pristup ostvaren 30. 
10. 2019).    
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motiviranošću osobe/osoba koje je stvaratelj zadužio za izradu takvog dokumenta i 
njegovo usuglašavanje s mjerodavnim arhivom. Iskustva u dosadašnjoj praksi poka-
zuju da sami stvaratelji za te poslove često zadužuju osobe iz administrativnih službi 
koje nemaju cjeloviti uvid u katalog funkcija, procesa i aktivnosti koje se u organiza-
ciji obavljaju i najčešće ne mogu relevantno procijeniti vrijednost zapisa koji pritom 
nastaju.

U svezi s trećim argumentom, realno je za očekivati određenu razinu nezaintere-
siranosti šire javnosti za sudjelovanje u savjetovanjima o pojedinačnim popisima s 
rokovima čuvanja zapisa. Međutim, koncept javnoga savjetovanja podrazumijeva 
otvoreni dijalog, suradnju, pa i partnerstvo građana, organizacija civilnoga društva, 
odnosno općenito zainteresirane javnosti s javnim i državnim institucijama. Prema 
tome, odaziv javnosti u bitnome ovisi i o aktivnostima i mjerama koje su same insti-
tucije, u ovom slučaju arhivi, spremni poduzeti kako bi ih motivirali na sudjelovanje.

U odnosu na predloženo, u konačnome tekstu Zakona o arhivskom gradivu i 
arhivima koji je Hrvatski sabor usvojio 29. lipnja 2018. godine, određeno je da popis 
s rokovima čuvanja zapisa pojedinog stvaratelja odobrava mjerodavni državni arhiv 
rješenjem, pri čemu je dio odredbe o obvezi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću 
izbačen.24 S druge strane, za razliku od predloženoga u Nacrtu, u usvojenom tekstu 
Zakona predviđeno je da ogledne popise s rokovima čuvanja ne donosi Hrvatsko ar-
hivsko vijeće, već Hrvatski državni arhiv i to nakon provedenog savjetovanja s javno-
šću.25 Može se reći da su takve odredbe o postupku vrednovanja zapisa kompromisno 
rješenje između opisanih kritika iznesenih tijekom e-savjetovanja (tablica 1) i pošti-
vanja općih načela za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupcima dono-
šenja zakona, drugih propisa i akata tijela javne vlasti kojima se uređuju pitanja i za-
uzimaju stavovi od interesa za opću dobrobit.26 Odlučivanje o tome što će ostati saču-
vano kao dio društvene memorije zasigurno pripada u tu kategoriju.    

Zaključak

Pravila o vrednovanju zapisa usvojena novim hrvatskim arhivskim zakonom 
iz 2018. godine čine normativni iskorak prema četvrtoj fazi Cookove periodizaci-
je povijesti arhivističkoga vrednovanja. Koliko će ona stvarno zaživjeti u praksi, tj. 
u kojoj će mjeri široj javnosti biti omogućena ili uskraćena mogućnost uvida i utje-
caja na to kako arhivi vrednuju arhivske zapise, velikim će dijelom ovisiti o aktiv-
nostima hrvatske arhivske službe na izradi oglednih popisa s rokovima čuvanja. 

24 Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, čl. 10. stavak 4., NN 61/2018.  
25 Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, čl. 33., NN 61/2018.  
26 Vidi: Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih 

propisa i akata, NN 140/2009.; Zakon o pravu na pristup informacijama, čl. 11. stavak 4., NN 25/2013.   
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Dosadašnji rezultati na tom području ne ohrabruju i ne nude optimizam. U prote-
klom dvadesetogodišnjem razdoblju izrađen je i usvojen samo spomenuti Opći popis 
s rokovima čuvanja, dok, unatoč određenim aktivnostima koje su oko toga poduzete, 
hrvatska arhivska služba dosad nije izradila i verificirala nijedan granski popis s ro-
kovima čuvanja. Tu činjenicu uočio je i predlagatelj Zakona koristeći je kao glavni 
argument za predlaganje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću prilikom usvaja-
nja popisa s rokovima čuvanja zapisa svakog pojedinog stvaratelja. Stoga se izrada 
oglednih popisa zasigurno nameće kao jedan od prioriteta hrvatske arhivske službe 
u narednom razdoblju. Sastavni dio tog procesa treba biti daljnji iskorak arhiva pre-
ma praksi vrednovanja koja građanina neće i dalje gledati prvenstveno kao korisnika, 
već kao sudionika i partnera.

Popis izvora 

a) Pravni propisi 

Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zako-
na, drugih propisa i akata, NN 140/2009.

Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskoga gradiva, 
NN 90/2002.  

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, NN br. 105/1997, 64/2000, 65/2009, 
46/2017, 61/2018 i 98/2019. 

Zakon o pravu na pristup informacijama, NN 25/2013.

b) Literatura 

Bukvić, Nenad, „Upravljanje zapisima u kontekstu poslovne izvrsnosti”, Arhivski 
vjesnik, god. 59, 2016, 11–33.       

Bukvić, Nenad, „Vrednovanje u hrvatskoj suvremenoj arhivskoj praksi”, u: Silvi-
ja Babić (ur.), Arhivi u Hrvatskoj – (retro)perspektiva: 5. kongres hrvatskih arhivista, 
24. – 27. listopada 2017., Zadar, Hrvatsko arhivističko društvo, Zagreb 2017, 103–126. 

Cook, Terry, „‘Mi smo ono što čuvamo; čuvamo ono što jesmo’: prošlost, sadaš-
njost i budućnost arhivskog vrednovanja”, Arhivski vjesnik, god. 56, 2013, 9–26. 

Ćosić Stjepan, Lemić Vlatka, „Rad arhiva u uvjetima suprotstavljenih utjecaja: 
država – društvo – korisnici”, Arhivski vjesnik, god. 49, 2006, 7–19.

Jantol, Tomo, „Javnost kao medij demokracije”, Politička misao, god. 50, br. 2, 
2013, 11–22.  

Kolanović, Josip, „Vrednovanje arhivskoga gradiva u teoriji i praksi”, Arhivski 
vjesnik, god. 38, 1995, 7–22. 



Javnost i vrednovanje zapisa: stanje i perspektive 
u hrvatskoj arhivskoj praksi

73

c) www izvori 

Bilješka sa 3. sjednice Stručnog povjerenstva za izradu novog Zakona o arhiv-
skom gradivu i arhivima održane 5. travnja 2017. 

URL: https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=18359 (pristup ostvaren 31. 10. 
2019).   

Konačni prijedlog Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, Vlada Republike Hr-
vatske, Zagreb lipanj 2018. URL: https://www.sabor.hr/sites/default/files/uploads/sa-
bor/2019-01-18/081440/PZ_219.pdf (pristup ostvaren 28. 10. 2019).  

Nacrt prijedloga Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, Vlada Republike Hr-
vatske, Zagreb travanj 2017. URL: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?en-
tityId=5123 (pristup ostvaren 30. 10. 2019). 

Opći popis gradiva s rokovima čuvanja, Hrvatsko arhivsko vijeće, Zagreb travanj 
2012. URL:http://www.arhiv.hr/Portals/0/Dokumenti/Zakoni%20i%20pravilnici/
Op%C4%87i%20popis%20gradiva%20s%20rokovima%20%C4%8Duvanja.
pdf?ver=2017-03-31-130541-960 (pristup ostvaren 30. 10. 2019). 

Predstavljen Nacrt prijedloga Zakona o arhivskom gradivu i arhivima. URL: 
https://www.min-kulture.hr/novost/default.aspx?id=18515 (31. 10. 2019). 

Strateški plan Hrvatskoga državnog arhiva 2016. – 2018., Hrvatski državni arhiv, 
Zagreb travanj 2016. 

URL:http://www.arhiv.hr/Portals/0/Dokumenti/Planovi%20i%20izvje%-
C5%A1%C 4%87a /St r ate%C5%A1k i%2 0 pla n%2 0H DA%2 02 016 .-2 018 .
pdf?ver=2017-03-22-165505-537 (pristup ostvaren 28. 10. 2019).   

Strateški plan Ministarstva kulture 2018. – 2020., Ministarstvo kulture Republike 
Hrvatske, Zagreb rujan-listopad 2017. URL: https://www.min-kulture.hr/userdocsi-
mages/Novosti/Strate%c5%a1ki%20plan%20MK%202018.-2020..pdf (pristup ostvaren 
28. 10. 2019). 

Strateški plan Ministarstva kulture 2019. – 2021., Ministarstvo kulture RH, Za-
greb travanj 2018. URL: https://www.min-kulture.hr/userdocsimages/2005/Strate%-
c5%a1ki%20plan%20MK%202019.-2021.%20-%20Final%20(004).pdf (pristup ostva-
ren 28. 10. 2019). 

Stručno povjerenstvo za izradu novog Zakona o arhivskom gradivu i arhivima. 
URL: https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=18346 (pristup ostvaren 31. 10. 
2019).



Nenad Bukvić74

Nenad Bukvić

GENERAL PUBLIC AND APPRAISAL OF ARCHIVAL RECORDS: PRESENT 
SITUATION AND PERSPECTIVES IN CROATIAN ARCHIVAL PRACTICE

Summary: Appraisal of records is part of professional activities of archives, focused on 
selection for permanent preservation of records which have lasting value for culture, history, 
science and other professions, as well as for protection of rights and interests of citizens 
and communities. Through right approach to appraisal of records and other professional 
activities, taking into account special demands and concerns of the community in which 
they operate, archives have to contibute to the transaparency of the public administration 
and services, as well as to democratization of society. In such way, needs of contemporary 
society impose to archives wider operational framework, which, in many ways, go beyond 
simple safeguarding of archival records and usual provisions to users and researchers. 
Terry Cook, prominent Canadian archivist, divided the history of archival appraisal in 
four stages, the latest of which implies sharing of appraisal function between professional 
archivists and different communities of citizens, i.e. public concerned. In mid-2018 in 
Croatia was adopted new Law on archival records and archives. Inter alia, it made a step 
to the fourth stage of Cook’s periodization of archival appraisal. Until then, appraisal of 
records included primarily communication and cooperation between archives and creators/
holders of archival records. In other words, individuals, groups or public concerned in 
general, whose rights and interests were also subject of appraisal, were excluded from such 
process, i.e. without insight and impact on appraisal process conducted by archives and 
creators/holders. In contrast, the new archival legislation stipulates some changes in such 
practice: archives must include public concerned in the process of creation and adoption 
of the orientational disposition schedules by conducting a public consultation. In such 
context, the paper analyzes the potential, but also a sort of reservation among archival 
professionals in Croatia about inclusion of general public in appraisal of records. With the 
aim of better unterstanding of such topic, paper also gives a short review of appraisal in 
Croatian contemporary archival practice in the last two decades.

Keywords: archival service, archival practice, appraisal of records, public, public 
consultation, Croatia
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HUMAN RESOURCE TRAINING 
FOR THE DEVELOPMENT OF DIGITAL ARCHIVES IN VIETNAM

Summary: Along with the inevitable development trend of science and technology 
development, the 4.0 Industrial Revolution has brought about dramatic changes on a glob-
al scale, especially in the activities of creating, circulating, storing and extracting informa-
tion, including information from archives. In this context, the building an E-government 
towards a digital government and the digital economy has been a major goal which the 
Government of Vietnam has paid attention to and determined to accelerate its implemen-
tation. It means in the near future, most of the management and transactions between 
agencies, organisations and individuals will be performed electronically. The result of this 
change will lead to the creation and proliferation of electronic archives. To manage and 
promote the value of those electronic archives, Vietnam needs human resources. Howev-
er, in recent years, the issue of training human resources for digital archives has not met 
the demand. This article analyses the needs and identify key solutions for training human 
resources for the development of digital archives in Vietnam and the prospects of cooper-
ating with other countries to train human resources for digital archives.

Keywords: training, human resources, digital archives, Vietnam2

1. Trends in the development of digital archive in Vietnam and the need 
for human resources

Developing E-government is an inevitable trend, a popular model of many coun-
tries today, including Vietnam. In 2015, the Vietnamese Government issued the first 

1 Ву Ти Фунг, Вијетнамски национални универзитет (Ханој), Универзитет друштвених и 
хуманистичких наука, Факултет за архивистику и канцеларијско пословање, Вијетнам

2 This article is a product of the research project ‘QG-16-46’ funded by Vietnam National Univer-
sity, Hanoi.
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Resolution on this issue and emphasised the importance of “promoting the develop-
ment of e-Government, improving the quality and performance of State agencies, and 
serving the people and businesses better and better”1. Recently, the Prime Minister 
pushed for expediting the sending and receipt of electronic documents between agen-
cies in the state administrative system and emphasised that the government and min-
istries and agencies must take the lead in implementing ‘paperless’ governance in 
Vietnam. 

In the trend of E-government development, most paper-based documents will 
turn into electronic documents and form electronic databases and records to be ar-
chived. In addition, many state agencies in Vietnam are now digitalising archives to 
meet the needs for information retrieval and reducing the cost of preserving paper 
documents. This is an inevitable trend. Therefore, to respond to the new trends and 
new requirements, it is necessary to have well-qualified human resources, capable of 
undertaking the management of electronic documents at agencies, organisations and 
businesses.

However, recent studies have shown that the current force of civil servants, archi-
vists and archival officers in agencies and organisations has not yet met the require-
ments set out for managing documents when implementing E-government and pro-
moting digital archives. Survey results on the level of readiness for e-government at 
state agencies conducted by the Center for Science and Technology of Archives in 
2017 pointed out that the biggest limitation of civil servants and archival officials is 
now information technology skills. In contrast, human resources trained in informa-
tion technology are not properly trained in archival skills and expertise. Meanwhile, 
in order to manage documents and electronic archives, there is a need for the combi-
nation of both skills, i.e. archival and IT skills. This is one of the causes leading to 
inadequacies in the management of electronic documents and documents in Vietnam 
today. Survey results on the creation and management of electronic documents at 
state agencies conducted by the Center for Science and Technology of Archives in 
2017 also indicated that most of the softwares currently in use did not have the func-
tion to integrate documents into records, or other archival features such as collecting, 
determining the preservation date, extraction, and destruction of documents, etc. 
Meanwhile, the human resources of archives currently working in state agencies in 
Vietnam have been trained with skills to deal with paper-based documents. Research 
results by Le Van Nang (2012) and Le Quan (2016)2 both indicated that the current 
human resources have not met the requirements set forth for the management and 
implementation of digital archives3.

Currently and in the coming time, the issue of managing electronic archives is 
identified as one of the key tasks of the Ministry of Home Affairs and Vietnam State 
Department of Records and Archives, in the context of establishing and operating 
E-government and Digital Government in Vietnam. Therefore, in 2019, Vietnam 
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State Department of Records and Archives was tasked with developing and imple-
menting the Project of electronic document management in state agencies. The project 
is designed to facilitate the transition from traditional archives to electronic archives, 
in which the issue of training human resources to meet the requirements of digital 
archives is identified as a top-priority.

2. Some solutions for training human resources for digital archives in 
Vietnam

In order to provide human resources to meet the requirements of digital archive 
development, in the coming time, Vietnam State Department of Records and 
Archives in collaboration with training institutions in archival studies will 
implement the following solutions:

Solution 1: Identify the demand for human resource for digital archive in 
Vietnam

In order to develop a training strategy and plan, the authorities need to identify 
specific requirements for human resources to meet the need for implementation of 
digital archives, including the following:

a) Quantity; 
b) Professional qualifications; 
c) Information technology and foreign language skills; 
d) Professional ethics; 
e) Other requirements (if any).
Each of the above requirements should be described in details, with clear crite-

ria that training institutions can build on to design their curricula and employing 
agencies can build on to recruit new staff and evaluate their performance.

Solution 2: Survey and evaluate the current situation of human resources

The assessment of the current situation of human resources of agencies and or-
ganisations according to the requirements of digital archive development will indi-
cate the factors that have met, have partially met, and have not yet met the require-
ments. This survey will be conducted in all state management agencies and archival 
document managing agencies (from central to local levels) in order to provide practi-
cal evidence for the development of regulations and training plans as well as reason-
able and accurate training budget estimation.



Dr Vu Thi Phung78

Solution 3: Short-term training abroad on Digital Archives

In order to have experts to advise and help the State and the Ministry of Home 
Affairs to implement the goal of Digital Archives, an urgent need is to send officials 
to take short-term training in Digital Archive abroad. This will also help build a team 
of experts to train future lecturers for a forthcoming formal training programme 
specialising in Digital Archive

To implement this solution, the state should plan to send a number of qualified 
officials, with Master’s degree or higher, and meet the requirements of foreign lan-
guages   and information technology, to developed countries to study short term pro-
grammes on Digital Archives. Study time can be from 3 months or 1 year. These 
people should be chosen from the Ministry of Home Affairs, Vietnam State Depart-
ment of Records and Archives, or lecturers of from tertiary education institutions. 
After finishing their studies, they will come back and advise the Government, the 
Ministry of Home Affairs, and Vietnam State Department of Records and Archives 
on the issues that need to be implemented in Digital Archives. They will also serve as 
instructors in digital archives in training institutions.

Solution 4: collaborate with foreign countries in short-term training 

Along with solution 3, it is also necessary to invite foreign experts on Digital 
Archives to Vietnam to run short-term training courses for Vietnamese archival of-
ficials. Currently many countries in the world such as Russia, USA, Germany, UK, 
Australia, Italy, South Korea, etc. have implemented and achieved remarkable suc-
cesses in implementing E-government and Digital Archives. Inviting experts from 
these countries will help Vietnamese archivists access advanced perspectives, meth-
ods, and update new requirements. If foreign experts can be invited to deliver short-
term courses, Vietnam will be able to quickly form a new group of qualified archival 
officers with sufficient knowledge and skills of Digital Archive, who can quickly de-
ploy assigned tasks.

Solution 5: Establish an undergraduate training program on Digital Archives

If solutions 3 and 4 are urgent and immediate, the development of an undergrad-
uate training program on Digital Archives is intended for long-term goals. Over the 
past half century (from the 1960s to present), with practical support from several 
countries, including the Soviet Union (formerly) and the Russia (now), Vietnam is 
among very few countries in East Asia and Southeast Asia to become “self-reliant” in 
training archival human resources. As a result, in addition to a few archival officials 
trained abroad (including the former Soviet Union and a number of other countries), 
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Vietnam has trained thousands of archival officers by itself. Vietnam’s archival train-
ing system now offers a wide range of certificates and degrees, from technical second-
ary school to PhD. This is an important foundation for implementing long-term 
training solutions. In the near future (about the next 3-5 years), when the E-govern-
ment is widely deployed and electronic transactions and electronic documents be-
come popular, Vietnam needs a large and highly qualified human resource for Digital 
Archives. Therefore, an undergraduate training programme is the most fundamental 
solution. This solution needs to follow two steps:

 * Step 1. Develop Digital Archives as a mandatory course in current under-
graduate programmes of archival training 

 * Step 2. Develop an independent undergraduate training programme on 
Digital Archives.

Solution 6: Training officials on digital archives

Along with immediate and long-term solutions, the issues that need attention 
and regular implementation are the training to improve the professional skills and 
expertise of digital archive for currently employed civil servants, officials and archival 
staff throughout the country. Currently, some agencies and businesses have organised 
short training courses (from 3-5 days) on records and archival work, including con-
tents related to Digital Archives. However, within such short amount of time, partic-
ipants only get a brief introduction to Digital Archives. They therefore only manage 
to get a preliminary idea of what digital archives means, and are not fully equipped 
to carry out complex tasks of digital archiving that has been and will be required in 
the coming time. 

Therefore, agencies need to organise more training courses to train and improve 
the professional expertise on digital archives for civil servants, officials and those 
directly involved in the work of archives nationwide. These training courses must be 
held from 05 to 10 days, with hands-on practical sessions, discussions and field visits. 
Training programs should be formulated into a common framework so that agencies 
have grounds to apply, implement and be appraised by authorities.

3. Ability and prospects of cooperation with countries in training human 
resources to meet the requirements of digital archive in Vietnam.

In order to implement the above solutions, Vietnam needs to cooperate and seek 
for support from countries where digital archives have long been developed.

Over the years, digital archives has been a thriving field in many countries 
around the world. Therefore, the need to train human resources to meet the 
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requirements of digital archive development in Vietnam will open up opportunities 
for cooperation between Vietnam and other countries, through the following forms:

•	 Vietnam send officers to these countries for short-term training (3 to 12 
months);

•	 Vietnam invites experts from those countries to teach and provide guid-
ance on human resource training for digital archives, and to cooperate with 
Vietnamese agencies to hold academic workshops on digital archives;

•	 Sharing experiences in establishing undergraduate training programmes 
on digital archive; 

•	 Vietnam invites international expert to participate in training and retrain-
ing of Digital Archive for Vietnamese officials and employees; 

•	 Sharing information, documents and research materials on digital archives.
Hopefully, the above solutions will soon help Vietnam develop the human resourc-
es to meet the requirements of Digital Archive development.
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Ву Ти Фунг

ОБУЧАВАЊЕ ЉУДСКИХ РЕСУРСА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ДИГИТАЛНИХ 
АРХИВА У ВИЈЕТНАМУ

Сажетак: Упоредо са неминовним трендом развоја науке и технологије, Четврта 
индустријска револуција је довела до драматичних промена на глобалном нивоу, по-
себно у активностима стварања, преношења, складиштења и издвајања информација, 
укључујући информације из архива. У том контексту, изградња електронске управе ка 
дигиталној управи и дигиталној економији представљала је главни циљ којем је влада 



Human Resource Training
for the Development of Digital Archives in Vietnam

81

Вијетнама посветила пажњу и одлучила да убрза његову имплементацију. То значи да 
ће се у будућности највећи део управљања и трансакција између агенција, организа-
ција и појединаца обављати електронским путем. Резултат ове промене довешће до 
стварања и ширења електронских архива. Како би управљао електронским архивима 
и промовисао њихову важност, Вијетнам би претходно требало да створи одговарају-
ће људске ресурсе. Међутим, последњих година феномен обуке људских ресурса за 
дигиталне архиве није задовољио потражњу. У овом чланку су анализиране потребе 
и идентификована кључна решења за обуку људских ресурса за развој дигиталних 
архива у Вијетнаму, као и изгледи за сарадњу са другим земљама на обуци људских 
ресурса за дигиталне архиве.

Кључне речи: обука, људски ресурси, дигитални архив, Вијетнам
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DEVELOPMENTS IN MANAGEMENT OF ELECTRONIC 
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Abstract: This paper provides a background update on developments in management of 
electronic records (MER) in Kenya. Since the current tendency in document management and 
records management systems as an integrated system focuses on electronic records, it is im-
portant to understand the status of management of electronic records in Kenya and potential 
future prospects, with relation to e-government. 

Keywords: Kenya, electronic records, management of electronic records, e-government

In October 2010, the Kenya Association of Records Managers and Archivists 
(KARMA) was formed-the first of its kind in Kenya. This came after several unsuc-
cessful attempts to form a professional body for RAM professionals in the country. 
The aim of the association was to organize, represent and act as the professional body 
for persons working in or interested in records and archives management (RAM) and 
to govern members in all matters of professional practice. In addition, KARMA 
sought to bring together RAM professionals in Kenya to join hands in building the 
profession. It was expected that KARMA’s programmes and initiatives would be crit-
ical in strengthening the records management profession in Kenya, through capacity 
building and partnership with public and private entities (Ambira 2013).

In March 2013, the then Head of Public Service, issued circular no. OP/
CAB.1/48A dated 22 March 2013, providing guidance to public offices on manage-
ment of records within the newly launched devolved system of government. One of 
the key directives of this circular was for the national and county governments to 
establish records management systems and provide resources to ensure proper cre-
ation, use, maintenance, control and disposal of public records. It also provided 

1 Клеофас Амбира, Кенијско удружење менаџера за управљање документима и архивиста 
(Најроби), Кенија 
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guidelines on how to manage records within the ongoing abolition, merger or trans-
fer of functions, from one ministry to another or from national to county level.

Legislative, Policy and Regulatory Framework Developments on  
Electronic Records Management (ERM)

Article 35 of the new Kenyan constitution provides for the right of access to pub-
lic information by citizens. Parliament is expected to finalize the enactment of the 
FOI Bill 2007 to enable operationalization of this constitutional requirement. Import-
ant to note of the FOI Bill initiative is the realization that records and information 
management is key to its effectiveness, hence the three-year window to enable sys-
tems for records and information management to be put in place.

The Kenya Communications (Amendment) Act 2008, enacted in 2008, authoriz-
es the use of electronic signatures in transactions. This underscores the need to man-
age electronic records to ensure that they are authentic, secure and reliable records as 
a basis for efficient and effective service delivery. The Act requires the Communica-
tions Commissioner to ensure that electronic transactions are based on reliable elec-
tronic records. The Act deals at length with electronic records issues as essential to 
promoting e-government and e-commerce. However, it does not stipulate require-
ments for capturing and managing authentic and reliable electronic records (Kenya 
Law Reports 2009; Wanjiku 2009).

In 2010, the Ministry of Medical Services and the Ministry of Public Health and 
Sanitation, jointly published the Standards and Guidelines for Electronic Medical 
Records (EMR) Systems in Kenya. These standards were developed through collective 
engagement of players in the health industry from both private and public sectors, 
and also the donor community. The objective of these standards were to provide 
guidance for EMR system developers and implementers, as well as health facilities in 
Kenya that were contemplating or already using EMR systems to manage patient 
data. The standards intended to enhance implementation of EMR systems that sup-
port the provision of holistic health care while improving on health records manage-
ment and contributing to improved quality of patient care. This required systems that 
could: maintain the validity, integrity and confidentiality of health information; en-
sure security through integrated system checks that prevent access and misuse of 
data; validate the accuracy of captured data; facilitate information sharing between 
different users. This inter-operability and data exchange is vital for the success of the 
health information system enterprise architecture. In relation to clinical systems, the 
standards sought to ensure that a patient management system should be able to share 
relevant patient-level data with a pharmacy or laboratory information system and 
vice versa. Additionally, patient management information systems should provide a 
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degree of decision support that would help clinicians improve the quality of patient 
care (Ministry of Medical Services 2010).

On 16 December 2011, the Government of Kenya through the Ministry of Public 
Service launched a five-year strategic plan to automate public records. The underlying 
principle behind this strategy was to improve public service delivery to the citizens 
(Business Today 2011). During the launch, the then Minister for Public Service, Dal-
mas Otieno, observed that

an automated public records system assists public officers perform their duties 
effectively when formulating polices by making appropriate decisions and achieving 
greater efficiency. It will assist public sector activities to be documented and main-
tained with officials getting the right information at the right time and at the least 
cost possible (Business Today 2011).

The thrust of this automation was to ensure that there was effective management 
of the growing volumes of records and information from Government ministries, 
improved sharing of information between government institutions and efficient re-
cords movement and tracking to eliminate corruption. The progress of this initiative 
is not well documented. However, interviews with various respondents in the present 
study revealed that little progress had been made.

Developments on Standards and Best Practices

With regard to application of standards and best practices in electronic records 
management in Kenya, the Kenya Bureau of Standards (KEBS), the local standardiza-
tion body, has put in place a number of progressive standards to support ERM from 
early 2000s. Between 2010 and 2013, a number of ERM specific standards have been 
developed or adopted by KEBS. Among these standards include: KS 2229:2010–Elec-
tronic records management systems-functional requirements; KS 2374:2012–Elec-
tronic records management systems-implementation guide; KS 2391:2013-Electronic 
signatures–metadata requirements; KS ISO/TS 21547:2010 Health informatics-secu-
rity requirements for archiving of electronic health records-principles; KS ISO/TS 
21547:2010-Health informatics-security requirements for archiving of electronic 
health records–Guidelines (Kenya Bureau of Standards 2014). 

Technological Developments

The GOK in 2011 developed an Integrated Records Management System (IRMS) 
for the Public Service to provide for a single standardized system for management of 
records across the public service (Anami 2011). This was necessitated by the realization 
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that management of electronic records across the government ministries was disjoint-
ed and uncoordinated with each ministry adopting its own strategy and approach 
(Ministry of State for Public Service 2011). This disconnection across the government 
ministries negates the collective principle and responsibility of government ministries 
to jointly work towards delivering good services to the citizenry. The IRMS was 
therefore to be used by all ministries and departments within the public service. Un-
der IRMS, officers were to transfer information in hard copy into the system for 
tracking and workflow monitoring. For example, once a public servant receives a 
hard copy correspondence, the information is keyed in the system, indicating what 
action is to be taken or has been taken. Senior officers, including Permanent Secretar-
ies, will then be able to monitor whether work has been done or is still pending. The 
Ministry of Public Service indicated during the launch of IRMS on 19th December 
2011 that this initiative was intended to drive the country towards a paperless public 
service as envisioned in the country’s economic blue print, Vision 2030 (Anami 2011).

Since 2011 there have been numerous initiatives across Government ministries 
and affiliate parastatals and departments to implement MER capabilities including 
electronic records and document management systems (Ministry of Lands 2014; 
Ministry of Information, Communication and Technology 2013; Kenya Revenue Au-
thority 2014; Kenya Forestry Research Institute 2014; County Government of Uasin 
Gishu 2014; Cotton Development Authority 2014; Postal Corporation of Kenya 2014; 
The Judiciary 2013; Higher Education Loans Board 2013; Moi Teaching and Referral 
Hospital 2013; National Health Insurance Fund 2013; Ministry of Devolution and 
Planning 2013; National Cereals and Produce Board 2013; Kenya Roads Board 2013; 
Office of the Auditor General 2013; Kenya Maritime Authority 2013; Kenya Sugar 
Board 2013). There is currently no comprehensive data on the success rate of these 
initiatives partly because many of them are still under implementation.

In July 2011, the Government of Kenya launched the Open Data Portal (ODP) to 
facilitate citizen access to government information – the Online Government Data 
(Kenya ICT Board 2012). The portal is www.opendata.go.ke. This initiative was 
hailed across the globe as a sign of Kenya’s commitment towards transparency and 
accountability in governance, becoming the second country in Africa after Morocco 
and the first is Sub-Saharan Africa to adopt the Open Data Framework (Kenya Open 
Data 2014). The portal is intended to provide a central point where all government 
ministries could upload data for citizen access. The Open Data Initiative is an at-
tempt to encourage every government agency and department to open its doors and 
data to the public so as to create a more transparent, participatory and collaborative 
government, which has been adopted progressively in the USA and United Kingdom 
(Institute of International and Europe Affairs, 2011). Government ministries in Ken-
ya are required to release data to the ODP to facilitate citizens’ access to the data. The 
significance of this to electronic records management is such that, the ministries and 
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public offices have to implement capabilities for electronic data and records manage-
ment to comply and support the ODP initiative. Among the datasets that were in-
tended for uploading to the portal from various government entities include: fiscal 
data, traffic incidences per county, national and county government’s expenditure, 
national census data, constituency development fund data, and poverty rates per 
county, parliamentary proceedings, geo-mapped education facilities, geo-mapped 
health facilities and other public service locations (www.opendata.go.ke).

There have however been concerns on the success of the ODP initiative. Analysts 
have reported failure of the ODP to meet its expectations as envisaged during its con-
ception and official launch (Hargreaves 2012 & Brown 2013). Among the reasons cit-
ed for the ODP’s inadequacy are reluctance of various ministries and government 
entities to release data, the Official Secrets Act of the Laws of Kenya that restricts the 
release of public information, lack of robust electronic data and information manage-
ment capabilities across many GOK entities, failures in technical capabilities of the 
portal like unstandardised metadata schema for describing datasets, which makes 
search and retrieval of data cumbersome and low qualities of available data (Mutuku 
& Mahihu 2014). There has also been cited the concern that many Kenyans do not 
know about the Kenya open data initiative and that only fourteen percent had used it 
as of September 2013 (Chiliswa 2014; Mutuku, Mahihu & Sharif 2014; Kapchanga 
2013). Electronic records and document management would be critical in supporting 
the open data initiative because they would provide a reliable source of data and can 
be technically interfaced with the ODP to improve the richness and quality of the 
portal.

Sample Key MER Projects in Kenya

This section provides a snapshot of some of the key ERM projects in Kenya (on-
going or concluded) that have an impact on e-government. The objective of this is to 
reveal the levels of commitment exhibited on MER and how they underpin e-govern-
ment. The projects described in this section are those whose objective was to improve 
public access to information and service, which is the cornerstone of e-government.

Digitization of Records at the Kenya National Archives and  
Documentation Service 

The Kenya National Archives and Documentation Service (KNADS) embarked 
on the digitisation of selected archival materials in 2007 primarily to facilitate access 
to its archival holdings by Kenyan citizens and other researchers (Mwangi 2012 & 
Namande 2011). Emphasis was placed on materials that were heavily used as well as 
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those that were physically deteriorating. At the beginning, the digitisation pro-
gramme was outsourced. However, KNADS decided to develop its own internal ca-
pacity for in-house implementation. The department procured scanners and comput-
ers to undertake the exercise. As of September 2012 over 13 million documents had 
been digitised (Mwangi 2012). By August 2014, there was no documented clarity on 
the progress of the project regarding how many documents had been digitized. Ac-
cording to Namande (2012) and Mwangi (2012), these materials were to be made 
available for online ordering through KNADS’ website. Users of the materials were to 
download them remotely after paying the stipulated fees. In addition, to ensure effi-
cient and effective storage and access to the digitised materials, KNADS installed 
top-end equipment including servers and storage area networks with adequate capac-
ity to store and process all the materials.

The department also acquired a state-of-the-art records management system that 
was capable of managing both paper and electronic records. This was to serve the 
KNADS’ records management needs as well as act as a resource where other public 
organisations wishing to automate their records management systems could learn on 
best practices (KNADS 2014).

Open Access to Public Legal Information Project

In 2011, the Kenya National Council for Law Reporting (NCLR) in conjunction 
with the Kenya National Assembly and The ICT Board embarked on a project to dig-
itize and provide free online access to the historical and current records of the de-
bates of the Kenya National Assembly and previous parliaments, and legislatures dat-
ing as far back as 1960 to 2011, officially referred to as the Hansard. This was at a cost 
of about Kshs. 2 million (NCLR 2011; Google Press 2011).

The records contained information of enormous value to Kenya’s social, legal and 
political heritage. This included the parliamentary debates capturing the transition to 
internal self-government to the birth of the Republic of Kenya; the declaration in 
1952 of the Mau Mau as an unlawful society to the lifting of the declaration in 2003. 
The records are an invaluable repository of knowledge and information on Kenya’s 
governance. Citizens can now easily search, access and cross-reference contextually 
relevant information on parliamentary debates on matters affecting their constituen-
cy or a matter in which they have a particular interest at the NCLR website www.
kenyalaw.org and also on the Kenya Parliament’s website www.parliament.go.ke.

Besides the digitization of the Hansard, in April 2011, NCLT partnered with 
Google to digitize all Kenya Gazettes, the official gazette of the Government printed 
by the Government printer and hitherto held in hardcopies. The digitized documents 
were made available to the public from 19 April 2014 through Google Books. The 
documents made available included copies of the Kenya Gazette dating back to 1906 
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and contains important notices such as government appointments, as well as individ-
ual notices that are required to be made public by law (Google Africa 2011; NCLR 
2009).

Ministry of Lands Digitization Project

In Kenya, many communities consider land as one of the most critical resource 
and a leading factor of production for virtually all communities. As a result, land has 
been at the centre of virtually all political and ethnic conflicts since independence, 
including the 2007/2008 post-election violence, the worst in Kenya’s history (Kwanya 
2014; Njuguna & Baya 2004; Wanyumba 2004). Management of land has, therefore, 
been a key concern of all successive governments and the citizenry.

Following the 2007-2008 violence and subsequent mediation process managed by 
the Kenya National Dialogue and Reconciliation (KNDR) body, re-engineering of 
land management in Kenya was identified as one of the major institutional reforms 
required for the country (KNDR 2011; International Centre for Policy and Conflict 
2009; KNDR 2008). Among the reasons cited as causes of inefficiency in land man-
agement was the poor state of land records management at the Ministry of Lands 
registries across the country and the Head Quarters, in particular (Ayodo 2014). Con-
sequently, a key recommendation on land reforms as part of what was known as 
“agenda four” on long term issues and solution was the establishment of a transpar-
ent, decentralized, affordable and efficient GIS-based Land Information Management 
System and a GIS-based Land Registry at the Ministry of Lands, including all local 
authorities (South Consulting 2012).

In May 2007, a task force was formed to spearhead the automation of lands re-
cords following authorization by a Cabinet Standing Committee on e-Government 
through circular number OP/CAB/1/16A (Cabinet Office 2007).

The National Land Information Management System (NLIMS) project was offi-
cially conceived in 2008 (Nyongesa 2012). The overall objective of NLIMS was to es-
tablish quality Land management and administration system that facilitates efficient 
and effective service delivery in line with the provisions of the Kenya Constitution- 
2010, Vision 2030 and the National Land Policy which was approved in the year 2009 
(Kwanya 2014 & Nyongesa 2012). This was to be achieved by converting the existing 
land records into digital records that would be accessed and exploited electronically 
while the paper records are stored in an archive. The electronic records would, there-
fore, be used in the day to day transactions in discharging public services, while the 
archive records are preserved and only used as reference records.

In 2013, the NLIMS project was taken up by the National Land Commission 
which commenced operations on 27th February 2013. In its progress report of Jan-
uary 2014, the NLC reported that the NLIMS project was on course and that the 
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commission had identified senior staff to spearhead the project, prepared procure-
ment documents for the hardware and software and drawn budgetary estimates 
(National Land Commission 2014). The project as anticipated to be a major case 
study of MER and ERM in Kenya and a key contributor to not only the quality of 
service within the Ministry of Lands, but also a case study for e-government initia-
tives.

State Law Office Digitization Project

The State Law Office (SLO) identified computerization of its registries as a strate-
gic focus to improve service delivery in its 2005-2007 strategic plan (SLO 2005). 
During this period, the SLO embarked on an ambitious project to digitize its paper 
records to improve efficiency and effectiveness in public service delivery. The objec-
tive of this project was to improve turnaround times in registration of companies and 
business entities. Records from 1936 to date were scanned and the data captured to 
allow for online search of company names and information. This project was spear-
headed by SLO’s e-government committee because of the impact it would have on 
service delivery as an e-government initiative. The project, supported by the Kenya 
ICT Board was finished ahead of schedule and saw about 25.5 million pages scanned 
and stored by May 2010 (Amollo 2011).

The project was completed by 2014 and reported to have improved the turn-
around time for registration of business names from fourteen days to one day by May 
2014 (Omondi 2014). The cumulative effect of this is anticipated to be an improved 
lead time of three days to start a business in Kenya as opposed to an average of about 
thirty-two days as has been the case (Omondi 2014) and most importantly improved 
service delivery to the citizens.

The Judiciary of Kenya Digitization Project

During the 2008 national dialogue spearheaded by the KNDR under chairman-
ship of Koffi Annan, reforms in the judiciary and entire justice system were pointed 
out as some of Kenya’s institutional reforms that needed to be undertaken urgently 
(South Consulting 2013; Odote, Migai & Mwangi 2011; South Consulting 2011; Inter-
national Commission of Jurists(ICJ) Kenya 2011; KNDR 2008). The new Constitution 
of 2010 re-engineered the judiciary system to align it to aspirations of Kenyans with 
regard to delivery of Justice.

The Kenyan Judiciary embarked on an ambitious project to automate its pro-
cesses to improve the service delivery. The digitization of hardcopy records was the 
first step taken towards automating the Judiciary’s processes (The Judiciary 2010). 
According to IRMT (2011a), an ICT consultant was commissioned to carry out a 
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needs assessment with a view to determining the nature and volume of the court 
records to be digitized, developing a digitization strategy, and preparing an imple-
mentation plan. With the assistance of the ICT Board and the Judiciary, the consul-
tant organized the court records for the last ten years and a total of 325,000 files were 
prepared for digitization. The focus was on scanning of files, and establishment of a 
Documents Management System.

By October 2011, about 60 million records had been digitized (The Judiciary 
2012). To ensure ongoing service improvement, court judges were provided with ip-
ads and iphones to help them capture court proceedings electronically and free them 
from manual recording of court proceedings which have to be digitized (The Judicia-
ry 2013).

Overally, the records digitization project and overall automation of informa-
tion management at the Judiciary is intended to make access to information easier 
and faster, while saving time and money for clients seeking access of various court 
files. The targeted end result is speedy and quality service delivery within the judi-
ciary which is central to an effective justice system that can win everyone’s confi-
dence.
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Клеофас Амбира

РАЗВОЈ УПРАВЉАЊА ЕЛЕКТРОНСКИМ ЗАПИСИМА У КЕНИЈИ

Сажетак: Овај рад даје увид у развој индустрије управљања електронским за-
писима у Кенији. Имајући у виду да је савремена тенденција у управљању докумен-
тима и системима управљања документима као интегрисаном систему фокусирана 
на електронске записе, важно је разумети статус електронског управљања докумен-
тима у Кенији, као и могућности за континуирано унапређење електронске управе.

Кључне речи: Кенија, електронски записи, управљање електронским записима, 
електронска управа
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АРХИВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ РАЗВИТИЯ

Аннотация: В статье проанализированы особенности структуры и содержания 
законодательной базы развития архивного дела и архивных учреждений в Россий-
ской Федерации. На основании исторического метода представлен опыт формирова-
ния концептуальных и административных подходов к регулированию архивного 
дела в России на протяжении последних ста лет развития государственной архивной 
службы. С помощью логического метода продемонстрированы общие черты и проти-
воречия современных норм информационного и в его рамках архивного права в Рос-
сии. На основании проведенного исследования в статье определены традиционные и 
инновационные черты архивного законодательства в России и сделан вывод об их 
тесной генетической связи.

Ключевые слова: архивное законодательство, информационное право, архивное 
дело, государство, реализация права

АРХИВСКО ЗАКОНОДАВСТВО РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ: 
ТРАДИЦИЈА И ИНОВАЦИЈА РАЗВОЈА

Сажетак: У чланку су анализиране карактеристике структуре и садржаја зако-
нодавног оквира развоја архивске службе и архивских установа у Руској Федерацији. 

1 Григориј Н. Ланској, Руски државни универзитет за хуманистику (Москва), Исто-
ријско-архивски институт, Факултет за управљање документарним материјалом и технотроне 
архиве, Руска Федерација // Grigoriy N. Lanskoy, Russian State University for the Humanities – 
Moscow, Institute of History and Archives, Faculty of Records Management and Technotronic Archives, 
Russia 
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На основу историјске методе приказано је искуство формирања концептуалних и 
административних приступа у регулисању архивске службе у Русији током послед-
њих стотину година развоја државне архивске службе.

Кључне речи: архивско законодавство, закон о информацијама, архивска слу-
жба, држава, спровођење закона

На протяжении последнего столетия в России сформировалась централи-
зованная и разветвленная система архивных учреждений, подчиненная орга-
нам государственной власти. Ее формирование в период, последовавший за 
подписанием и вступлением в силу декрета Совета народных комиссаров 
РСФСР «О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР»2, при-
шло на смену существованию децентрализованной, но при этом развитой на 
профессиональном уровне системе ведомственных архивов. Кроме этого в пе-
риод второй половины XIX и начала XX в. в России сформировался отличав-
шийся высоким уровнем квалификации слой представителей экспертного со-
общества, ставший основой кадрового состава членов ученых архивных ко-
миссий в губерниях Российской империи и научно-педагогических коллекти-
вов, работавших в высших учебных заведениях. Таким образом, к моменту 
подготовки и принятия декрета «О реорганизации и централизации архивно-
го дела в РСФСР» в России сложились условия не только для качественной 
формулировки его норм, но и для реализации данного документа в масштабах 
всей страны. 

Представленная в данном юридическом документе была заложена такая 
правоприменительная модель, которая могла быть впоследствии распростра-
нена как на новые территории, в которых формировалось и приобретало ин-
ституциональную структуру архивное дело, так и на новые виды деятельности, 
которые могли регламентироваться с помощью подзаконных по отношению к 
декрету нормативных правовых актов. Последующие процессы, связанные с 
политизацией и идеологическим «замораживанием» отдельных сфер деятель-
ности работы архивистов и пользователей архивных документов, иницииро-
ванным органами государственного и партийного руководства страны, не ока-
зали влияния на качественные особенности российского архивного законода-
тельства. В основном эти процессы проявлялись при создании и реализации 
различных директивных документов, влияние которых на деятельность архив-
ных учреждений нельзя оценить однозначно. 

2 http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/14814-1-iyunya-dekret-o-reorganizatsii-i-tsentralizatsii-
arhivnogo-dela – Декрет СНК РСФСР от 1 июля 2018 г. «О реорганизации и централизации ар-
хивного дела в РСФСР».  
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Условия для совершенствования норм архивного законодательства и их 
возможной демократизации сформировались только после изменения осново-
полагающих норм публичного права, адресованных всем без исключения об-
щественным институтам и представителям общества, и зарождения норм 
частного права, которых в действовавших с конца 1917 – начала 1918 г. услови-
ях социалистической системы международного информационного права прак-
тически не существовало. В условиях заложенных на уровне Конституции Рос-
сийской Федерации3 и за тем в рамках первой части Гражданского кодекса 
Российской Федерации4 были определены возможности распространения на 
потенциально значимые архивные документы, также как и на другие матери-
альные объекты и блага, различных форм собственности. Таким образом, на 
формальном уровне была закреплена возможность необратимости установле-
ния права частной или иной негосударственной формы собственности на лю-
бые культурные и в том числе документальные ценности, если они собраны 
или приобретены законным путем. 

Децентрализация системы хранения, учета и организации использования 
архивных документов достигла своего максимального уровня после разработ-
ки «Основ законодательства об Архивном фонде Российской Федерации и ар-
хивах»5. Данное явление, возникшее в условиях ранее существовавшего устой-
чивого комплектования государственных архивов из представленных в соот-
ветствующих списках постоянных и потенциальных источников комплектова-
ния, привело к существенным трудностям в функционировании сложившейся 
системы архивного дела. Наибольшие сложности были связаны с выделением 
в соответствии с шестой статьей «Основ законодательства» негосударственной 
части Архивного фонда страны, к которой были отнесены «архивные фонды и 
архивные документы, находящиеся в собственности общественных объедине-
ний и организаций, а также с момента отделения церкви от государства – в 
собственности религиозных объединений и организаций, действующих на 
территории Российской Федерации, или в частной собственности и представ-
ляющие собой историческую, научную, социальную, экономическую, полити-
ческую или культурную ценность»6.

Выделение в качестве юридической категории негосударственной части 
Архивного фонда страны и обозначение возможности наличия любого объема 

3 http://www.constitution.ru – Конституция Российской Федерации   
4 http://legalacts.ru/kodeks/GK-RF-chast-1 – Гражданский кодекс Российской Федерации 

(часть первая) от 30.11. 1994 г. № 51–ФЗ.
5 http://legalacts.ru/doc/osnovy-zakonodatelstva-rf-ot-07071993-n-5341-1 – Основы законода-

тельства РФ от 07.07. 1993 г. «Об Архивном фонде Российской Федерации и архивах».
6 http://legalacts.ru/doc/osnovy-zakonodatelstva-rf-ot-07071993-n-5341-1–- Основы законода-

тельства РФ от 07.07. 1993 г. «Об Архивном фонде Российской Федерации и архивах». Статья 6.
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ее объектов в составе широко идентифицируемой и включающей в себя прак-
тически все формы собственности кроме государственной и муниципальной 
форм частной собственности привело к появлению очевидного противоречия 
между социальной и частной значимостью архивов. Сущность данного проти-
воречия заключалась в том, что, осознанно выводя на нормативном уровне из 
под своего контроля сферу частного управления архивами, государственные 
структуры по существу оказывались не способными выполнять те задачи, ко-
торые были делегированы им в соответствии с основным – конституционным 
– законодательством страны. В частности, возможность наличия в частной 
собственности представляющих социальную и иную установленную законом 
ценность архивных документов и соответственно регулирования собственни-
ками процесса доступа к этим документам не давала возможность реализации 
имеющего публичный, всеобщий характер права, предусмотренного вторым 
пунктом сорок четвертой статьи Конституции Российской Федерации. Соглас-
но данному пункту «каждый имеет право на участие в культурной жизни и 
пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям»7.

В качестве инструмента возвращения к ранее существовавшей практике 
государственного регулирования всех этапов работы, связанных с формирова-
нием комплексов архивных документов и далее с организацией их хранения, 
комплектования, учета и организации использования в начале 2000-х гг. на 
уровне федеральных органов государственной власти было принято решение 
о возврате к той концепции развития архивного дела, которая закладывалась 
в концептуальную основу  декрета «О реорганизации и централизации архив-
ного дела в РСФСР». Авторами нового законодательного акта в данной области 
было принято решение вернуться к определению неделимого на государствен-
ную и негосударственную части Архивного фонда страны несмотря на очевид-
ную невозможность возврата к практике национализации архивов и храня-
щихся в них документов. В статье третьей федерального закона «Об архивном 
деле в Российской Федерации под «Архивным фондом Российской Федерации» 
было установлено рассматривать «исторически сложившуюся и постоянно по-
полняющуюся совокупность архивных документов, отражающих материаль-
ную и духовную жизнь общества, имеющих историческое, социальное, эконо-
мическое, политическое и культурное значение, являющихся неотъемлемой 
частью историко-культурного наследия народов Российской Федерации, отно-
сящихся к информационным ресурсам и подлежащих постоянному хранени-
ю»8. Поскольку обеспечение доступа к объектам, включенным в рамках данно-
го определения в состав Архивного фонда Российской Федерации, может быть 

7 http://www.constitution.ru – Конституция Российской Федерации . Статья 44.
8 http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-22102004-n-125-fz-ob – Федеральный закон от 

22.10. 2004 г. № 125 – ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». Статья 3.
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обеспечено только в установленных для достижения такого доступа инфра-
структурных условиях конкретного помещения, авторы закона «Об архивном 
деле в Российской Федерации» в этой же статье сформулировали определение 
архива как «учреждения или структурного подразделения организации, осу-
ществляющих хранение, комплектование, учет и использование архивных до-
кументов»9. В то же время для достижения соответствия между фундаменталь-
ными нормами частного права, предусмотренными, как было указано выше, 
Конституцией Российской Федерации, а далее первой и последующими тремя 
частями Гражданского кодекса Российской Федерации в Федеральном законе 
«Об архивном деле в Российской Федерации» были подтверждены обязатель-
ства государства по учету имущественных прав всех категорий владельцев ар-
хивных документов. В частности, в пункте первом статьи двенадцатой данного 
закона было указано, что «право собственности на архивные документы неза-
висимо от их форм собственности охраняется законом», а «изъятие архивных 
документов, не предусмотренное федеральными законами, запрещается»10. В 
то же время исходя из представленной формулировки можно сделать вывод о 
том, что возможности формирования и реализации норм в рамках федераль-
ного законодательства, допускающих различные механизмы национализации 
или иной формы перевода архивных документов в собственность государства 
остаются достаточно широкими. 

Помимо циклического развития юридической концепции российского ар-
хивного законодательства следует подчеркнуть наличие тенденции, связанной 
с максимально возможной детализацией всех видов работ с архивными доку-
ментами и развития архивного дела в целом. В редких случаях, обусловленных 
спецификой отдельных типов документов как объектов архивного хранения и 
использования, нормативно-правовое регулирование не охватывает практиче-
ски все имеющие методическое и практическое значение действия сотрудни-
ков государственных архивов и архивов организаций. Так, в частности, в 
утвержденных 31 марта 2015 г. «Правилах организации хранения, комплектова-
ния, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федера-
ции и других архивных документов в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления и организациях»11 не были предусмотрены нормы, 

9 http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-22102004-n-125-fz-ob - Федеральный закон от 
22.10. 2004 г. № 125 – ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». Статья 3.

10 http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-22102004-n-125-fz-ob – Федеральный закон от 
22.10. 2004 г. № 125 – ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». Статья 12.

11 http://archives.ru/sites/default/files/prikaz-mkrf-526-pravila.pdf – Правила организации хра-
нения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Фе-
дерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления и организациях, утверждены приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 31 марта 2015 г. № 526.
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относящиеся к специфическим видам работы с поливидовым по составу и со-
держанию комплексом аудиовизуальных документов. После перевода в апреле 
2016 г. Федерального архивного агентства Российской Федерации в подчинение 
Президента Российской Федерации его полномочия были существенно расши-
рены, в частности, в сфере регулирования делопроизводственных процессов в 
государственных учреждениях, что было зафиксировано в имеющем силу под-
законного акта «Положении о Федеральном архивном агентстве»12. 

Таким образом, особенностью архивного законодательства Российской Фе-
дерации на уровне его фундаментальных, имеющих концептуальное содержа-
ние положений является тесное переплетение традиционных черт, заложенных 
с принятием и началом реализации декрета «О реорганизации и централиза-
ции архивного дела в РСФСР», и инновационных черт, возникших в рамках 
демократизации правовой системы России в период начала 1990-х гг. Традици-
онные черты связаны с максимально возможной применительно к регулиро-
ванию деятельности архивов и различных аспектов архивного дела этатизаци-
ей, централизацией и институционализацией нормативно предусматриваемых 
механизмов работы органов управления архивным делом и подведомственных 
им учреждений. При этом формируется вертикальный механизм научно-мето-
дического регулирования реализации законодательно предусмотренных норм, 
который должен обеспечиваться как со стороны административных структур, 
так и со стороны представителей экспертного сообщества, осуществляющих 
свою профессиональную деятельности, в частности, в рамках созданного в 
1966 г. Всесоюзного (с 1992 г. – Всероссийского) научно-исследовательского ин-
ститута документоведения и архивного дела. Реализуемость данного механиз-
ма в существенной мере зависит от тех ресурсов, которыми обладают архив-
ные службы и архивные учреждения на федеральном уровне и в конкретных 
регионах Российской Федерации, обладающих своей очевидной спецификой.

Инновационные черты связаны, прежде всего, с тем, что экономическое 
регулирование деятельности архивных учреждений и соответственно любых 
значимых видов работы с хранящимися в них документами с середины 2000-х 
гг. обеспечивается на основе сочетания целевого государственного финанси-
рования, доля которого имеет тенденцию к сокращению, и привлечения 
средств органов власти субъектов Российской Федерации, объем которых в 
масштабах страны отличается неравномерностью. Исходя из данной ситуации, 
можно сделать вывод о том, что реализация современных проектов в сфере 
управления документами и, в частности, в области организации архивного 

12 http://archives.ru/documents/position/pologenie-rosarchive.shtml – Положение о Федераль-
ном архивном агентстве, утверждено Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 
2016 г. № 293 с изменениями, внесенными Указом Президента Российской Федерации от 18 де-
кабря 2018 г. № 719.
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дела осуществляется на территории страны повсеместно, но при этом имеет 
различные темпы развития. Инновационная черта, относящаяся к примене-
нию норм архивного законодательства, заключается также в том, что государ-
ственные архивные учреждения выполняют свои предусмотренные норматив-
но-правовыми актами функции в рамках приписанного им статуса казенных 
учреждений, определенного в конце 1990-х гг. нормами Бюджетного кодекса 
Российской Федерации13. Исходя из данного статуса, органы государственного 
управления архивным делом и на федеральном, и на региональном уровне осу-
ществляют тотальный контроль за финансово-экономическим обеспечением 
любых видов работы с архивными документами, а также за сферой оказания 
услуг пользователям архивных документов. К числу инновационных черт ар-
хивного законодательства Российской Федерации, имеющих положительное 
демократическое значение относится легитимация в нем различных форм и 
видов собственности на архивные документы и, в частности, имущественных 
и неимущественных прав на те информационные ресурсы, которые могут быть 
отнесены к составу результатов интеллектуальной деятельности. 

В целом необходимо подчеркнуть, что процесс развития архивного зако-
нодательства в Российской Федерации имеет сложный, противоречивый и вре-
менами циклический характер. Однако его данная специфика является есте-
ственной и обусловлена изменяющимися приоритетами развития российского 
общества и государства, связанными, с одной стороны, с расширением условий 
и форм использования объектов историко-документального наследия и, с дру-
гой стороны, с необходимостью обеспечения их безопасного хранения в соот-
ветствии с нормами информационного права. 

Grigoriy N. Lanskoy

ARCHIVAL LEGISLATION IN THE RUSSIAN FEDERATION: TRADITION 
AND INNOVATIONS 

Summary: In paper are analyzed specific features of structure and of content of legis-
lative base of development of archival work and of archival services in Russian Federation. 
On base of historical method is presented experience of conceptual and administrative 
approaches to regulation of archival work in Russia during last hundred years of develop-
ment of state archival service. With using of logical method are shown common features 
and contradictions of contemporary norms of informational and in its terms of archival 

13 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702 – Бюджетный кодекс Российской 
Федерации от 31 июля 1998 г. № 145 – ФЗ.
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right in Russia. On base of realized study in paper are determined traditional and innova-
tive features of archival legislation in Russia and is formed conclusion about their closed 
genetic communication.

Keywords: archival legislation, informational right, archival work, state, implemen-
tation of law
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STATE ARCHIVE OF THE REPUBLIC OF CRIMEA: 
WORK ON DOCUMENTS DIGITIZING 
AND CREATING A FUND FOR USAGE

Abstract: The problem of archival documents digitizing and creating a fund for usage 
is very relevant currently. Scientists and specialists in Russia are actively analyzing the 
degree of immersion in these processes of various archival institutions. Therefore, it is 
important for us to consider the trends associated with the process of digitization and the 
creation of a fund for usage in the State Archive of the Republic of Crimea, to identify fea-
tures and evaluate the effectiveness of the promotion of this work to create a user-friendly 
space, socially and scientifically useful informational archive resource.

Keywords: digitization of documents, fund for usage, State Archive of the Republic of 
Crimea, access to documents

The archival industry of Crimea is summing up the results of five-year integra-
tion into the Russian professional community. There are two archives on the penin-
sula, subordinate to the State Committee for Archives of the Republic of Crimea: 
State Public Institution of the Republic of Crimea “State Archives of the Republic of 
Crimea” (Gosudarstvennyy Arkhiv Respubliki Krym – GARK) and State Public In-
stitutions of the Republic of Crimea “State Archives of the Republic of Crimea on 
Personnel (Gosudarstvennoye Kazennoye Uchrezhdeniye “Gosudarstvennyy Arkhiv 
Respubliki Krym po Lichnomu Sostavu” – GKU GA RK LS). We focused on the anal-
ysis of the state of digitization of documents and the creation of a fund of usage in 
State Archives of the Republic of Crimea (hereinafter – GARK).

1 Jeлена В. Латишева, Кримски федерални универзитет „Вернадски” (Симферопољ), Факул-
тет за историју, Одсек за управљање документима и архивске студије, Украјина
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We found in the process of work on the research topic, that there is a lack of 
works in domestic historiography, covering this activity of archival institutions on 
the territory of the Crimean peninsula.

The main basis for the study was the GARK reporting materials, as well as the 
data of the State Statistics Committee of the Russian Federation; special attention was 
paid to the study and analysis of theoretical and practical publications, and some 
materials from scientific conferences and round tables were also attracted. It should 
be noted that the issues of documents digitizing in archival institutions of Russia 
were repeatedly raised on the pages of the Domestic Archives Journal2. 

Referring to the results of the last GARK certification, as of January 1, 2019, there 
are 1,513,929 million units, including:

- Personal documents 14465
- Regulatory and technical documentation 869
- Personnel documents 1214
- Film documents 588
- Photo documents 37886
- Phonographic documents 329
- Videophonograms 22
- Funds 7046

As we can see, paper-based documents predominate, documents that may dete-
riorate, over time, due to frequent use, because they have a fragile paper base, edge 
damage, loss of individual segments. In some cases, the problem of the text fading 
occurs. In this regard, the problem of digitization of documents and the creation of a 
fund of usage is extremely relevant for the GARK.

Back in January 2016, a plan for the primary digitization of documents and fill-
ing out the information system was developed and agreed by the archive’s ex-
pert-methodological commission, which included archival funds most frequently 
used by researchers, and a set of measures need to be taken for the same reason to 
ensure their documents safety – a total of 6 funds, 13,893 files. These are mainly vo-
luminous files, easily destroyed by frequent ordering and viewing page by page – by 
custodians before the order to give out, by a customer, and again when returned to 
archive (metric books, confession statements, records of civil status).

2 Zaglaev G.Z. Actual Issues of the Creation and Storage of Digital Copies of Archival Documents, 
Domestic Archives, 2012, No. 2. P. 55–59; Shikharev R.G. Digitization of Documents of the Archival 
Fund of the Udmurt Republic, Ibid. P. 59–62 .; Slobodnik I.B. Creating a Fund for Usage on Electronic 
Media in TsGIA of St. Petersburg, Domestic archives, 2013, No. 1. P. 39–41; Tikhotskaya A.V. Creating a 
Fund for The Usage of Archival Documents As a Way to Ensure Their Preservation in the State Archives 
of St. Petersburg. Domestic archives, 2019, No. 4. P. 20–24 [in Russian].
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When digitizing these documents, the archive solves several important problems: 
firstly, it preserves the documentary wealth of the state, and secondly, it provides cit-
izens with the opportunity to use them by creating a fund for usage.

Meanwhile, the practice of digitizing documents in the GARK began to carry out 
since the early 2000s by using a digital camera. During this time, information was 
accumulated on various media in the form of electronic images of documents (12,857 
units of literature, which contained over 300 thousand images). But the use of copies 
of these documents was difficult due to the lack of computers in the reading room, so 
the process was purely cumulative.

A breakthrough in this field was the end of 2015, when the archive purchased the 
first professional scanning equipment:

- Planetary scanner ElarScan A2-300 (manufactured in Russia), the 
maximum resolution of which is 300 dpi (satisfactory image quality). This 
planetary scanner has proven itself in operation, employees note powerful 
functionality and reliability.

- Planetary scanner PlanScan S3-CA-600 (production of Russia). This is 
the Elar Corporation color planetary scanner, designed for high-quality 
electronic images of flat and three-dimensional objects. The non-contact 
scanning method used is important, excluding the mechanical impact 
on the original, as well as the ability to scan book forms without causing 
damage.

The implementation of the plan for the primary digitization of documents and 
the program for filling the fund of usage in the archival institution is entrusted to the 
laboratory for ensuring the preservation of archival documents and information 
technologies.

Therefore, taking into account, on the one hand, the growing interest of users in 
archival documents, the decay and impossibility of giving out documents to research-
ers, the limited capabilities of the laboratory for the preservation of archival docu-
ments and information technologies of the GARK and the active participation of the 
leadership of the Republic of Crimea3 in terms of speeding up the volume of electron-
ic fund of usage, it was decided to involve associated parties to digitize documents.

Also, in June 2016, electronic copies of documents contained on various laser 
disks of the CD, RW, DVD format were copied to the archive server to include in the 
fund of usage. They were copied with reference to the numbers of disk drives, many 

3 On January 31, 2017, the Council of Ministers of the Republic of Crimea approved, by the Decree 
No. 28, Program 3 “Providing Activities for the Acquisition, Recording, Storage and Use of Archival 
Documents Owned by the Government of the Republic of Crimea,” of the State Program of the Repub-
lic of Crimea “Development of Culture, Archiving and Preservation of Objects of Cultural Heritage of 
the Republic of Crimea for 2017–2020.”
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of which contain information in random order (not always the same fund), which 
greatly complicated their systematization4.

The very question of including documents in the fund of usage, the digitization 
of which was carried out not by archive employees, but by representatives of various 
funds and organizations, working in the GARK reading rooms, requires close atten-
tion. The look of many images (especially the period up to 2014) leaves much to be 
desired: obliquely arranged sheets, hands of the photographer in the frame, etc.; in-
clusion of copies of such documents in the fund of use is possible only after a prelim-
inary examination, it may be necessary to re-digitize individual documents or parts 
of files.

In 2017–2018 the digitization of documents and, partially, the files of the State 
Archive was carried out by JC Scientific Organization “Opyt” (Moscow) and LLC 
“InfoComm” (St. Petersburg). For this period, the indicated organizations carried out 
electronic documents (100%) of the State Archive funds, and these are electronic cop-
ies of 3040 volumes of file records, and the digitization of metric books has begun.

In 2019, under an agreement with GARK, JC Scientific Organization “Opyt” was 
involved in the digitization of GARK funds, processing 1709 units.

Thus, it turns out that on January 1, 2019, there were 20,937 digitized units, over 
the next nine months there has been a positive dynamics, another 5,199 units have 
been digitized.

The number of GARK digitized documents 
from 01/01/2019 to 09/01/2019

Period Total units Units Shots, 
thousand

01.01.2019 20937 
01.09.2019 26136 1 709 (under agreement) 696295

3 490 (by GARK) 735879
according to 
plan

1 781 39584

out of plan exhibitions 1078
orders 6076

4 Latysheva E.V. From the Experience of Digitizing the Originals of Documents of the State Archive 
of the Republic of Crimea, in: Latysheva E. V. [et al.], Document in Modern Society: Historical, Con-
ceptual and Methodological Aspects of Study, Simferopol; Kursk: Publishing House of the University 
Book CJSC, 2019. P. 122–142 [in Russian].



State Archive of the Republic of Crimea: Work on Documents 
Digitizing and Creating a Fund for Usage

105

A prerequisite is the implementation of quality control over the work, performed 
on the digitization of electronic documents. Unfortunately, it should be noted that at 
present there are no developed and tested methods for controlling the quality of elec-
tronic copies created, and for comparing the copy with the original, therefore, this 
visual check of the conformity of electronic copies with the originals is carried out 
directly by the laboratory employee by displaying on the monitor.

An equally important issue is production rates of digitizing archival documents. 
In the GARK, the production standards for digitizing archival documents were estab-
lished empirically, that is, experimentally according to the “photographs of the work-
ing day” – it is 200 shots per day, within a working day lasting 8 hours.

The “Archival Fund” software package was introduced in this archival institu-
tion, the filling of which takes place due to digitized documents both by employees 
and by companies involved in digitization on a commercial basis.

The GARK has two reading rooms, the main reading room is located in Kechke-
metskaya Street, 3 and is completely modernized, there are 8 places for researchers 
equipped with monitors for viewing documents and reference and search tools of the 
electronic usage fund. This opportunity is also used by employees of the institution 
whose work is related to the use, preservation and state accounting of the archive 
fund. In the second hall there are only 3 workstations equipped with monitors for 
researchers, and modernization is yet to come.

If the system of electronic processing of orders-requirements had been intro-
duced in the archival institution in question, this would reduce the giving out of files 
and would automatically track the list of the most sought-after funds, as well as re-
duce the labor costs of archive employees.

Not so long ago, while working on a grant5, we were able to get acquainted with 
the content, and most importantly, the quality of the digitized documents of the Fund 
No. 221 “Feodosia Port Customs.”

This fund is a collection of documents of the long-term activity of the Feodosia 
port customs. The documents of the fund cover the time period from 1783 to 1920, it 
contains 1,509 units6.

Apparently, since the documents of the fund have a different degree of deteriora-
tion, it was decided to transfer the file into electronic form. The first documents of the 
fund were converted to digital format, in the absence of modern digitalization equip-
ment in the Archive. In this regard, the documents were photographed with the Canon 

5 The study was supported by the Russian Foundation for Basic Research, project No. 18-09-00480.
6 Latysheva, E.V. The Process of Digitizing Documents in the State Archive of the Republic of 

Crimea (on the Example of the Feodosiya Port Customs Foundation), Document. Archive. Story. Present: 
Materials of the VII All-Russian Scientific and Practical. Conference with International Participation, 
December 16–18, 2018, Publishing House of Ural University, Yekaterinburg, 2018. P. 237–248 [in Rus-
sian].
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Power Shot G1 X. These were ordinary photographs on ordinary photo paper, which, 
unfortunately, also does not differ in special temporary stability.

After analyzing the exterior of documents of F. 221: Feodosia Port Customs, 
scanned on recently purchased, modern equipment, we can judge that the image was 
translated in excellent quality and has no visible errors. Documents that are in satis-
factory condition are digitized to the smallest detail. Shabby documents, as well as 
documents with fading text, have been translated into electronic form in good 
enough quality for a complete understanding of the information. With earlier pro-
cessing, this was largely difficult. Therefore, a modern researcher is comfortable 
working with digitized documents7. It is the work of digitizing documents to create a 
fund of usage that allows you to save more than 26 thousand units.

Undoubtedly, an important task is to increase the number of digitized docu-
ments and fill out the electronic fund of usage, since this is a factor in ensuring oper-
ational work with the archive.

Despite the efforts made due to the increase in the number of employees involved 
in digitization and the involvement of specialized organizations for this work, as of 
01.01.2019 the percentage of digitized documents was only 1.4%, and taking into ac-
count the work done as of 01.09.2019 also remains insignificant – 1.6%. This hinders 
the creation of a new, user-friendly space, socially and scientifically useful informa-
tion resource.

Јелена В. Латишева

ДРЖАВНИ АРХИВ РЕПУБЛИКЕ КРИМ: РАД НА ДИГИТАЛИЗАЦИЈИ 
ДОКУМЕНАТА И СТВАРАЊУ КОРИСНИЧКОГ ФОНДА

Сажетак: Проблем дигитализације архивских докумената и стварање кори-
сничког фонда у савременим условима је веома релевантан. Научници и специјали-
сти активно анализирају степен инкорпорираности разних архивских институција 
у Русији у ове процесе. Због тога је важно да размотримо трендове у вези са проце-
сом дигитализације и стварањем корисничког фонда у Државном архиву Републике 
Крим, да идентификујемо карактеристике и проценимо ефикасност промовисања 
оваквог модела ради стварања простора прилагођеног корисницима, као и дру-
штвено и научно корисног архивског извора информација.

Кључне речи: дигитализација докумената, кориснички фонд, Државни архив 
Републике Крим, приступ документима

7 N. D. Borshchik, E. V. Latysheva, D. A. Prohorov. Formation and Operation of Customs Agencies 
in Crimea at the Initial Stage (1783–1822), BylyeGody. 2018. Vol.16. 48. Is. 2. Р. 528–537.
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Abstract: Bo Da temple, built in the 11th century AD under the Ly dynasty is an em-
inent Buddhist centre with unique traditional value of woodblock archives. Of the most 
valuable legacies of Bo Da is the archival collection of Buddhist woodblocks, which are 
Buddhist texts, sutras, the writings of the three first patriarchs and some by other master 
monks of Lam Te Zen Buddhist School. This article begins by tracing a brief history of 
Vietnamese Buddhism and the origins of Lam Te Zen Buddhist School. The study will be 
then focused on the archival sources of more than 2000 woodblock printings written in 
both Literary Chinese and vernacular Vietnamese “Chữ Nôm”. The paper finally examines 
the exploitation and promotion of the woodblocks values in diverse fields of Buddhist 
history and culture, the knowledge of folk medicine and the development of traditional 
handicrafts. 
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1. Introduction 

Bo Da temple, the major Buddhist center of Bac Giang province belonged to Truc 
Lam and Lam Te Zen Buddhist school. The Vietnamese still circulated the verse: The 
first is Duc La temple, the second is Bo, the third is Trang.4

Located in western side of the Yen Tu Buddhist culture region, Bo Da temple, at 
the foot of Bo Da Mountain in Tien Son commune, Viet Yen district, Bac Giang 
province is one of the major centers of Buddhism in the North country5 in general 
and the center of Lam Te Zen Buddhism in the Le Trung Hung Dynasty (1533 – 1789) 
in particular. The temple, also known as Quan Am temple (Goddess of Mercy)6 or Bo 
temple, lies at the foot of a pine-covered hill, surrounded by earthen walls with 
mountains and rivers in the distance. Bo Da temple (along with 12 other relics) was 
recognized as a special National Monument (phase 7) in accordance with Decision 
No. 2499/QĐ-TTg of Prime Minister Nguyen Xuan Phuc on 22 December 2016 (Vice 
Prime Minister Vu Duc Dam signed on behalf).7 Beside the architectural monument 
and huge Buddha statues, Bo Da temple also preserves a large number of valuable 
Buddhist sutra woodblocks. Therefore, the study of the history of Vietnamese 
Buddhism would be insufficient if we fail to mention Bo Da temple. Woodblock 
printing bearing the sutras of Lam Te Zen Buddhism at Bo Da Temple have been 
regarded as national treasures. These woodblocks were of great significant not only 
for its historical, artistic and architectural values, but also in preserving the Buddhist 
values of the most ancient Zen sect in Vietnam. As a result, studying the archival 
values of these woodblocks contribute to the preservation and promotion of the 
Buddhist values. 

4 “Thứ nhất là chùa Đức La, thứ hai chùa Bổ, thứ ba chùa Tràng”.
5 The North Country or Ancient Kinh Bắc, the province’s name derives from Sino-Vietnamese 北

寧 and literally means “northern serenity”. In earlier times, the Việt described Thăng Long (now Hà 
Nội) as surrounded by four regions. The North Region (Kinh Bắc) which covers present-day Bắc Ninh 
and Bắc Giang provinces, is the heart of rice-growing Red River Delta, hence its name Kinh (capital) 
Bắc (North). See also: Huu Ngoc (2016) Vietnam: Tradition and Change, Ohio University Press. 

6 The Goddess of Mercy helped a poor childless couple there. One day, the husband was cutting 
pine trees at the top of the mountain when 32 gold coins suddenly burst from a tree. An enlightened 
monk told him that it was a miraculous appearance of the Goddess. The woodcutter entreated the god-
dess to give him a son, saying that if she did so he would build a temple to worship her. The woodcut-
ter’s wish was fulfilled, and he built a temple just as he had promised. Many other people have also 
gotten their wishes fulfilled by praying to the Goddess in this temple, so it is named Quan Am Temple.

7 Decision No. 2499 / QD-TTg of the Prime Minister on the ranking of special National Monu-
ments, http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&mode=-
detail&document_id=187766 accessed on 15 July 2018 
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2. Briefing on Buddhism in Vietnam and Lam Te Zen Buddhist School 
at Bo Da temple
 
The contribution of Buddhism has been traced throughout the evolution of Viet-

namese history. Buddhism was the first foreign religion introduced into Vietnam as 
early as the 2nd century A.D through the North from central Asia and via Southern 
routes from India.8 Various historical evidences recorded that its origin dated back to 
the 3rd century B.C., when numerous Buddhist missions were sent abroad by Emper-
or Aśoka to propagate Buddha’s teachings in distant lands such as West, Central Asia 
and South-East Asia including Malaysia, Burma, Thailand, Laos, Cambodia and 
North Vietnam which was known then as Giao Chau (North Vietnam).9

Historically, Vietnamese Buddhism already contributed its significant marks in 
building and defending the nation. The first Chinese domination of Vietnam, North-
ern Vietnam was officially annexed, colonized in 111 B.C by the Han Dynasty and 
have ended in 938 A.D Vietnamese Buddhism started flourishing during this period. 
The period of real development of Buddhism Vietnam began with the two missions 
arrival in 580 A.D and 820 A.D.10 At that time, this land had 20 stupas to house the 
precious relics offered as a diplomatic present by the Chinese Emperor. 

In the 10th century A.D, the Dinh dynasty became a protector of Buddhism and 
began an era of prosperity for the Buddhist doctrine. During this period, Buddhism 
developed greatly and could be considered as a unique religion and contributed great-
ly to the nation in many aspects. Buddhist monks actively engaged in the country’s 
political affairs. It is interesting to note that the kings became not only devoted Bud-
dhists but active and efficient patronage of Buddhism. They established a stare spon-
sored Vietnamese Buddhist Sangha and initiated the practice of appointing eminent 
monks to advisory positions at court or offices formerly filled exclusively by Confu-
cian scholars. The Former Le dynasty established the scriptural basis of Vietnamese 
Buddhism after importing the first complete Chinese Tripitaka. The Le continued to 
favouring the Sangha and also to taking the advice of Buddhist monks on political as 
well as religious affairs. 

8 Cuong Tu Nguyen, Zen in Medieval Vietnam: A Study of the Thiền Uyển Tập Anh, Honolulu: 
University of Hawaii Press, 1997, p. 9.

9 The history of Vietnamese Buddhism began in 580 A.D with the arrival of Vinitaruci (?-594A.D), 
who was an Indian monk studied with the third Patriarch of Chinese Ch’an Buddhism, before its split 
into the Northern and Southern schools or Theravada Buddhism (in the South) and Mahayana (in the 
North). See also: Cuong Tu Nguyen & A.W. Barber, Vietnamese Buddhism in North America: Tradition 
and Acculturation. in Charles S. Prebish and Kenneth K. Tanaka (eds), The Faces of Buddhism in Amer-
ica, Berkeley: University of California Press, 1998, p. 130.

10 The first in 580 A.D was led by Venerable Vinitaruci, an Indian by birth who was later recog-
nized as the first Patriarch of the Zen sect in Viet Nam. The second, in 820 A.D, was conducted by 
Venerable Vô Ngôn Thông, who founded another separate Zen sect. See more in Nguyen Lang, Viet 
Nam Phat Giao Su Luan, 3 Vols., Ha Noi: Nha Xuat Ban Van Hoc, 2000, p. 98.
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During the first half of 11th century A.D, King Ly Thai Tong in respect of Bud-
dhism expansion, a practicing Buddhist layman with his exceptional fervor decreed 
the construction of 95 temples whose completion of taxes in favour of the people; the 
restoration of all Buddha statues in the existing temples followed by another fiscal 
amnesty in 1036 A.D; and the building of the Dien Huu temple in 1049 A.D. In addi-
tion, with the support of King Ly Thanh Tong, the Ch’an and Pure Land synthesis 
gained a dominant position among the Vietnamese people to such an extent that it 
maintains dominance to the present day. 

Later, the Tran dynasty also restored several Buddhist temples as places of pil-
grimage. Typically, King Tran Nhan Tong established the Truc Lam school of Bud-
dhism which fusing Ch’an - Pure Land Buddhism with Confucianism and Taoism. 
He encouraged unity of Vietnamese against the Sino-Mongolian invaders. As a result, 
Buddhism became an essential element of patriotism, which was then focused against 
Champa and Angkor, the two powers that barred Vietnam’s march to the South. 

Furthermore, it is interesting to note that when the kings resigned their power 
after a time of reigning, they became Ch’an masters. King Tran Nhan Tong abdicated 
the throne and became the founder of Truc Lam (Bamboo Grove) at Yen Tu Moun-
tain.11 Buddhist monks not only engaged in politics but also were appointed both 
State Counselors and National Masters. With their incontestable prestige, they con-
tributed to not only the teaching and practice of Dhamma brilliantly and successful-
ly, but also the peace and prosperity of the country. During this so-called “the Golden 
Age”, Vietnamese Buddhist thought, literature and architecture were best developed 
and influenced Buddhist characteristics in Ly reign in poetry, in prose and in scrip-
ture at Quynh Lam temple under the auspices of King Tran Anh Tong (1293-1314 
AD) was the most influential one. 

Another interesting feature of Ly - Tran’s Buddhism was its trend of blending 
Buddhism with Taoism and Confucianism forming the theory of three identical tra-
ditions of religions in Vietnam. This growing tendency of combining the three reli-
gions together in a harmonious way resulted in producing experts in the three 
branches of learning. Many of them were Ch’an masters, kings and court mandarins 
who played a very active role as leaders in several struggles against the Sung’s army 
and later the Mongols’ invasions. In peace time as well as in war time, these Buddhist 
made their great effort to bring welfare and happiness to their nation. 

The period from 10th to 14th centuries marked a new era of the independence of 
Dai Viet nation and the development of Vietnamese Buddhism. It placed a pre-emi-
nent role not only in the spread of the Buddha’s doctrines but also in strengthening 
the state by engaging in political, social and cultural services. Thousands of temples 
and stupas have been built all around the country, among of which Dien Huu temple 

11 It was the first Vietnamese Ch’an sect that had been founded and the king was consecrated as the 
first Patriarch of Truc Lam Ch’an sect of Vietnam.
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in Hanoi was the most famous. Over the centuries of receiving Buddhism from India 
and China during the Northern domination and the independence period, Vietnam-
ese Buddhism made great progress in the Ly dynasty (early 11th -13th centuries) and 
the Tran Dynasty (13th century). However, it was not until King Tran Nhan Tong that 
the Truc Lam Zen Buddhist School was formally established and based on the char-
acteristics of Vietnamese culture and affirmed the autonomy of the Vietnamese in the 
acquisition of foreign culture. King Tran Nhan Tong, a great Buddhist scholar who, 
after his two victories over the Mongols, abdicated and became the founder of the 
Truc Lam (Bamboo Grove) at Mount Yen Tu. A new school was founded by one of 
Vietnam’s religious kings; this was the Truc Lam School, which evinced a deep influ-
ence from Confucian and Taoist philosophy. It was the first Vietnamese Ch’an Sect 
that had ever been founded and the king was consecrated as the first Patriarch of 
Truc Lam Ch’an sect of Vietnam, the others being Vinitaruci (an Indian monk), Wu 
Yan T’ung (a Chinese), and Tsao T’ang (a Chinese). It was under his leadership that 
the 3 Ch’an sects (Vinitaruci, Wu Yan T’ung-Speechless Understanding, and Tsao 
T’ang-Hermitage) were unified into one Vietnamese Ch’an Sect. In the 17th century, 
a group of Chinese monks led by Nguyen Thieu established a vigorous new school, 
the Lam Te Buddhist school, which is the Vietnamese pronunciation of Linji. A more 
domesticated offshoot of Lam Te, the Lieu Quan school, was founded in the 18th 
century and has since been the predominant branch of Vietnamese Zen. The most 
famous practitioner of synchronized Zen Buddhism in the West is Thich Nhat Hanh 
who has authored dozens of books and founded Dharma center Plum Village in 
France together with his colleague -Bhiksuni and Zen Master- Chan Khong. After 
that the decline came another period when Zen Buddhism regained its popularity 
among the royal circles. By the end of the Second Le Dynasty and during the 
Trinh-Nguyen Divisive War there were quite a few Zen masters who came from Chi-
na to disseminate the practice methods of their schools such as Lam Te or Tao Dong. 

Bo Da temple was built in the 11th century under the Ly dynasty, the golden age 
of Buddhism in Viet Nam, but was partly damaged during wars in subsequent centu-
ries. It was not until the revival of the Le dynasty under King Le Du Tong (1705-1728) 
that the temple was reconstructed and more or less retains the shape it has today. 
Later, Bo Da Buddhist temple became a centre of Lam Te Zen Buddhist School and 
has a major role in the promotion and development of Buddhism in Viet Nam. 
During the Le Dynasty in the 18th century, the temple was renovated and became 
one of the typical historical relics of Bac Giang province. The temple has a unique 
architecture and is different from the traditional temple in the North of Vietnam. 
Especially, the garden of the tower is considered the most beautiful and largest in 
Vietnam. The tower was built according to the specific and very strict regulations of 
meditation. With nearly 100 stupas are lined up, where the relics, the ashes of the 
monk and nuns. The temple’s walls and gates are made from packed earth (0.8m 
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thick and 2-3m high). This is an ancient building technique which distinguishes this 
temple from many others. The walls, tiles, big water jars, and decorative pots in Bo 
Da all have a distinct brown soil colour.

The temple is also home to many documents, objects and antiques which have 
great value in terms of culture, history, architecture and fine arts. These include a 
bronze bell, a stone stele, a horisontal lacquered board engraved with Chinese char-
acters, and a pair of wood panels on which are inscribed parallel sentences. Bo Da 
temple is one of the most unique temples in Kinh Bac that still retaining the tradi-
tional architecture of the Vietnamese. Outside Bo Da Pagoda is an 8,000sq.m Tower 
Garden encircled by an old brick wall. The towers here are made of stone and solid 
brick, mostly 3-5 meters high, each inscribed with the days of birth and death of the 
monks, are a valuable source for researchers of Lam Te Buddhism. We need to climb 
up the hill to visit another tower. Inside the towers were the bone-ashes of more than 
1,000 monks of Lam Te Buddhism.

 Buddhist Sutra woodblocks of Lam Te Buddhist School preserved at Bo Da tem-
ple are the original woodblocks. The woodblocks used to print Buddhist sutras con-
tain the exceptional content showing the formation and development of this typical 
Vietnamese Buddhist school of thought as well as other books written by Buddhist 
monks. They also present profound ideology values of Lam Te Buddhist school and 
mark the development process of Nom scripts (a classical vernacular script of Viet-
namese language) through the periods. 

3. Archival works of the woodblock printing at Bo Da temple 

In 2016, the 31st Vietnam Record was held in Ho Chi Minh City with the 
participation of international scholars, record officials and record holders nationwide. 
At the Conference, two legacies of Bac Giang province were recognized, including the 
largest garden and the oldest woodblocks carvings on Thi wood of Vietnam, belong 
to the vestige of the temple complex, Bo Da temple. 

The treasure of Bo Da temple comprises the Buddhist sutra (including Tipitaka) 
Buddhist discourses and medicine book. These are enduring values on Buddhist 
thought, philosophy, literary and linguistic values, architectural values and human 
values. Woodblock printings are carved in Chinese calligraphy with many different 
types such as: Xíng (行, semi-cursive), Cǎo (草, cursive, 草書, cǎoshū, sousho), Zhuàn 
(篆, seal), Lì (隸/隶, clerical), Kǎi (楷, regular). Many woodblock printings were 
carved with the illustrated motifs, delicate lines, harmonious layout, worthy of 
graphic art is of high artistic value.

The material used for the engraving is lacquered wood which is mainly exploited 
in the temple gardens. This type of wood is smooth, soft and tough, to carve less 
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warp, hard to crack. The size of the boards is uneven; most of the wooden blocks are 
33 cm x 23 cm x 2.5 cm in size. The largest engravings are the messages of length 1 
m, width 40-50 cm, the smallest is only about 15 cm x 20 cm depending on each 
sutras.

In Bo Da temple, there archived nearly 2,000 woodblock printings which was 
recognised as a special national relic site for holding natural, historical, artistic and 
architectural values, and also for preserving the Buddhist woodblocks of the most 
ancient Zen sect in Vietnam. Among them there are woodblocks of “Loi ngu phe” 
(The King’s Preamble) by Chinese Emperor Yongzheng in June, the 11th year of the 
Yongzheng reign (1733), and the “Loi dan moi san khac” (The New Preamble) by 
Vietnamese King Nguyen Duc Tong (titled Tu Duc) in 1855. “Ngu che van” is the 
preamble written by Emperor Yongzheng for a Buddhist book titled “Van thien dong 
quy”. The characters were engraved in the square style. Each side of the blocks 
contains 17 text columns, divided into two pages. Each page has eight columns. 
Between the two pages there was a column for the title of the book and the block’s 
serial number.

A summary of the composition: The “Van thien dong quy” book comprises tens 
of thousands of words that were orally transmitted at home and abroad. “…
Thousands, tens of thousands of such words are included in the Dai Tang, and they 
have been spread overseas. I have ordered selection of them for copy. I cannot help to 
express my respect and joy…The Monk said that to pursue a religion; one must 
understand clearly his sect. I have ordered the engraving of the entire book to print 
the book and grant it to followers. I also considered selecting the appendix in the 
original version, but then ordered eliminating it due to concerns that new learners 
may become confused.” The comment was made on the 15th of the sixth month of 
Quy Suu Year, or the 11th year of the Yongzheng reign.

The “Loi dan moi san khac” (The New Preamble) was written in the At Mao Year 
(1855) in the Tu Duc reign by King Nguyen Duc Tong. The woodblocks were 
engraved at Bo Da Temple, with the characters in the square style. It was writeen as 
the following: “I’m not really good at literature, so I could only record the meaning of 
the old preamble, and add the preface compiled by Emperor Yongzheng in the 
original version. However, the introduction was more than half missing than the 
original version. My book was written in spring of the At Mao Year (1855) in the Tu 
Duc reign (1855). I once visited the head monk at Hai Ninh Temple, Kim Thanh, Hai 
Duong, which belongs to the Bo Da complex, Lam Te sect in Bac Giang province. I 
had an opportunity to read valuable sutras and discovered that a lot of information 
was missing from the original version, including the “Van thien dong quy” by 
Emperor Yongzheng. I saw notes written by monk Khanh Quang, so asked to have 
the books. Monk Pho Huy presented them with pleasure, but the fifth one was 
missing. I ordered the search for monk Khanh Quang in temples in the country, but 
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no monk with that name was found. Many years later, I visited Xuan Loi Temple to 
meet with patriarch Tam Hoi, and had the chance to read the original version written 
by monk Vinh Minh. I was so happy, and borrowed it to make five copies.”

Besides, these books hold special meanings as the King himself read and wrote 
the preamble for them. Through the imperial autograph, readers could see the royal 
court’s interest in the conservation and development of Buddhism under the Nguyen 
Dynasty in the 19th century. The books also feature the introduction of Buddhism 
into Vietnam from China and India, where Buddhism has a long history of 
development and has great impacts on Vietnam’s Buddhism, along with the 
development of Buddhism in Vietnam, including the Bo Da Temple of Lam Te 
Buddhist School in Bac Giang province. 

Along with the woodblocks at Vinh Nghiem temple, which were recognised as 
part of the Asia-Pacific documentary heritage under the UNESCO Memory of the 
World Program, the woodblocks at Bo Da temple have contributed to enriching the 
documentary heritage repository of Bac Giang in particular and Vietnam in general. 
The ancient Buddhist scriptures engraved on wood in the Le Dynasty, Canh Hung 
(1740-1786) and many later generations. Initially, we can classify and arrange these in 
woodblocks into vaious books such as:

– Daily chanting sutras: including Great Compassion Dhāranī (or Mantra大
悲咒), Prajñā Pāramitā Hridaya Sūtra, Prajnaparamitahridaya Sutra (般若
波羅蜜多心) 

– Dhammapāla: The main content has three books compiled by Zhang 
Chengdu during the Han dynasty. Nôm script was translated by the Ven-
erable Phuc Dien, a Zen Buddhist monk, at Dai Giac Pagoda in Bo Son 
village, Bac Ninh province. At the end of the book was an introductory 
chapter engraved in 16th century during the King Tu Duc’s reign (1863, 
140 pages) 

– Śūraṅgama Sūtra (楞嚴正脈): The book lost its previous pages and no cov-
er, foreword page as well as year of carved woodblock. At the end of book 
10, there is a preface engraved in the Quy Dau Year of Sung Trinh, written 
by Ham Van Van, and added to the list of people who offered to print. The 
content of Surangama recorded Buddha’s dharma (Buddhist teachings) for 
Buddhists, used for daily prayer for Buddhists. 

– Nam Hải Ký Quy (南 海 寄 歸 內 法 傳): consists of 4 books with 244 pag-
es. The woodblocks were engraved under the guidance of the Most Venera-
ble Thanh Hanh of Vinh Nghiem temple. The book was written by I-Ching 
of the Tang Dynasty. The content is the story of crossing the sea to India. He 
chronicled the schedule of travelling to India and back to the Great Tang 
of China. These woodblocks were engraved in the 5th year of king Bao Dai 
(in 1930). 
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– Five Buddhist sects (Ngũ gia tông phái): we do not know about its date, 
author and editor. This book comprises 36 pages which clearly refer to the 
history of 5 Buddhist sects such as Vo Mon, Lam Te, and Tao Dong. in 
Vietnam.

– Bodhichittavivarana (Phật tâm luận): This book was compiled by Tue 
Khong in 1881 at Bo Da temple, including 140 pages. The content of the 
book discusses about the Buddha Nature, the Buddha Compassion and 
mind in the relations with Tipitaka.

These woodblock printings are found in large size, including large plates of 30cm 
x 150cm, engraved for carrying out rituals in the temple or for printing on the clothes 
of the Buddhist monks. On those woodblocks, the Buddhist monks have left their 
mark on the contents, decorative motifs, shapes and refinement, reflecting the Bud-
dhist thought in general and Lam Te Zen in particular. Typically among them is the 
image of the Buddha Tathagata, Buddha Shakyamuni on the lotus, Guan Yin Bodhi-
sattva, and the Arhats. These patterns bring aesthetic value and harmony between 
words and graphic. 

The sutras were formed from the idea of the Patriarchs, who were also the build-
ers of the temple. The Patriarchs wanted to have the Buddhist sutras for teachings and 
these sutras were also special Buddhist relics that leave for the next generations. The 
sutras carry the ideas of the two largest Buddhist traditions in Asia i.e. India and 
China. The sutras are arranged on 8 shelves, each self with 4 booklets, including 240 
woodblocks, all of which are about 2,000 sheets. If you want to see the entire archives 
of the old sutras, there must be an area of 250 sq.m to spread the blocks. The sutras 
woodblocks were carved in 1740 under King Le Canh Hung. Most of the wooden 
planks are 45cm long, 22cm wide and 2.5cm thick or 60cm long and 25cm wide, but 
also large size is of 150x30x2.5cm. The blocks are engraved in both Chinese, Nom 
and Sanskrit scripts. Over the years, the current sutras blocks are still in good shape 
and well preserved. Especially, the Thi wood blocks used for engraved are very dura-
ble and beautiful. There are no termites, although not using preservative chemicals.

On the surface of the sutra woodblocks, the artisans also decorated more motifs, 
shapes and refinement, reflecting the deep thought and philosophy of Buddhism. 
Among them are the images of the Tathagata Buddha, the Avalokitesvara Bodhisat-
tva, the Arhat, etc. These are unique Buddhist relics precious and unique to show the 
difference with the Buddhist scriptures of Vinh Nghiem temple. The contents of Bo 
Da woodblocks are completely different from the Vinh Nghiem. The Buddhist scrip-
tures at Vinh Nghiem temple was of the Mahayana school and belonged to the Truc 
Lam Yen Tu Zen Buddhism. Meanwhile, the Buddhist sutras at Bo Da temple mainly 
talk about Avalokitesvara Bodhisattva and precepts (sila). The Most Venerable Tự Tục 
Vinh, the abbot of the temple once said that “If the sutras of Vinh Nghiem temple 
belong to the Mahayana schools and some bring the ideas of the Truc Lam Zen, Yen 
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Tu, the sutras wood blocks of Bo Da refers to the Bodhisattva Avalokitesvara and the 
precepts. The main content of the Bo Da woodblocks refers to three sets of the sutras 
the Lăng Nghiêm Chính Mạch, Yết Ma Hội Bản, Nam Hải Ký Quý. According to 
Nguyen Van Phong, Former Deputy Director of the Bac Giang Museum, the great 
austere wooden planks in the temple of Bo Da are engraved with inscriptions used for 
conducting rituals in the temple or for the printing of the clothes for monks. Consid-
ering the value of the chronology, sculpture techniques, content and artistic value the 
wood block of Bo Da is of great significant, unique features and precious cultural 
heritage of Bac Giang province and of the Vietnamese people should be preserved 
and promoted.

So far, the woodblocks are still preserved in Bo Da temple in traditional way. It 
can be said that the current preservation conditions cannot meet the requirements of 
long-term wood protection. Finding a solution to upgrade and improve the archival 
system and equipment for preservation at Bo Da temple is an urgent need.

4. The exploitation and promotion of the woodblocks values 

So far, there have been many studies analyzing the valuable aspects of the 
woodblock legacy in Bo Da. Generally, most studies confirm that these are worthy 
and valuable documents on Buddhist doctrines and philosophy. In the meantime, 
this marks the development of the Nom hieroglyphics system through the ages. The 
thought, the religious teaching of Truc Lam Buddhism were printed from the 
woodblocks of Bo Da has been reserved, promoted for a long time. This thought 
permeates deeply into the lives of the community and spreads its influence outside 
the national territory. In Vietnam, there are hundreds of monasteries belonging to 
Truc Lam Buddhism. Therefore, the thought of Truc Lam Buddhism developed 
quite strong and has a profound influence on Buddhist followers in many countries 
around the world.

According to the Han-Nom scholar Tran Trong Duong, the ancient records in 
Vietnam (including wooden blocks in Vinh Nghiem and Bo Da) are almost all creat-
ed, maintained and archived in religious space such as temples and chamber of the 
imperial court. In that, the system of archiving the Buddhism does not only exist as 
monasteries are places to deliver the sermons or training. These spaces are also the 
Buddhist cultural space with typical characteristics of traditional culture. Temples or 
shrines are both a place of cultivation, a place of propagating and teaching Buddhist 
and Taoist doctrines, both teaching Chinese language, teaching Confucianism, Tao-
ism, traditional medicine, teaching and propagating the history of the country. This 
is evident in the existing heritage system. In terms of heritage, each temple is a “Mu-
seum of Buddhist Culture” and the typical architecture of the North region with the 
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ancient and artistic statues, with the system of epitaph dating from the Tran dynasty 
to the end of the Nguyen dynasty, and especially the massive woodblock prints.

From the Buddhist cultural and historical perspectives, the Buddhist scriptures 
and the inscription carved in written in both Literary Chinese and vernacular Viet-
namese “Chữ Nôm” (an extinct character script used to represent vernacular Viet-
namese, until its replacement by the Latin alphabet in the early 20th century)12, con-
tribute to the deeper and deeper values of Buddhist thought, as well as the history of 
the lineage of the Buddhist sect in Vietnam. Putting the Buddhist scriptures (wood-
block) and Han Nom scripts in relation to Vietnamese culture, we will learn about 
the function of the temple as well as the Buddhism with people’s way of life and tra-
ditional Vietnamese culture. The temple is not only a place for Buddhist monks; it is 
also an educational and training center. It is also a space for religious activities, as a 
place for compiling books, as “ancient printers” ancient library, space for propagating 
and preserving Vietnamese traditional culture. The temple has many functions, and 
it is the living museum of traditional Vietnamese culture. 

Besides, in the woodblock treasure still preserves woodblock of Buddhist Nôm 
literature, typical as the literary masterpieces of the Truc Lam Yen Tu from the Tran 
dynasty. Through the study of compilation systems, researchers such as Hoang Xuan 
Han, Hoang Thi Ngo, Le Manh That opined that the woodblock of Nôm literature 
was first written in 1932, but the text is engraved from a Gia Long version of the ear-
ly 19th century, the Gia Long version was inherited from the prints of Chan Nguyen 
Zen master of the late 17th - early 18th century. For Chan Nguyen Zen master, he 
must have been absorbing the textual sources from the ancients texts. The value 
of these sources manifests itself in the seamless connection of a literary tradition 
- literary traditions of the Truc Lam Yen Tu for almost 700 years. If Rhapsody of 
Living on earth, enjoying the way or Cư Trần Lạc Đạo (居 塵 樂 道 賦)13 residing 
in the natural forest and becoming the First Parchiarch, Vịnh Hoa Yên tự phú (詠
華煙寺賦)14 of the Third Parchiarch Huyen Quang Zen master, and “Giáo tử phú” 
of Mac Dinh Chi are the first Vietnamese literary works in history, the works such 

12 Semantosyllabic chữ Hán-Nôm was the main script used in Vietnam from the Xth Century 
until the romanized chữ quốc ngữ replaced chữ Hán Nôm as the national script in the 1920’s (of course 
there were also other scripts for ethnics in Vietnam such as Tai, Cham). Almost a century passed since 
then and Sino-Nom writing was almost totally forgotten, as its scholars were wasted, and its documents 
destroyed. As time goes on, remedies become more and more unrealistic and costly. But with informa-
tion technology advances, now there is a new way for Sino-Nom writing coming back with young 
generations.

13 The work of the Emperor Buddha, Tran Nhan Tong, is a living philosophy, bringing more vital-
ity to the growth of Buddhism as the religion of the world and always accompany with Dai Viet nation. 

14 Original story of Yen Tu Son Truc Lam, the third Patriarch Huyen Quang, the author of Vịnh 
hoa Yên tự phú (Bài phú Vịnh Hoa Yên of Huyen Quang Zen master, the third Patriarch Truc Lam 
Yen Tu). 
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as “Thiền tông bản hạnh”, “Thiền tịch phú” of Chan Nguyen, “Thiếu Thất phú” of 
Bạch Liên Tiểu Sĩ is the masterpiece of the artistic of the vernacular language. This 
textual system has been fully compiled and published in the Tổng tập văn học Nôm 
Truc Lam Yen Tu (2014). From the literary theoretical point of view, the system of 
literary works of Nôm Truc Lam Yen Tu has both valuable as the first works for the 
writing of literature in the vernacular language and valuable as a transformation 
system of art form in the bilinguistic - bicultural environment. These works are 
also the earliest sources to study the vocabulary and grammatical characteristics of 
Vietnamese in Tran dynasty.

In terms of materials, wood blocks in Bo Da are also the original artifacts, pro-
viding valuable information about the history of Vietnam. This historical archive has 
many values in many aspects, with rich content such as history, geography, military, 
legal, poetry, and religious philosophy, and language, socio – political and cultural – 
educational aspects. Apart from these basic values, Bo Da woodblocks also provide 
precious materials on traditional medicine and pharmacy. The woodblock treasures 
sometimes records the obstetric records, with specific problems such as pregnancy, 
reproduction, delivery, postpartum, etc. This also shows that the Zen master’s activi-
ties can be found in the village life of Vietnam (at least from the end of the Tran dy-
nasty to the present) are the doctors who have “save the country, save the people 
(mendicant) with miracle medicine, precious remedies (salary magic candle). Wood-
blocks with the medicinal contents has propagated, popularized the experience of 
treating local diseases, showing the kindness and compassion of Buddhist doctrines; 
it is also a way to propagate Buddhism, to promote the functions of the temple in each 
locality as a center of religious belief, education, healthcare, etc.

Bo Da’s woodblock treasure is valuable in the study of history and cultural accul-
turation. For example, studying the Truc Lam Yen Tu’s ideology system, studying the 
artistic value of traditional literary or artistic works cannot be separated from the 
cultural context of the time i.e. a context of bi-cultural and bi-linguistic of the medi-
eval period. The combination of pious, love and compassion from Buddhism-Taoism 
- Confucianism with the nationalist spirit against the French domination shows that 
Bo Da woodblock reflects vividly and clearly the mobilization and transformation of 
Vietnamese society in the late 19th and early 20th centuries.

From a heritage perspective, the woodblocks of the Bo Da temple reflect the “ma-
terial civilization of the Vietnamese” with the artistic and decorative motif engraved 
on woodblock. This shows more about the history of printing and engraving in Viet-
nam during the medieval period. It marked the development of the Vietnamese liter-
ary system, from mainly using Chinese (Han) literary to using Nôm scripts (vernac-
ular language created for Vietnamese). In addition, the wood block also marked the 
development of the printing industry in Vietnam from the Le dynasty by Luong Nhu 
Hoc after two envoys to the North in 1443 and 1449 who brought the woodblock 
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printing from China back to Vietnam for teaching the people of Hong Luc (present 
villages of Lieu Lieu - Lieu Chang - Khue Lieu, Hai Duong). 

The art of calligraphy is also reflected in the woodblock of Bo Da through the 
hands of artists carved in Chinese and Nom scripts with different types of letters 
such as Chân thư, Thảo thư, Lệ thư, Hành thư. These beautiful scripts deserve to be 
masterpiece of calligraphy works. Many pages of woodblock were carved and inter-
woven with illustrations, fine lines, fine texture, and harmonic compositions by the 
talented artisans. They are worthy of graphic work with high aesthetic value.

On religious values, the rise of school of Truc Lam Buddhism marks the process 
of Vietnamese Buddhism. The philosophy and method of practice of Truc Lam Zen 
Buddhism is spiritual self-reliance. The philosophy and practice of Truc Lam Bud-
dhism is reflected in many books, in which the woodblock is the realization of the 
ideology of this school. The woodblock treasure also contains the profound human-
istic values of the thought and teachings of Truc Lam Zen Buddhism, which are in-
creasingly popular and attracted millions of Buddhists throughout the country. The 
Buddhist scriptures, books and Buddhist dharma, and the writings of some celebri-
ties, Zen founders who revived, developed center of Kinh Bac Buddhism for centuries 
and has a strong influence on the development of the cultural and social history of 
Vietnam, such as Tran Nhan Tong, Phap Loa Dong Kim Cuong, Huyen Quang Ly 
Đạo Tai, Mac Dinh Chi, Tue Dang.

On the basis of adopting and acquiring Indian and Chinese Buddhism, the Viet-
namese have actively received quintessence of Buddhism in accordance with their 
cultural minds, the reconciliation and intergration of Buddhism with the folk belief 
and create our own Vietnamese Buddhist ideology or way of practice. This integra-
tion contributes to the characteristics of the Vietnamese Buddhism.This is reflected 
in the vivid images, the Bodhisattva Avalokitesvara and the precepts in the treasure 
of woodblock in the Bo Da temple. The typical sutras archived in Bo Da Temple are 
Lăng Nghiêm Chính Mạch, Yết Ma Hội Bản, Nam Hải Ký Quy. The main content of 
the Buddhist scriptures reflect the thought, philosophy of Buddhism in general and 
the Lam Te Buddhist school in particular. The main focus of sutra woodblock refers 
to human suffering and liberation or the Four Noble Truths. Some other woodblock 
carvings are mainly about Avalokitesvara and Bodhisattva. Besides, the sutra system 
on ritual worship is also carved and circulated. The ritual books are still utilized by 
the monks. The woodblocks also deal with the funeral works of the people. The tan-
tric books such as Đại bi, Lăng nghiêm also archived in Bo Da. Later, due to the in-
fluence of the Lam Te Zen tradition, the monks carved out the sutra related to the 
study of meditation. In general, the purpose of the sutras is to preach and teach the 
basic teachings of the process of spiritual cultivation of Lam Te Buddhist School.

At present, the activities of religious beliefs at Bo Da Temple are also frequent. 
The local people visit the temple during ritual ceremonies on the first and fifteenth of 
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the lunar months for worshipping. According to the Abbot, Venerable Thich Tuc 
Vinh, income comes from merit and donation of the Buddhist followers during the 
full moon. However, the amount of donation is not much. According to survey, most 
of the people who came to the temple were visitors of Bac Giang province, but there 
were very few visitors from other regions. Spiritual activities at the temple only take 
place during the traditional festivals and the death anniversary. Bo Da Temple is as-
sociated with Vinh Khanh temple in An Dong village (An Binh commune, Nam Sach 
district, Hai Duong province). Monks, nuns and the followers of the two temples have 
a strong connection to the practice of pilgrimage, exchange and religious activities 
with each other. However, the activities for promoting the value of Bo Da woodblocks 
through faith and religious activities at the temple have not clearly manifested. The 
temple mainly performs the spiritual activities of the local people in the home of the 
landlord. The reason for this is partly due to the location of the temple is located far 
away from residential areas, separate from the village. In addition, the management 
of the temple is also an important factor affecting the pace of religious activities. The 
abbot of Bo Da, Ven. Thich Vinh Vinh is not supportive of the view that people reg-
ularly visit the temple, as the more people visit the temple the more they will interupt 
the Buddhist monks and nuns and they are distracted in mind on one hand and af-
fect the quiet space of the Buddha on the other.

(Unit: person)

Very interested: 18 Interested: 29 Not interested: 4
Gender Age Occupation Gender Age Occupation Gender Age Occupation 

male Fe-
male >35 ≤35

State 
em-

ployed 
Free male Female >35 ≤35 State em-

ployed Free male Fe-
male >35 ≤35

State 
em-

ployed 
Free

12 6 14 4 10 8 6 23 19 10 17 12 4 4 3 1

Table 1. The level of interest of local people to the woodblocks of Bo Da  
(Study group at Bo Da temple on October 14, 2015)

The authorities of Tien Son Commune are also very interested in the religious 
belief activities taking place at the temple. However, local authorities and people have 
so far had little chance to grasp the depths of the spiritual life. The people expressed 
a great belief in the temple in promoting the value of wood block. More than 90% of 
the local people supported to promote the value of the woodblock through religious 
activities. The people hope that in future, Bo Da Temple will be expanded to accom-
modate religious activities and activities. Up to 95% of the people favour this policy.
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Conclusion 

It can be seen that the Bo Da Temple’s treasure of woodblocks are worthy and 
valuable in many aspects. These above mentioned values are the elements that need 
to be researched, preserved and promoted in various forms so that the values of the 
heritage is promoted and diffused. Through the archival sources of woodblocks, we 
can understand the process of Buddhist development in the North region on one 
hand and the development of Buddhism in the eighteenth century Vietnam on the 
other. At the same time, this woodblock archive recorded Buddhist doctrines and 
philosophy in the course of its history of existence and propagation.

Bo Da Temple is one of the major Buddhist centers in Vietnam from Truc Lam 
Zen Buddhist School to the Lam Te Lam Buddhist school and especially the period of 
Buddhist revival in the early 20th century. This is also the place where the genera-
tions of the monks and nuns spread the Buddha’s teachings to train monks and nuns. 
At the same time, it is also a place of woodblock sutra carving, printing to propagate 
Buddhism. The woodblock is a treasure of cultural heritage with great value in histo-
ry, social culture, as well as religious activities in Vietnam.

Researching and selecting traditional contents and values from the woodblocks 
of Bo Da to teach the younger generations to contribute to the preservation and 
promotion of the value. In addition, propagating and educating the young generation 
about this legacy needs to use f lexible forms, suitable for age specificity. This 
contributes to creating a sense of preservation of traditional culture, human values 
for the young generation in the process of international integration.
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(Photo by Vũ Đình Phong; Date of survey: 13-14/June/2015)

Figure 2. Woodblock repository in Bo Da temple
(Photo by Vũ Đình Phong; Date of survey: 13-14/June/2015)



The Buddhist Sutra Archives in Vietnam: The View From Buddhist 
Sutra Woodblocks Printing at Bo Da Temple

123

Туан Дао Дук
Туан Кам Ан

АРХИВ БУДИСТИЧКИХ СУТРИ У ВИЈЕТНАМУ: ДРВЕНИ БЛОКОВИ ЗА 
ШТАМПАЊЕ БУДИСТИЧКИХ СУТРИ У ХРАМУ БО ДА

Сажетак: Храм Бо Да, саграђен у 11. веку за време династије Ли, представља 
еминентни будистички центар који поседује архив дрвених блокова јединствене 
вредности. Највреднији део заоставштине Бо Да храма јесте архивска збирка бу-
дистичких дрвених блокова на којима се налазе будистички текстови, сутре, списи 
три прва патријарха и других монаха вијетнамске зен-будистичке школе. Овај чла-
нак започиње праћењем кратке историје вијетнамског будизма и порекла будистич-
ке школе „Лам Те Зен”. Истраживање у студији је затим усредсређено на архивске 
изворе које сачињава више од две хиљаде дрвених блокова исписаних на књижев-
ном кинеском језику, као и на вијетнамском вернакулару. У раду се, најпосле, испи-
тује коришћење и промовисање значаја дрвених блокова у различитим областима 
будистичке историје и културе, те знања народне медицине и развој традиционал-
них видова занатства. 

Кључне речи: Бо Да храм, дрвени блокови са будистичким сутрама, будистичка 
школе „Лам Те Зен”, кинески књижевни језик и вијетнамски вернакулар “Chữ Nôm” 
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Anna Anastasia Pettersson1

Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Company (Stockholm)
Sweden

SKB DIGITAL ARCHIVE – KEEP 100,000 YEARS

Abstract: This article describes SKB’s operations and how the company works with infor-
mation on information retention over time. I have focused on the issue of long-term informa-
tion retention based on my work at SKB, how we preserve information/archive for 100,000 
years. The article describes SKB’s origins and original assignments, laws and regulations that 
apply to the company’s archiving activities and document management. Furthermore, I have 
described SKB’s filing process and time perspective. Archiving of both analog and electronic 
documents is affected. Finally, the transfer of information to future generations is described to 
avoid the loss of important information.

Keywords: radioactive waste management, SKB, digital archive, storage format, National 
Archive of Sweden

The archive of the private Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Compa-
ny, Svensk Kärnbränslehantering AB (hereinafter – SKB) has existed since 1973. The 
company itself has been counting its activities since 1972, when the owners of three 
nuclear power plants concluded an agreement on cooperation in the supply of coun-
try of nuclear fuel. The newly formed company (then called Svensk Kärnbräns-
leförsörjning, and received its modern name in 1984) was commissioned to launch 
and implement several projects in the field of nuclear fuel. Now SKB does not supply 
fuel, but performs other tasks: on the one hand, it must handle radioactive waste 
from nuclear energy, industry, scientific research and healthcare in a safe and envi-
ronmentally friendly way, and on the other hand, transmit information about the 
location of the waste, its quantity and hazard to future generations.

To solve the first problem, SKB has two storage facilities: a geological storage fa-
cility for waste with low and medium radioactivity and a temporary storage facility 

1 Ана Анастасија Петерсон, Шведска компанија за управљање нуклеарним горивом и отпа-
дом (Стокхолм), Шведска
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for spent nuclear fuel coming from Sweden’s nuclear power plants, and a transport 
system that includes a specially built vessel for transporting radioactive waste from 
nuclear power plants. At the final disposal, spent nuclear fuel must not enter the en-
vironment. The method developed by SKB provides that the fuel is contained in cop-
per capsules and placed in a geological underground storage at a depth of about 500 
m, the capsules are covered in bentonite clay, which swells upon contact with water, 
keeping them intact.

From 2002 to 2008, SKB conducted geological surveys in the Oskarshamn and 
Forsmark communes to find a suitable location for permanent storage of nuclear fuel. 
It was found that its safety for 100 thousand years (nuclear waste is radioactive 99 
thousand years and poisonous another  one thousand years) is easier to ensure on the 
lands of the commune Forsmark.

In 2011, SKB applied to The Swedish Radiation Safety Authority (SSM) and the 
Land and Environmental Court for permission to build a permanent repository for 
spent nuclear fuel at Forsmark and a copper capsule sealing plant at Oskarshamn. A 
permit check will take several years, and SKB plans to begin construction after 2022.

The task of SKB to preserve information about the nuclear fuel storage facility 
after its closure is important for both politicians and residents of Sweden. The knowl-
edge and information about the permanent storage should be passed on to future 
generations in order to avoid inadvertent contact with its dangerous contents. Thus, 
this information should be stored for 100 thousand years. A similar task is yet un-
precedented. The archives of Sweden have the experience of storing materials for cen-
turies. The most ancient documents that are in them, for example, a trading book 
with an anthem in Latin, belong to the 9th century. However, the question of how to 
save information for 100 thousand years remains to be decided.

Today SKB’s archiving, i.e. long-term storage of versions of documents in non-re-
newable form, including relevant metadata, is carried out in accordance with regula-
tions and general recommendations of the National Archives of Sweden (RA-FS),2 
which contain requirements for archival premises, the creation, storage and proce-
dures for transferring documents for storage on paper and electronically, as well as 
with the rules of SSM.3 The latter regulate the archiving and storage of technical in-
formation and information on radiation protection.

2 RA-FS 2013: 4 The Swedish National Archives’ regulations and guidelines for planning, imple-
mentation and operation of the premises for archives; RA-FS 2006:1 The Swedish National Archives’ 
regulations and guidelines for paper documents;  RA-FS 2009: 1−2 The Swedish National Archives’ 
regulations and guidelines for electronic documents) 

3 SSMFS 2008: 38 The Swedish Radiation Safety Authority’s regulations on filing at nuclear instal-
lations; SSMFS 2008: 1 The Swedish Radiation Safety Authority’s regulations and guidelines on safety at 
nuclear facilities.
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Document management in SKB is based on information management plans, 
which indicate which documents are created, which forms are used for them, in which 
computer systems the documents are temporarily stored and archived, who approves 
the documents, as well as their secrecy and storage periods. Information management 
plans consist of two parts: one is for controlling document management, the other is 
for managing databases. They indicate where and how information is created, in what 
form it is temporarily stored and how it is archived. It also reflects the degree of confi-
dentiality of information and archiving data (types of media, storage periods).

For clarity, the process of planning, processing information and archiving in 
SKB will be presented in the figure below.

Documents are transferred to the SKB archive for archiving from intermediate 
archives after the expiration of the set storage period. Archiving is carried out ac-
cording to the principle of provenance (origin of documents). After the termination 
of the SKB activities, the archives – ordered and entered in the inventory – will be 
transferred to the National Archives of Sweden according to the current legislation.

Until 1999, only analog archival documents were stored in the SKB archive. They 
are included in the inventory, archived, and searchable through the internal archiving 
system of Visual Arkiv. Their scanning is carried out taking into account the needs of 
SKB employees, i.e. the most demanded documents are digitized, and to a small ex-
tent. Access to the Visual Arkiv system, which contains the inventory of the compa-
ny’s funds, is available only to its employees. Due to the high degree of secrecy of a 
significant part of archival documents, access to them from outside the company and 
without the permission of SKB is impossible.
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After 2000, most SKB documents also exist in electronic form in computer sys-
tems. They are automatically archived in the SKB digital archive, which was created 
in 2014 taking into account the rules and recommendations of the National Archives 
of Sweden. It is based on the ISO-standard OAIS (Open Archival Information Sys-
tem), approved by the National Archive. After digital archiving, archived metadata in 
XML format is added to the document. Documents are archived in PDF/A format, 
which also meets the requirements of the National Archives of Sweden. Note that 
SKB has already transferred a number of documents, including films about its activ-
ities, to the National Archive for storage.

In the future, SKB plans to have (except for analog archives) only a single digital 
archive for all computer systems, so that after the company closes in about 2070, 
when the nuclear waste storage facility will be built, electronic documents in the re-
quired form will be transferred for long-term storage to the National Archive. It is 
important that the digital archive is stored in several places both in Sweden and 
abroad (this issue has not yet been resolved), and over time, it has been possible to 
switch to more modern information technologies for long-term storage of archive 
information.

There are two main ways of transmitting information to future generations. The 
first of them − sequential transmission of information − is already being demonstrat-
ed by archives (i.e. it is about rewriting it on more modern media, which has been 
practiced in Sweden’s archives for electronic documents since 2009). The second way 
− the transmission of information directly to the distant future − can be carried out 
through signs or drawings. It is important that they are easily accessible and under-
standable to future generations. Some countries are also concerned about the transfer 
of information directly to the distant future through images.4

In the meantime, all archival documents and information about the location of 
the nuclear waste storage facility and its contents are stored in the SKB. One thing is 
clear that when SKB fulfills its task − the complete disposal of radioactive waste and 
the company is closed, then the responsibility for the waste storage and the safety of 
information about it will be transferred to the state through the National Archives.

4 Bowen-Schrire M., Jander H. & Waniewska K. Kunskapsbevarande för framtiden (Preservation 
of Records, Knowledge and Memory). Fas 1. SKB P-07-220, Svensk Kärnbränslehantering AB.
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Ана Анастасија Петерсон

ДИГИТАЛНИ АРХИВ ШВЕДСКЕ КОМПАНИЈЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ 
НУКЛЕАРНИМ ГОРИВОМ И ОТПАДОМ – ЧУВАЊЕ ТОКОМ 

СТО ХИЉАДА ГОДИНА

Сажетак: У чланку се предочавају и описују операције које Шведска компанија 
за управљање нуклеарним горивом и отпадом предузима у циљу чувања и заштите 
информација током времена, имајући у виду значај овог проблема и за политичаре 
и за саме становнике. Фокус у раду је стављен на питање дугорочног чувања инфор-
мација, које је базирано на свести о томе да је нуклеарни отпад радиоактиван током 
99 хиљада година и штетан и у периоду непосредно након тога, због чега је преду-
зет задатак, у који је укључен и Национални архив Шведске, да се обезбеди будућа 
заштита информација и архива која би трајала и након истека овако дугачког вре-
менског рока. Описани су задаци, закони и прописи који се односе на послове архи-
вирања и управљања документарним материјалом ове компаније. Такође, указано 
је на начин архивирања и аналогних и електронских докумената. Најзад, описан је 
трансфер потребних информација о нуклеарном отпаду будућим генерацијама како 
би се избегао губитак важних информација.   

Кључне речи: управљање радиоактивним отпадом, Шведска компанија за 
управљање нуклеарним горивом и отпадом, дигитални архив, формат складиште-
ња, Национални архив Шведске
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Срђан Сивчев1

Историјски архив Кикинда 
Србија

МАТИЧНЕ КЊИГЕ У ФОНДОВИМА ИСТОРИЈСКОГ 
АРХИВА КИКИНДА

Сажетак: Рад се бави прегледом и анализом матичних књига, црквених и држав-
них, које се налазе у фондовима Историјског архива Кикинда. Објашњен је значај које 
матичне књиге имају за историју и културу насељених места и за националности при-
сутне у њима. У фондовима Историјског архива Кикинда чувају се 502 књиге које се 
односе на насељена места у општинама Кикинда, Чока и Нови Кнежевац.

Кључне речи: матичне књиге, дигитализација, мултикултуралност, Кикинда, 
Чока, Нови Кнежевац

Историјски архив Кикинда је по територијалној организацији архив међу-
општинског карактера, чија се ингеренција простире на три севернобанатске 
општине: Кикинду, Чоку и Нови Кнежевац. Тренутно у Историјском архиву 
Кикинда постоје 404 фонда у којима се чува грађа органа управе, као и поли-
тичких, привредних, културних и спортских организација које су постојале 
или и даље функционишу на територији три горепоменуте општине. 

Архив у својим депоима чува и драгоцену грађу, важну за праћење етнич-
ке, породичне и бројчане структуре становништва. Реч је свакако о матичним 
књигама, а Историјски архив Кикинда тренутно поседује матичне књиге које 
је могуће разврстати у четири сегмента, по местима на које се књиге односе:

1. Град Кикинда;
2. села кикиндске општине; 
3. Општина Чока;
4. Општина Нови Кнежевац.

1 Srđan Sivčev, Historical Archives of Kikinda, Serbia
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Матичне књиге које се односе на Град Кикинду

Архив у Кикинди чува матичне књиге које се односе на саму Кикинду у 
оквиру Фонда 400 Матичарска канцеларија Кикинда (1850–1916), који је форми-
ран у јуну 2015. године. Крајем 1970-их година архив је извршио пријем 53 пре-
писа црквених књига, вођених у периоду од 1850. до 1894. године. Реч је било о 
18 матичних књига рођених, у распону од 1850. до 1871. године, као и 35 матич-
них књига умрлих, распона од 1850. до 1894. године. Почетком 1950-их година 
запослени у Матичарском одељењу при НОО Кикинда, урадили су препис из 
православних и римокатоличких црквених књига од 1850. до 1894. године у 
архиви храмова ових конфесија, a за потребе општинских власти. Ипак, препи-
си нису потпуни, јер општински чиновници нису имали увид у евангелистич-
ке, реформатске и јеврејске2 црквене матице. У јуну 2015. године извршена је 
примопредаја грађе Матичарске канцеларије Кикинда, прва након готово 40 
година. 

Из Матичарске канцеларије СО Кикинда 2015. године преузета је следећа 
грађа:

– државне матичне књиге3 
•	 матичне књиге рођених од 1895. до 1915. године – 23 књиге;
•	 матичне књиге умрлих од 1895. до 1915. године – 18 књига;
•	 матичне књиге венчаних од 1895. до 1915. године – 12 књига;
•	 индекси матичних књига рођених, венчаних, умрлих од 1895. до 1916. 

године – 9 књига;
– преписи црквених књига (књиге рођених) од 1871. до 1895. године – 

25 књига;
– матична архива брачних списа од 1896. до 1914. године – 15 кутија и 

11 фасцикли.4 

Након примопредаје матичних књига, формиран је Ф. 400 Матичарска кан-
целарија Кикинда, којем су прикључени преписи преузети још 1970-их година. 
У јуну 2016. године преузета је количина грађе од 7,51 дужних метара, а препи-
си матичних књига од 1850. до 1894. године преузети 1970-тих година били су 
величине 2 дужна метра. У мају 2019. године преузета је једна књига умрлих, 

2 Матичне књиге јеврејске заједнице у Великој Кикинди уништене су у периоду немачке 
окупације од 1941. до 1944. године.

3 Државне матице почеле су се водити у угарском делу Двојне монархије од 1895. године. До 
тада су  матичне књиге вођене у оквиру црквених општина (православне, римокатоличке, еван-
гелистичке, реформатске, јеврејске, итд.).

4 Историјски архив Кикинда (ИАК), Записник о примопредаји архивске грађе, бр. 10/2, 24. 
6. 2015.
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распона од 1915. до 1917. године, јер архив има обавезу да редовно врши преу-
зимање матичних књига старијих од 100 година.5

Матичне књиге су важан инструмент који помаже истраживачима прили-
ком креирања породичног стабла, анализе наталитета и морталитета становни-
штва, друштвене структуре становника одређеног места, као и да се реконстру-
ише национална и конфесионална слика. На примеру државних матица у Ве-
ликој Кикинди (1895–1917), истраживачи могу доћи до неких битних информа-
ција. Само увођење државних матица од 1895. године говори о томе да је угар-
ска држава јачала, а један вид тог кретања била је централизација и мађариза-
ција, која се испољила и кроз вођење матичних књига. Српска, немачка, румун-
ска и словачка имена су мађаризована и за њих су тражени одговарајући пар-
њаци у мађарском језику (нпр. Стефан – Иштван, Димитрије – Деметер, Коста 
– Силард, Јован – Јанош, Михајло – Михаљ, итд.). На примеру Велике Кикинде, 
државне матице су битне за реконструкцију кретања јеврејског становништва 
на прелазу између 19. и 20. века. Оне представљају и једини извор за стварање 
слике о јеврејској заједници у Великој Кикинди, будући да су све црквене мати-
це јеврејске вероисповедне општине уништене у периоду од 1941. до 1944. годи-
не. Друштвена структура грађана Велике Кикинде може се реконструисати, јер 
је поред имена родитеља уписивано њихово занимање. Од 1906. године у ру-
брици се појавила и адреса становања родитеља, што је истраживачима који 
изучавају породичну историју умногоме олакшало посао.

Села кикиндске општине

 Месне канцеларије у девет села кикиндске општине су у марту 2017. године 
предале матичне књиге надлежном Историјском архиву Кикинда. Предате су 
црквене и матичне књиге, неуједначеног распона који се није завршавао 1917. 
годином. Поједине књиге имају распон и кроз трећу, четврту и пету деценију 
20. века.6 Црквене књиге имају изузетну вредност јер оне говоре о најстаријој 
историји села и вођене су од тренутка изградње храма у месту. Нажалост, поне-
кад те најстарије књиге нису сачуване јер су пропале услед старости и кори-
шћења или због људског немара. На примеру Мокрина може се видети да су 
најстарије православне црквене књиге остале у месној цркви (домовни прото-
коли из 1770. године), а архиву је месна канцеларија предала књиге тек од 1835. 
године. 

Месне канцеларије предале су православне, римокатоличке и државне ма-
тичне књиге Историјском архиву Кикинда у количини од 176 књига, односно 

5 Исто, бр. 10/1, 9. 5. 2019.
6 ИАК, Записник о примопредаји архивске грађе, бр. 10/2, 6. 3. 2017.
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9,2 дужних метара грађе, које су након тога прикључене постојећем Ф. 400 Ма-
тичарска канцеларија Кикинда. У наставку следи попис грађе, разврстан по 
селима:

1. Сајан (1800–1906) – 17 књига;
2. Банатско Велико Село (1771–1906) – 18 књига;
3. Башаид (1849–1916) – 29 књига;
4. Руско Село (1804–1839) – 23 књиге;
5. Наково (1790–1928) – 22 књиге;
6. Иђош (1852–1926) – 14 књига;
7. Нови Козарци (1789–1936) – 14 књига;
8. Банатска Топола (1855–1939) – 13 књига;
9. Мокрин (1835–1913) – 33 књиге.

Села са већинским римокатоличким становништвом (Мађари или Немци) 
била су: Банатско Велико Село (Солтур, Шарлевил, Сент Хуберт), Руско Село, 
Наково, Нови Козарци (Хајфелд, Масторт) и Банатска Топола.

Села са већинским православним становништвом (Срби) била су: Башаид, 
Иђош и Мокрин, са тим што је у Мокрину и Башаиду живело и мањинско не-
мачко становништво.

Црквене и државне матице значајне су за реконструкцију становништва 
села кроз векове, нарочито када су у питању заједнице које више не постоје или 
не живе у неком селу. Постоји неколико примера у селима кикиндске општине: 
немачко становништво у Солтуру, Шарлевилу, Сент Хуберту, Хајфелду, Ма-
сторту и Накову избегло након Другог светског рата и румунска заједница у 
Руском Селу која се асимиловала или постепено раселила.

Села Свети Хуберт, Шарлевил и Солтур од 1769. до 1772. године населили 
су француски колонисти из Лотарингије и Алзаса, а придружили су им се Нем-
ци из Мајнца и Тријера. У сваком овом насељу било је неколико улица насеље-
но Французима, а неколико Немцима.7 Нова насеља су названа по истоименим 
селима у Лотарингији и зато су Свети Хуберт, Шарлевил и Солтур названи „се-
стринским селима”. Француско становништво се временом асимиловало и по-
немчило, а њихови потомци живели су у селима све до 1945. године, када је је-
дан део емигрирао, а други протеран у Немачку. У току 1945. и 1946. године, 
сестринска села остала су празна и у напуштена места досељене су породице из 
Босне, по Одлуци о колонизацији војвођанских крајева. Спајањем три села на-
стало је Велико Село, а од 1948. године званично је прихваћен назив Банатско 
Велико Село.8

7 Бисерка Илијашев и Рајко-Рајо Поповић, Банатско Велико Село – прича о селу и људима, 
Кикинда 2019, 12.

8 Исто, 8.
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Матичне књиге за Сент Хуберт, Шарлевил и Солтур су од круцијалног зна-
чаја за праћење и анализу кретања француског/немачког становништва све до 
почетка 20. века, тачније до 1908. године. Књиге од 1908. до 1945. године и даље 
се налазе у просторијама Месне канцеларије Банатско Велико Село. Најстарија 
матична књига коју чува Историјски архив Кикинда односи се на три сестрин-
ска села и реч је о матичној књизи рођених, умрлих и венчаних од 1771. до 1789. 
године. 

У Историјском архиву Кикинда похрањено је још неколико матичних књи-
га са краја 18. века: матична књига рођених, умрлих, венчаних од 1790. до 1813. 
године (Наково); матична књига умрлих од 1789. до 1852. године (Хајфелд–Ма-
сторт); матична књига венчаних од 1790. до 1852. године (Хајфелд–Масторт). 
Матице за Хајфелд, Масторт и Наково односе се на немачко становништво ко-
лонизовано крајем 18. века у северном Банату и представљају драгоцен извор за 
креирање слике једне заједнице која више не постоји.

Фотографија 1. и 2. Матична књига 1771–1789.  
(Св. Хуберт, Шарлевил, Солтур)
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У Руском Селу је према попису становништва 1910. године живео 341 Ру-
мун. Већина је живела у данашњој Улици Петефи Шандор, коју и данас мешта-
ни називају Румунском улицом.9 Након Првог светског рата већина Румуна се 
иселила у Румунију, насеље Лунгу, а у Руском Селу је остало само 35 становни-
ка румунске националности. Преостали Румуни су се путем брачних веза аси-
миловали са другим народима у селу, а након Другог светског рата преостала 
група Румуна одселила се у матичну државу.10 Румунско становништво је насе-
љено у Руском Селу половином 19. века, судећи према матичним књигама. 
Укупно постоје четири матичне књиге, које се тичу румунског живља у Руском 
Селу: матична књига рођених 1852–1944, матична књига венчаних 1853–193911, 
матична књига умрлих 1853–1939; домовни протокол 1853–1930.     

                

9 Шандор Берта, Румуни у Руском Селу, Руско Село – прилози за монографију села, Руско 
Село 2011, 187.

10 Исто.
11 У румунским кнежевинама до 1860-их година користило се ћириличко писмо. Румунска 

православна црква користила је ћирилицу до 1881. године. У Руском Селу писари су прешли са 
ћирилице на латиницу 1876. године, као што се види на примеру матичне књиге венчаних 1853–
1939.

Фотографија 4. 
Матична књига венчаних 

1853–1939 (Руско Село, Румуни)

Фотографија 3.  
Прелаз са ћирилице на латиницу 

(Матична књига венчаних  
1853–1939, Руско Село)
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Општина Чока

 Одељење за општу управу и друштвене делатности Општине Чоке је 20. 
маја 2019. године извршило предају црквених и државних матичних књига 
Историјском архиву Кикинда. Укупно је предато 153 књиге, дужине 5 дужних 
метара. Грађа ће бити разврстана унутар новог фонда Матичарска канцеларија 
Чока (1779–1917). У наставку следи попис грађе, разврстан по местима у Оп-
штини Чока:

1. Чока (1779–1917) – 48 књига;
2. Остојићево (1779–1906) – 34 књиге;
3. Падеј (1852–1906) – 23 књиге;
4. Санад (1779–1906) – 30 књига;
5. Црна Бара (1799–1906) – 15 књига;
6. Јазово (1895–1906) – 4 књиге.

Насеља у чоканској општини, и сама Чока, била су, а и данас су вишенаци-
оналне средине. Због тога за свако место постоје православне и римокатоличке 
црквене књиге, а од 1895. године и државне матице. Највећи део становника 
чинили су Срби и Мађари, а било је и Немаца и Јевреја. У Остојићеву је од по-
четка 19. века живела пољска мањина, протестантске вероисповести, која је 
прихватила словачки језик као језик школе и цркве, али у кући се причало 
пољским језиком.12 Пољаци су се идентификовали са Словацима да би успели 
да сачувају своју западнословенску културну особеност, а припадали су еван-
гелистичкој црквеној заједници.13 Међутим, матичне књиге евангелистичке цр-
квене општине нису преузете и због тога је истраживачима онемогућено по-
тенцијално истраживање историјата пољске (словачке) мањине у Остојићеву у 
Историјском архиву Кикинда. 

Постојала је јеврејска заједница у Чоки и Остојићеву, али нажалост матич-
не књиге јеврејског живља су уништене током Другог светског рата, заједно са 
храмом и молитвеним домовима.

У новом фонду који ће бити формиран под именом Матичарска канцела-
рија Чока, најстарије матичне књиге датирају из 1779. године. Реч је о право-
славним матичним књигама – матична књига рођених 1779–1787. и матична 
књига умрлих 1779–1789. за Остојићево; матична књига рођених 1779–1815. и 
матична књига умрлих 1779–1790. за Санад. 

12 Рајко Л. Веселиновић, Историја Остојићева, Нови Сад 1970, 145.
13 Исто.
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Општина Нови Кнежевац

 Општинска управа Нови Кнежевац извршила је 24. маја 2019. године при-
мопредају државних матичних књига надлежном Историјском архиву Кикин-
да. Укупно је предато 45 књига, дужине од 2,25 дужних метара. Грађа ће бити 
разврстана унутар новог фонда под именом Матичарска канцеларија Нови 
Кнежевац (1895–1923). У наставку следи попис државних матица са подручја 
Општине Нови Кнежевац:

1. Нови Кнежевац (Турска Кањижа) (1895–1918) – 11 књига;
2. Јозефово (1895–1917) – 7 књига;
3. Мајдан (1895–1907) – 4 књиге;
4. Банатско Аранђелово (1895–1919) – 8 књига;
5. Српски Крстур (1895–1923) – 8 књига;
6. Ђала (1895–1906) – 7 књига.14

Историјском архиву Кикинда предате су само државне матице (рођених, 
умрлих и венчаних), док су црквене матичне књиге задржале православне и 
римокатоличке црквене општине. Нови Кнежевац носио је име Турска Кањижа 

14 ИАК, Записник о примопредаји архивске грађе, бр. 10/3, 24. 5. 2019.

Фотографије 5. и 6. 
Матична књига рођених за православне 1779–1787 (Остојићево)
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све до 1921. године, а Јозефово је након Другог светског рата спојено са Новим 
Кнежевцом. Јозефово је у међуратном периоду променило име у Обилићево.

Матичне књиге представљају грађу од великог значаја за реконструкцију 
историје појединих насељених места кроз анализу етничке, верске и друштвене 
структуре становништва. Оне припадају грађи која се врло фреквентно кори-
сти и подложна је оштећењима коју узрокује хемијски, али најчешће људски 
фактор. Један део књига, углавном оних најстаријих, архив је преузео у при-
лично лошем стању и потребна је адекватна заштита и конзервација да би се 
спречило даље пропадање драгоцених матица. Поједине књиге су толико оште-
ћене да је онемогућено њихово даље коришћење.

Фотографије 7. и 8.
Матична књига рођених 1891–1895 (Мокрин, православци)

Матична књига рођених 1891–1895. за Мокрин је један од најбољих примера 
оштећења вредне архивске грађе. Сув папир који се ломи при крајевима и кру-
ни, приликом сваког окретања страница, оштећене корице које захтевају што 
хитнију конзервацију и рестаурацију.

Историјски архив Кикинда, водећи се препорукама и плановима Владе Ср-
бије, део је пројекта дигитализације архивске грађе заједно са другим архивима 
у Републици Србији. Куповином скенера марке Zeutschel 2016. године, започето 
је са дигитализацијом матичних књига, као грађом која има велику фреквент-
ност коришћења. Као приоритет постављена је дигитализација државних матица 
за град Кикинду и црквених и државних матица за села у кикиндској општини. 
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Скенови се сортирани похрањују на мрежни екстерни хард диск QNAP, а копије 
остају и на хард диску рачунара. У току 2020. године планиран је рад на завр-
шетку дигитализације матичних књига за Кикинду и села која припадају њеној 
општини.

Закључак

Матичне књиге које се чувају у Историјском архиву Кикинда од круцијал-
ног значаја су за анализу и реконструкцију националне и конфесионалне слике 
насељених места у северном Банату од осамдесетих година 18. века. Између 
осталог, матице представљају главни извор за истраживаче приликом креира-
ња генеолошких стабала, као и за анализу друштвене структуре становника. 
Матичне књиге, бар на примеру Кикинде и северног Баната, представљају једи-
ни извор за стварање слике о заједницама које су у претходним вековима жи-
веле на овом простору (немачка, јеврејска, румунска). Матице, државне и цр-
квене, представљају грађу од великог значаја за реконструкцију историје поје-
диних насељених места кроз анализу етничке, верске и друштвене структуре 
становништва. Међутим, услед честог коришћења, долази до физичких оште-
ћења, најчешће проузрокованих људским фактором. Из тог разлога потребно је 
спровести адекватну заштиту, конзервацију и рестаурацију већ оштећених ма-
тица. Чувању матичних књига од даљих оштећења допринећe дигитализација 
грађе, која ће се привести крају у наредној 2020. години. 

Srđan Sivčev

REGISTRIES OF BIRTHS, DEATH AND MARRIAGES IN 
HISTORICAL ARCHIVES OF KIKINDA’S FONDS

Summary: Registries of births, death and marriages, which are held in Historical Ar-
chives of Kikinda, are crucial for reconstruction of national and confessional picture of 
places in northern Banat from 1780th. Registries are main source for science explorers on 
making of genealogical trees and for analysis of social structure of inhabitants. Registries 
are often only source for the making of picture of communities that had once lived in this 
area (German, Jewish, Romanian). Registries, both state and confessional, have enormous 
value for the reconstruction of history of villages and cities, through ethnical, religious and 
social structure of residents. However, due to their frequent use, registries often suffers 
damages. Because of that reason, registries have to be preserved and damaged registries 
have to be sent on restoration. Digitalization are also factor that will improve preservation 
and will stop usage of original registries. Process of digitalization will be completed in the 
following year 2020.

Keywords: registries of births, death and marriages, digitalization, multiculturalism, 
Kikinda, Čoka, Novi Kneževac
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930.25(497.5 Čakovec)“1945/1955“

Dr Jasna Požgan1

Državni arhiv za Međimurje (Štrigova)
Hrvatska 

PRILOZI O GRADIVU ZA PROUČAVANJE GOSPODARSKIH 
PRILIKA U ČAKOVCU OD 1945. DO 1955. GODINE 

Apstrakt: Prilog se bavi proučavanjem arhivskog gradiva relevantnog za proučava-
nje gospodarskih prilika u Čakovcu u razdoblju između 1945. i 1955. godine. U radu su 
dani opisi i značenje arhivskih fondova odnosno njihovih stvaratelja primarno iz oblasti 
gospоdarstva kao i njihova dopuna iz oblasti javne uprave i pravosuđa koji se čuvaju u 
Državnom arhivu za Međimurje. 

Ključne riječi: arhiv, arhivsko gradivo, fond, gospodarstvo, javna uprava, pravosuđe 

Uvod 

Tematika kojom se bavi ovaj rad ima intenciju davanja pregleda arhivskog gradi-
va iz područja gospodarstva, te javne uprave i pravosuđa koje se odnosi na navedeno 
razdoblje a koje se čuva u Državnom arhivu za Međimurje. Što se same tematike tiče 
njome su se parcijalno bavile publikacije koje se odnose na regionalnu povijest, te ri-
jetke monografije koje su se bavile problematikom gospodarstva, odnosno njegovih 
pojedinih grana poput primjerice obrtništva. Navedenom tematikom bavili su se au-
tori V. Kalšan i F. Cimerman.2 Sama tematika o arhivskom gradivu iz tog razdoblja 
dosad nije bila predmet znanstvenog interesa.3 

1 Jasna Požgan, State Archives of Međimurje (Štrigova), Croatia
2 Vladimir Kalšan, Međimurska povijest, Čakovec 2006.; Vladimir Kalšan, Građansko društvo u 

Međimurju, Čakovec 2000.; Franjo Cimerman, Obrt u Međimurju, Čakovec 1998. 
3 Jasna Požgan, „Gospodarski fondovi – obrada, značenje i vrednovanje”, u: Tehnični in vsebinski 

problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja: zbornik mednarodne konference, (Radenci, 15. - 17. april 
2015), Maribor 2015, 307–318. U navedenom radu obrađena je problematika arhivskog gradiva do za-
ključno 1945. godine. 
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Društvene, političke i gospodarske okolnosti u Čakovcu između 1945.-1955. 

Godine 1941. nakon napada Njemačke na Kraljevinu Jugoslaviju i ubrzo njene 
kapitulacije na području Hrvatske je uspostavljena Nezavisna Država Hrvatska. U 
Međimurju je također došlo do uspostave institucija Nezavisne Države Hrvatske. 
Ubrzo u kratkom vremenskom razmaku po uspostavi institucija NDH u Međimurje 
ulaze mađarske postrojbe, te ga okupiraju i uspostavljaju vlastite institucije.4 Mađar-
ska uprava u Međimurju trajala je do proljeća 1945. godine kada su u Međimurje ušle 
postrojbe ruske i bugarske vojske, te nakon njih Kalničkog partizanskog odreda koje 
su protjerale njemačke i mađarske postrojbe iz Međimurja. Po završetku okupacije 
tadašnja Komunistička partija Hrvatske je i u Međimurju uložila napore radi uspo-
stave novog poretka. Takvi napori između ostalog uključivali su poratnu obnovu ko-
munalne infrastrukture, poticanje pojedinih gospodarskih grana poput poljoprivred-
ne proizvodnje, nove upravno-teritorijalne podjele (uspostave dva kotara i sukladno 
tome viših tijela vlasti poput narodnih odbora kotara i nižih tijela vlasti poput mje-
snih narodnih odbora), ustroj novih javnih institucija i sl. U pogledu gospodarskih 
grana Čakovec je osim uloge upravnog sjedišta bio značajni centar poduzetništva. U 
njemu su djelovale predratne tvrtke iz oblasti industrije (mlinska, tekstilna, me-
sna…), bankarstva (štedionice), graditeljstva i uslužnih djelatnosti poput trgovine te 
obrtništva. Kako je intencija ovog rada dati prikaz arhivskog gradiva koje se čuva u 
Državnom arhivu za Međimurje, a koje prvenstveno spada u klasifikacijsku skupinu 
gospodarstvo, stoga će u idućem poglavlju biti opisani arhivski fondovi, historijat 
njihovih stvaratelja kao i serije gradiva koje obuhvaćaju razdoblje od 1945. do 1955. 
godine. Pored fondova iz skupine gospodarstvo dati će se i kratki prikaz arhivskih 
fondova iz oblasti javne uprave i pravosuđa relevantnih za navedeno razdoblje. 

Arhivsko gradivo o gospodarstvu Čakovca od 1945. do 1955. godine 

Gradivo koje se čuva u Državnom arhivu za Međimurje, a odnosi se na arhivske 
fondove iz klasifikacijske skupine gospodarstvo i bankarstvo (G) iz navedenog raz-
doblja pretežno obuhvaća stvaratelje iz područja industrije, te u manjoj mjeri obrt-
ništva. Što se tiče arhivskih fondova koji se odnose na industriju povezuje ih činjeni-
ca da su većina njihovih stvaratelja koji su osnovani kao državna poduzeća koja su 
nastavila kontinuirani rad i djelovanje njihovih pravnih prednika koji su neposred-
no po završetku rata 1945. godine stavljeni pod privremenu upravu (sekvestar) drža-
ve potom nacionalizirani ili konfiscirani i zatim pretvoreni u državna poduzeća. Tu 

4 To je prvenstveno značilo da je naprimjer u upravno-teritorijalnom pogledu Međimurje podije-
ljeno na dva kotara, Čakovec i Prelog, koji su u pogledu viših razina u hijerarhiji bili podvrgnuti insti-
tucijama u mađarskoj županiji Zala. 
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spadaju slijedeći fondovi: HR-DAM-200 Međimurska trikotaža Čakovec „MTČ” Ča-
kovec (1946.- ), HR-DAM-196 Tvornica prehrambenih artikala „Prehrana” (1947.- ), 
HR-DAM-199 Čakovečka tekstilna industrija „Čateks” Čakovec (1948.- ), te HR-
DAM-197 Mesna industrija Čakovec „Vajda” (1946.- ). Uz navedene shodno je spome-
nuti i fondove HR-DAM-198 Poduzeće za promet i preradu žitarica Žitni fond Čako-
vec (?-?), te HR-DAM-195 Čakovečki mlinovi „Intes” (1945.- ).5 Pored navedenih fon-
dova iz područja industrije potrebno je izdvojiti i fondove iz područja obrtništva 
poput Fonda HR-DAM-140 Obrtni zbor za grad i kotar Čakovec (1895.-1950.) i HR-
DAM-152 Zanatska komora kotara Čakovec (1950.-1962.). Budući da je fokus stavljen 
na područje samog grada Čakovca stoga su navedeni spomenuti fondovi. Što se tiče 
obrtništva kao značajne gospodarske grane najznačajniji za proučavanje za područje 
samog Čakovca kao grada ali i administrativno šire su Fond 140 Obrtni zbor za grad 
i kotar Čakovec i Fond 152 Zanatska komora kotara Čakovec. Stvaratelj Fonda Obrt-
ni zbor za grad i kotar Čakovec započeo je s djelovanjem 1921. godine kada je ute-
meljen pod nazivom Obrtni zbor za trg i kotar Čakovec, te je bio mjerodavan ua 
okupljanje i zaštitu interesa obrtničke populacije na području kotara Čakovec, a 
sjedište mu je bilo u Čakovcu.6 Stvaratelj je djelovao u iznajmljenom prostoru.7 Od 
9. ožujka 1932. godine stvaratelj je promijenio naziv u Udruženje zanatlija za trgo-
vište i kotar Čakovec, te je pod istim nazivom djelovao do 1941. godine kada je opet 
promijenio naziv u Čakovečki gradski i kotarski obrtni zbor Čakovec. 1945. godine 
stvaratelj mijenja naziv u Obrtni zbor za grad i kotar Čakovec. Stvaratelj je uspio 
zahvaljujući vlastitoj agilnosti, štednji i akumuliranju vlastitih sredstava kao i akcija-
ma (organiziranje zabava) u jesen 1933. godine nakon podužih pregovora sa dotadaš-
njim vlasnikom Starog grada u Čakovcu „Slavonija” d.n.d. za industriju drva sklopiti 
ugovor o kupoprodaji Starog grada u Čakovcu dana 30. listopada 1933., te je od 1. 11. 
1933. postao i formalno njegovim vlasnikom. Primopredaja objekta bila je obavljena 
19. studenog 1933. te je zbog zapuštenosti objekt bio obnavljan dobrovoljnim radom 
članova Udruženja, financiranjem vlastitim sredstvima i iniciranjem raznih akcija. 
Sredstva za obnovu objekta i njegovo održavanje stvaratelj je namirivao i kroz iznaj-
mljivanje prostora u objektu raznim pravnim i fizičkim osobama. Objekt Stari grad 
bio je u vlasništvu stvaratelja sve do 6. siječnja 1948. godine kada se pod nametnutim 
i pravno dvojbenim okolnostima istog odrekao u zamjenu za objekt neznatne vrijed-
nosti, a Stari grad je potpao u vlasništvo države.8 Što se tiče gradiva fonda ono je po-
dijeljeno na nakoliko serija poput Upravljanje, Imovina, Normativni akti, Članovi 

5 Osim Fonda 198 i Fonda 195, svi su ostali fondovi arhivistički obrađeni i opisani prema međuna-
rodnoj normi za opis gradiva ISAD(G). 

6 Sumarni inventar Fonda 140 Obrtni zbor za grad i kotar Čakovec (1895.-1950.). Kotar Čakovec 
u međuratnom razdoblju obuhvaćao je niz upravnih općina. 

7 Fond 140 Obrtni zbor za grad i kotar Čakovec se sastoji od 8 dužnih metara gradiva. 
8 Sumarni inventar Fonda 140 Obrtni zbor za grad i kotar Čakovec (1895.-1950.)
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Obrtnog zbora / Udruženja zanatlija Čakovec, Financije, Opće poslove i Ostalo. Naj-
relevantnije serije za proučavanje razdoblja između 1945. i 1955. godine bile bi one o 
upravljanju, imovini te članovima Zbora budući da obuhvaćaju gradivo od početka 
1920-ih pa do zaključno 1950. godine. Serija Upravljanje sadrži zapisnike sjednica 
upravnog odbora Zbora kao i zasjedanja Glavne skupštine Zbora.9 Serija koja se od-
nosi na imovinu sadrži dokumentaciju koja se odnosi na objekt Starog grada „Obrtni 
dom” poput ugovora, rješenja o vlasništvu, popisa inventara, troškovnika kao i kores-
pondencija u svezi njegove obnove 1945.-1946. godine te njegove zamjene za zamjen-
ski objekt u razdoblju 1946.-1948. godine.10 Serija Članovi Obrtnog zbora sadrži do-
kumentaciju poput raznih evidencija (registri), rješenja o obrtnim dozvolama i slično, 
a koja obuhvaća razdoblje od 1920-ih do 1950-ih godine.11 Gradivo te serije se nastav-
lja i u gradivu pravnog sljednika stvaratelja, Zanatske komore kotara Čakovec, a seri-
ja kao takva dokumentira djelovanje Obrtnog zbora Čakovec na području kotara Ča-
kovec te čak i susjednih regija poput Hrvatskog zagorja, Podravine i Slovenije. 12

Stvaratelj gradiva Fonda 152 Zanatska komora kotara Čakovec osnovan je 13. 
svibnja 1950. godine na konstitutivnoj skupštini održanoj u Čakovcu. Kao takav bio 
je mjerodavan na području kotara Čakovec, te je u početku okupljao obrtnike iz pri-
vatnog sektora, a kasnije i državna zanatska poduzeća.13 Stvaratelj je promijenio naziv 
u Zanatsku komoru kotara Čakovec odlukom tadašnjeg Narodnog odbora kotara 
Čakovec 29. travnja 1954. godine. Od 1. siječnja 1955. stvaratelj je proširio svoje po-
dručju nadležnosti i na teritorij bivšeg kotara Prelog. 1956. godine Zanatska komora 
kotara Prelog je likvidirana te je paralelno utemeljena Ispostava Zanatske komore 
kotara Čakovec.14 1961. godine stvaratelj je promijenio naziv u Zanatsko-komunalna 
komora kotara Čakovec pod kojim je djelovao do potkraj 1962. godine. 23. listopada 
1962. godine utemeljena je Privredna komora za kotar Varaždin, a 24. 11. 1962. 
upravni odbor Zanatsko-komunalne komore kotara Čakovec donio je zaključak o 
pripajanju komore Privrednoj komori u Varaždinu.15 Fond sadrži slijedeće serije: 
Upravljanje, Normativni akti, Članovi Zanatske komore Čakovec, Statistika i izvje-
štaji, Radni odnosi i Opći poslovi. S obzirom na to da je fokus na proučavanju gospo-
darskih prilika za istraživanje gradiva bi bile relevantne serije poput upravljanje, Čla-
novi Zanatske komore te Statistike i izvještaji. Serija Upravljanje dokumentira rad 

9 Serija nema cjelovito sačuvano gradivo odnosno nedostaje dokumentacija za pojedino razdoblje. 
10 Serija je pretežno sačuvana u cjelovitom obliku. 
11 Evidencije poput registara odnose se na registar zanatskih dozvola 1919.-1960., evidencije prija-

va kalfi 1934.-1954., registar ugovora šegrta 1932.-1950., indeks registra šegrta 1932.-1950. 
12 Tu se prije svega podrazumijeva na registre ugovora šegrta iz kojih se može iščitati odakle su sve 

dolazili šegrti kod raznih majstora na naukovanje. 
13 Prvi naziv pod kojim je utemeljen stvaratelj bio je Kotarska zanatska komora za grad i kotar 

Čakovec. 
14 Sumarni inventar Fonda 152 Zanatska komora kotara Čakovec (1950.-1962.)
15 Potkraj 1962. godine stvaratelj Zanatsko-komunalna komora Čakovec prestaje s djelovanjem. 
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same Komore kao udruženja, njenih tijela (upravni i nadzorni odbor) te je uglavnom 
sačuvana u cjelovitom obliku. Serija Članovi Zanatske komore Čakovec uglavnom je 
sačuvana u cjelovitom obliku te sadrži gradivo poput raznih uredskih knjiga (registri, 
imenici, kazala), obrtnih dozvola, evidencija obrtnika (kartoni), zapisnika o polaga-
nju pomoćničkih i majstorskih ispita i sl. Serija Statistika i izvještaji sadrži statističke 
izvještaje i ostale izvještaje o stanju obrtništva na području kotara Čakovec16 kao i 
izvještaje o radu Zanatske komore Čakovec, te kao takva daje usustavljene obavijesti 
o stanju obrtništva na području kotara Čakovec, a time i samog grada Čakovca. Gra-
divo stvaratelja Zanatske komore kotara Čakovec dokumentira njegovo djelovanje na 
području tadašnjeg kotara Čakovec te daje zanimljive informacije o odnosu državnih 
institucija prema obrtnicima, a posebno onima koji su spadali u privatne obrtnike. 

Što se tiče gradiva iz područja industrije koje se čuva u Državnom arhivu za Me-
đimurje ono se odnosi na stvaratelje iz grana prehrambene i tekstilne industrije koje 
su značajne prvenstveno jer su znatnim dijelom zapošljavale brojnu radnu snagu iz 
Čakovca kao i naselja diljem Međimurja. Većina stvaratelja nastali su kao pravni 
sljednici bivših tvrtki iz predratnog razdoblja koje su nakon 1945. godine konfiscira-
ne ili nacionalizirane, te pretvorene u državna privredna poduzeća pod istovjetnim 
ili novim nazivima, a koja su nastavila s istom djelatnošću što se tiče proizvodnje. 
Među tim fondovima iznimka je Fond 196 Tvornica prehrambenih artikala „Prehra-
na” (1947.- ). Stvaratelj je osnovan 26. 8. 1947. na osnovu rješenja Gradskog narodnog 
odbora Čakovec pod nazivom „Prehrana, proizvodnja prehrambenih artikala”. Pre-
ma rješenju br. 3/1950. Gradskog narodnog odbora Čakovec poduzeće „Prehrana, 
proizvodnja prehrambenih artikala” integrirano je s „Gradskom uljarom” Čakovec u 
jednu tvrtku pod nazivom “Prehrana” proizvodnja prehrambenih artikala.17 Iste go-
dine u sastav poduzeća „Prehrane” integrirano je Gradsko poduzeće za pecivo i be-
zalkoholna pića u Čakovcu u pravnu osobu pod nazivom „Prehrana Čakovec”.18 U 
pogledu serija u fondu koje bi bile relevantne za proučavanje gospodarskih prilika u 
iste bi spadale slijedeće serije: Upravljanje, Poslovanje i Investicije. Serija Upravljanje 
sadrži dokumentaciju za razdoblje od 1950. do 1965. godine koja sadrži informacije o 
upravljačkim tijelima kod stvaratelja gradiva poput upravnog odbora i radničkog sa-
vjeta, te ostalim tijelima (komisije, zbor birača). Serija Poslovanje sadrži dokumenta-
ciju poput analiza, izvještaja o proizvodnji, korespondencije o robnom prometu, po-
slovne ponude, ugovore i slično, te kao takva dokumentira poslovne odnose i veze 
stvaratelja sa drugim pravnim osobama iz srodnih ili istih grana industrije kao i 
njegovu prepoznatljivost na širem tržištu. Stvaratelj je poslovao pretežno na području 

16 Prema tadašnjim upravno-teritorijalnim podjelama tadašnje Narodne Republike Hrvatske grad 
Čakovec je spadao u sastav kotara Čakovec kao više teritorijalne jedinice. 

17 Sumarni inventar Fonda 196 Tvornica prehrambenih artikala „Prehrana” (1947.- ), Narodne 
novine, 12/1950. U nastavku će prilikom navođenja glasila biti skraćenica NN. 

18 Sumarni inventar Fonda 196, NN, 44/1950. 
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tadašnjih republika (Hrvatska, Slovenija, Srbija) te je kasnije tokom 1960-ih i 1970-ih 
godina čak poslovao i sa pravnim osobama iz susjednih država (Austrija, Italija). Se-
rija Investicije dokumentira razvoj djelatnosti stvaratelja tek od 1955. godine, te sadr-
ži raznu dokumentaciju poput ugovora, projekata, pregleda investicija, rješenja, idejne 
projekte i sl. Pored Fonda 196. kao još jednu granu prehrambene industrije vrijedi 
istaknuti Fond 197 Mesna industrija Čakovec „Vajda” (1946.- ). Stvaratelj je utemeljen 
kao pravni sljednik predratne tvrtke „E. Vajda – trgovina žitom i zemaljskim plodi-
nama, peradi, divljači i živom stokom” osnovane 1922. godine. Ista tvrtka je od 1941. 
do 1945. godine djelovala pod nazivom „Hunnia ipari és kereskedelmi r.t. Csáktor-
nya, azelöt Vajda E”.19 Tvrtka je potkraj rata 1945. godine bila devastirana i opljačka-
na. Godine 1945., 5. svibnja, tvrtka je odlukom Okružne uprave Narodnih dobara 
Varaždin br. 87/1945. stavljena pod privremenu upravu države. U jesen iste godine 
bivši vlasnici obitelj Vajda podnijeli su zahtjev za povratom tvrtke u vlasništvo, te im 
je sudskom odlukom vraćena uprava tvrtke. Po rješenju Kotarskog suda u Čakovcu 
od 31. srpnja 1946. br. II. R 341/1946/9 provedena je konfiskacija cjelokupne imovine 
obitelji Vajda, a tvrtka je potpala u vlasništvo države. Prema rješenju Predsjedništva 
Vlade Narodne Republike Hrvatske br. 10455/1946. od 16. rujna 1946. osnovano je 
poduzeće „Pobjeda” poduzeće za trgovinu i konzerviranje peradi, divljači, mesa i jaja 
Čakovec, a po rješenju Predsjedništva Vlade NR Hrvatske Pov.br. 1026/1947. od 6. 
listopada 1947. promijenjen je naziv u „Vajda” poduzeće za trgovinu i konzerviranje 
peradi, divljači, mesa i jaja Čakovec. Tvrtka će opet promijeniti naziv u „Vajda-
export” prema rješenju Predsjedništva Vlade NR Hrvatske br. Pov: 34-51 od 10.velja-
če 1951. Stvaratelj je u poratnom razdoblju obavljao istu djelatnost poput otkupa, 
proizvodnje i konzerviranja mesa, mesnih proizvoda i jaja te je zbog predratne repu-
tacije uspio obnoviti poslovne veze sa pravnim osobama na području srednje i zapad-
ne Europe. Polovinom 1950-ih stvaratelj djeluje pod nazivom Jugovajda, a potkraj 
1957. zbog integracije sa udruženjem Stočar mijenja naziv u Zadružni stočarsko-pe-
radarski poslovni savez Stočar – pogon Vajda Čakovec. Krajem 1959. godine tvrtka je 
integrirana u „Sljeme” te od 1. 1. 1960. godine djeluje pod nazivom „Sljeme Sesvete 
– pogon Čakovec”. Potkraj 1961. izdvojena je iz sustava „Sljeme” te od 1. 1. 1962. dje-
luje kao samostalno poduzeće.20 Fond sadrži niz serija: Osnutak, organizacija rada i 
likvidacija, Upravljanje, Normativni akti, Nekretnine, Proizvodna sredstva, Poslova-
nje s klijentima, Suradnja s pridruženim organizacija/tvrtkama, Financijsko poslova-
nje, Radni odnosi, Sindikalna podružnica tvrtke „Vajda” i Opće upravni poslovi. 

19 Sumarni inventar Fonda 197 Mesna industrija Čakovec „Vajda” (1946.- ). Fond je arhivistički 
obrađen i opisan te sadrži 3,15 dužnih metara gradiva. Tokom Drugog svjetskog rata mađarski režim je 
proveo promjene u upravljačkim tijelima tvrtki koje su bile u židovskom vlasništvu tako što je promije-
nio članove u upravnim i nadzornim odborima sa vlastitim ljudima. U skladu s time bili su mijenjani i 
nazivi tvrtki poput gore navedeni naziv. 

20 Sumarni inventar Fonda 197 Mesna industrija Čakovec „Vajda” (1946.- ). 
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Među značajnije serije za proučavanje ove grane industrije u razdoblju od 1945.-1955. 
spadale bi serija Osnutak, organizacija rada i likvidacija, Nekretnine, Proizvodna 
sredstva te Poslovanje s klijentima. Serija Osnutak, organizacija rada i likvidacija sa-
drži rješenja, korespondencije, popise inventara i imovine te ostale vrste dokumenta-
cije vezane uz pravni status stvaratelja. Serija Nekretnine se sastoji od gradiva koje 
sadrži podatke o nekretninama u vlasništvu tvrtke „Vajda” poput nacrta, situacija, 
predračuna, ugovora, projekata, troškovnika, izvještaja, zapisnika, planova, rješenja, 
elaborata i sl. Navedene vrste dokumentacije nastale su od 1953. do potkraj 1960-ih 
godina, a u razdoblju od 1953. do 1954. gradivo dokumentira rekonstrukciju pogona 
„Vajde” odnosno adaptacije i dogradnje kao i investicijske radove u pogonu tvrtke 
(vatrogasno spremište, portirnica, garderoba) te proširenje primjerice mehaničke ra-
dionice i garaže. Serija proizvodna sredstva sadrži gradivo koje se odnosi na poslovne 
odnose tvrtke sa pravnim i fizičkim osobama, a prije svega proizvođačima i koope-
rantima. Serija se sastoji od dokumentacije poput ugovora o uzgoju i otkupu, analiza, 
evidencija ugovora, izvještaja, planova, a u razdoblju do 1955. sadrži ugovore o naj-
mu, otkupu, kupoprodaji i suradnji te korespondencije vezane uz ugovaranje otkupa 
između „Vajde” i poljoprivrednih proizvođača. Serija poslovanje s klijentima sadrži 
dokumentaciju nastalu kroz poslovanje tvrtke „Vajda” sa klijentima i partnerima na 
teritoriju Jugoslavije te području srednje i zapadne Europe (Italija, Francuska, Švicar-
ska, Savezna Republike Njemačka, Austrija) u razdoblju od 1947. do 1964. godine, te 
čak iz 1937. godine. Serija sadrži dobrim dijelom gradivo strane provenijencije (nje-
mački, talijanski, francuski jezik), te se sastoji od poslovnih korespondencija između 
stvaratelja i tvrtki iz Njemačke (1937.), korespondencija o robnoj razmjeni, računa, 
potvrdi od 1948. do 1955./1956., carinskih prijavi izvoza iz 1947., potvrdi o porijeklu 
i kvaliteti proizvoda za izvoz iz 1952.21 Pored prehrambene industrije odnosno stva-
ratelja iz te grane, u Državnom arhivu za Međimurje se čuvaju i fondovi stvaratelja iz 
grane tekstilne industrije. To su fondovi HR-DAM-200 Međimurska trikotaža 
„MTČ” Čakovec (1946.- ) i HR-DAM-199 Čakovečka tekstilna industrija „Čateks” 
Čakovec (1948.- ).

Stvaratelj Fonda 200 Međimurska trikotaža „MTČ” Čakovec osnovan je kao 
pravni nasljednik tvrtke „Braća Graner” koja započinje djelovati 1923. godine kao 
tvornica koja je proizvodila vrpce, vezice, čarape, te je svoje proizvode distribuirala 
i izvan tadašnje Kraljevine Jugoslavije i slovila za jednu od najrespektabilnijih. 
Tvrtka je bila u vlasništvu židovskih obitelji Graner i Tessler sve do izbijanja Dru-
gog svjetskog rata. Tokom rata tvrtkom su upravljali predstavnici mađarskog reži-
ma dok su vlasnici, obitelji Graner i Tessler, 1944. deportirani u Auschwitz, a tvrtka 
je bila konfiscirana od strane mađarskih institucija.22 Po završetku rata i uspostavom 

21 Isto. 
22 Sumarni inventar Fonda 200 Međimurska trikotaža „MTČ” Čakovec (1946.- ). Fond sadrži 1,20 

dužnih metara, te je arhivistički obrađen i opisan. 
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mira odlukom tadašnjeg Gradskog narodnog odbora Čakovec imovina obitelji Gra-
ner (trgovina, tvornica, nekretnine) stavljena je pod sekvestar po rješenju br. 
2868/105-1945.II., a privremeni upravitelj bio je Miroslav Graner. Dio imovine (trgo-
vina) bio je vraćen nasljednicima obitelji (Miroslav Graner i Dezider Stern) po rješe-
nju Kotarskog suda u Čakovcu R 181/45/5. 10. rujna 1946. godine Vlada Narodne 
Republike Hrvatske je prema rješenju br. 9923/1946. osnovala tvrtku Međimurska 
trikotaža Čakovec koja nastavlja poslovanje kao pravni sljednik bivše tvrtke Braća 
Graner. Rješenjem Vlade NR Hrvatske br. 1952/52 od 17. veljače 1952. tvrtka je stav-
ljena u nadležnost Gradske općine Čakovec. Po rješenju Narodnog odbora gradske 
općine Čakovec od 25. 3. 1953. br. 632/1953. Međimurska trikotaža Čakovec upisana 
je u registar državnih poduzeća sa sjedištem u Čakovcu, a predmet poslovanja činili 
su prizvodnja pletenog rublja, čarapa, rukavica i vrpci te svi poslovi vezani uz to.23 
Gradivo Fonda 200 sastoji se od gotovo istih serija kao i prije opisani fondovi vezani 
uz industriju poput upravljanje, normativni akti, poslovanje, financije, radni odnosi i 
opći poslovi. Od navedenih serija za proučavanje ove grane industrije u razdoblju 
između 1945. i 1955. godine relevantne bi bile serije o upravljanju i poslovanju. Serija 
Upravljanje nije sačuvana u cjelovitom obliku jer sadrži samo gradivo iz 1956. i 1973. 
godine, a sastoji se od gradiva koje se odnosi na upravljačka tijela i ostala tijela kod 
stvaratelja. Serija sadrži izvještaje o radu radničkog savjeta i upravnog odbora za 
1956., izvještaj direktora o poslovanju u 1956., opise nadležnosti komisija kod Međi-
murske trikotaže Čakovec, te dokumente o obilježavanju 50. godina rada Međimur-
ske trikotaže Čakovec. Serija Poslovanje sastoji se od gradiva u razdoblju od 1950. do 
1955., te pretežno sadrži korespondencije nastale tijekom poslovanja između MTČ-a 
i pravnih osoba iz iste grane industrije („Nada Dimić” iz Zagreba, „Centrotekstil” iz 
Beograda, „Dalmatinka” Sinj), te korespondencije iz nabave i distribucije robe. 

Fond 199 Čakovečka tekstilna industrija „Čateks” (1948.- ) nastao je djelovanjem 
stvaratelja koji je osnovan kao pravni sljednik predratne tvrtke pod nazivom „Samu-
ela Neumanna nasljednici” koja datira početak svog djelovanja od 1874. odnosno od 
1878. kada je registrirana. Tvrtka se bavila bojanjem platna, te je postupno ulagala u 
vlastiti razvoj (nove tehnologije, zapošljavanje radne snage, investicijski zahvati poput 
dogradnji i sl.). Tijekom Drugog svjetskog rata tvrtka je bila konfiscirana, a vlasnici 
obitelj Neumann zbog židovskog podrijetla deportirani u logor Auschwitz. Završet-
kom rata 1945. godine tvrtka je na temelju odluke tadašnjeg Gradskog narodnog od-
bora Čakovec stavljena pod privremenu upravu države, odnosno sekvestar. Po nared-
bi Prezidijuma Sabora Narodne Republike Hrvatske od 26. rujna 1946. tvrtka „Samu-
ela Neumanna nasljednici” je proglašena poduzećem republičkog značenja, te je pre-
ma Zakonu o nacionalizaciji nacionalizirana. Iako su bivši vlasnici zatražili povrat 
poduzeća ono je ostalo u državnom vlasništvu. Vlada Narodne Republike Hrvatske 
je 16. 6. 1947. rješenjem br. 424/47. osnovala Prvu međimursku tkaonicu Čakovec, te 

23 Sumarni inventar Fonda 200 Međimurska trikotaža „MTČ” Čakovec (1946.- ). 
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je poduzeće upisano u registar državnih privrednih poduzeća kod Ministarstva fi-
nancija. Prema rješenju Vlade NR Hrvatske broj 20343-47, 15. 1. 1948. osnovano je 
poduzeće „Međimurska tkaona”. Prema istom rješenju od 15. 1. 1948. tvrtka „Prva 
međimurska tkaona” integrirana je s tvrtkom „Međimurska tkaona u Čakovcu” u 
jedno poduzeće pod nazivom „Međimurska tkaona u Čakovcu”.24 Prema rješenju 
Vlade NR Hrvatske br. 6366-1948. od 14. 7. 1948. u registru državnih poduzeća Mi-
nistarstva financija dana 18. 9. 1948. upisana je promjena naziva poduzeća iz „Međi-
murska tkaona u Čakovcu” u „Čakovečku tekstilnu industriju Čakovec” pod kojom 
stvaratelj nastavlja djelovati, te postoji još i danas. Fond Čakovečka tekstilna industri-
ja „Čateks” Čakovec sastoji se od niza serija25 koje su nastale djelovanjem takvih stva-
ratelja poput: Upravljanje, Imovina, Poslovanje, Financije, Investicije, Radni odnosi, 
Sindikalna podružnica „Čateks” i Opći poslovi. Od navedenih serija kao značajnije za 
razdoblje između 1945. i 1955. godine mogu se izdvojiti serije Upravljanje, Imovina, 
Investicije, te Poslovanje. Serija Upravljanje dokumentira rad upravljačkih i ostalih 
tijela kod stvaratelja, te sadrži gradivo u razdoblju od 1950. do 1958. godine poput 
sjedničkih zapisnika upravnih odbora, radničkih savjeta, komisija, zbora birača. Se-
rija Imovina uglavnom sadrži gradivo koje se odnosi na nekretnine u vlasništvu 
pravnog prednika stvaratelja, „Samuela Neumanna nasljednici”, kao i pokretnu imo-
vinu odnosno inventar (parni kotao, diesel motor), te tako sadrži dokumentaciju po-
put skica, nacrta, zapisnika, odluka, tlocrta, poslovnih ponuda, korespondencija, 
uporabne dozvole, te zapisnika o primopredaji tvornice. Gradivo iz navedene serije 
obuhvaća razdoblje od 1914. do 1951. godine. Serija Poslovanje sadrži gradivo iz 
1948., te od 1950. do 1960. godine, te se sastoji od slijedeće dokumentacije poput pla-
nova, analiza, kalkulacija, izvještaja, ugovora o kupoprodaji robe, poslovnih korespo-
ndencija između stvaratelja i pravnih osoba iz iste grane industrije, korespondencija 
komercijalnog odjela, dokumentacije o registraciji prodavaonica „Čateks”-a. Serija 
investicije obuhvaća gradivo u razdoblju od 1954. do 1960., te iz 1947. godine. Serija 
pretežno dokumentira investicijske projekte pokrenute od sredine 1950-ih godina 
radi preseljenja tvornice na novu lokaciju kao i modernizacije proizvodnje. Doku-
mentacija iz 1947. godine odnosi se na planiranje investicija u tadašnjoj Prvoj međi-
murskoj tkaoni, te sadrži planove, troškovnike, račune, izvještaje. Gradivo koje se 
odnosi na izgradnju tvorničke hale „Čateks”-a obuhvaća građevnu dozvolu, tehničku 
dokumentaciju, zapisnike, rješenja, troškovnike, elaborate u razdoblju od 1954. do 
1957. godine. 

Iz oblasti javne uprave potrebno je spomenuti Fond 21 Narodni odbor grada/
gradske općine Čakovec (1945.-1955.). Stvaratelj fonda osnovan je na temelju Općeg 
zakona o narodnim odborima (Službeni list FNRJ, 43/1946.) kao najviše tijelo državne 

24 Sumarni inventar Fonda 199 Čakovečka tekstilna industrija „Čateks” (1948.- )
25 Fond je arhivistički obrađen i opisan prema međunarodnoj normi za opis arhivskog gradiva 

ISAD(G) te sadrži 5 dužnih metara gradiva. 
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vlasti u odnosima lokalnog značenja na svom području i kao predstavničko tijelo koje 
na svom području odlučuje i rješava određena pitanja. Po Zakonu o administrativ-
no-teritorijalnoj podjeli Narodne Republike Hrvatske (NN, 60/1947.), Narodni odbor 
grada Čakovca djelovao je na području grada Čakovca i imao ovlasti u razini kotara. 
U razdoblju od 1945. do 1947. godine bio je kao višem tijelu državne vlasti odgovoran 
Okružnom narodnom odboru Varaždin, od 1947. do 1949. Prezidijumu Sabora NR 
Hrvatske, te od 1949. do 1950. Narodnom odboru oblasti Zagreb. Godine 1950., pre-
ma Zakonu o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Hrvatske (NN, 27/1950.), Ča-
kovec je izgubio status grada izvan kotara, te je od te godine nadalje u obavljanju 
vlastitih poslova bio odgovoran Narodnom odboru kotara Čakovec kao višem tijelu 
državne javne vlasti. U novoj administrativno-teritorijalnoj podjeli iz 1952. (NN, 
16/1952.) Čakovec je dobio status gradske općine. Narodni odbor Gradske općine 
Čakovec djelovao je na području grada Čakovca i Gornjeg Pustakovca. Uz Narodni 
odbor Gradske općine Čakovec na bližem području grada postoji i Narodni odbor 
Općine Čakovec-vanjski (Općina Čakovec-vanjski) koji je mjerodavan za slijedeća 
naselja: Facarnica, Gornji Vidovec, Ivanovec, Mačkovec, Mihovljan, Novo Selo, Pole-
ve, Pribislavec, Savska Ves, Strahoninec, Šenkovec i Štefanec. Prema Zakonu o izmje-
nama Zakona o podjeli Narodne Republike Hrvatske na kotare, gradove i općine iz 
1954. (NN, 59/1954.) početkom 1955. godine Gradska općina Čakovec i Općina Ča-
kovec-vanjski integrirane su u novu Gradsku općinu Čakovec. Sredinom 1955. godi-
ne novim Zakonom o provođenju novog uređenja općina i kotara (NN, 33/1955.) do-
tadašnji Zakon o narodnim odborima gradova i gradskih općina je ukinut. Time je 
ukinuta Gradska općina Čakovec, te svoju nadležnost prenosi na novu Općinu Čako-
vec.26 Kao najviše tijelo državne vlasti na području grada odnosno gradske općine 
Čakovec u razdoblju od 1945. do 1952. bio je Gradski narodni odbor, Narodni od-
bor grada Čakovca, odnosno od 1952. do 1955. Narodni odbor Gradske općine Ča-
kovec. Narodni odbor bio je i najviše predstavničko tijelo izabrano putem općih i 
neposrednih izbora. Kao najviše tijelo državne vlasti Narodni odbor provodio je 
odredbe Ustava, zakona i općih propisa viših tijela vlasti i državne uprave, a kao 
predstavničko tijelo imao je pravo donošenja vlastitih odluka, rješenja, uputstava i 
propisa, te je mogao raspravljati o odlukama viših tijela državne vlasti i podnositi 
primjedbe. Prema legislativi o narodnim odborima iz 1946. i 1949. godine Gradski 
narodni odbor / Narodni odbor grada Čakovca neposredno upravlja privrednom, 
socijalnom i kulturnom izgradnjom svog područja, općenarodnom imovinom na 
svom području, kao i radom poduzeća i ustanova. Narodni odbor donosio je vlasti-
ti plan privrednog razvoja i godišnji proračun. Djelovao je na razvoj gospodarstva 
grada kroz organizaciju opskrbe stanovništva, poduzeća i ustanova, organizaciju tr-
govine, osnivanje industrijskih i zanatskih poduzeća, te neposrednim upravljanjem 

26 Sumarni inventar Fonda 21 Narodni odbor grada / gradske općine Čakovec (1945.-1955.). Fond 
je arhivistički obrađen i opisan. Sadrži 20 dužnih metara gradiva. 
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istima, kao i organizacijom poljoprivredne proizvodnje. Između ostalog Narodni od-
bor je skrbio o razvoju komunalne infrastrukture, organizaciji javnog prometa, orga-
niziranju socijalne skrbi za socijalno ugrožene kategorije stanovništva, organizaciju 
kulturnih i prosvjetnih aktivnosti i sl., prema Zakonu o narodnim odborima gradova 
i gradskih općina (NN, 36/1952.) Narodni odbor Gradske općine Čakovec je s jedne 
strane imao ulogu lokalnog tijela državne vlasti, a s druge samoupravnog tijela. Kao 
takav izvršavao je zakone i propise viših državnih tijela u odnosu na građane, pri-
vredne i društvene organizacije i ustanove u području financija, komunalnih poslova, 
graditeljstva, obrta, turizma, ugostiteljstva, lokalnog prometa, socijalne skrbi i nad-
zora nad izvršenjem propisa u oblasti trgovine i zdravstva koji su inače prema posto-
jećim propisima spadali u djelokrug Narodnog odbora kotara. Što se tiče gospodar-
stva u razdoblju od 1945. do 1952. godine, od organizacijskih jedinica Narodnog od-
bora grada Čakovca za navedeno područje bio je nadležan Odjel obrta i industrije, 
odnosno Povjereništvo trgovine i opskrbe, te Odjel trgovine i opskrbe. U razdoblju 
od 1952. do 1955. za navedeno područje bio je mjerodavan Odjel za privredu, odno-
sno Savjet za privredu kao izvršno i upravno tijelo umjesto dotadašnjeg Izvršnog od-
bora, Povjereništva obrta i industrije. Tematika o gospodarstvu može se proučavati 
kroz seriju fonda Privredni odsjek, Savjet za privredu. Navedena serija sadrži slijede-
će podserije: Društveni planovi, Referada za obrt i industriju / Povjereništvo lokalne 
industrije i obrta, Referada opskrbe i snabdjevanja, Povjereništvo za turizam i Poljo-
privreda. Podserija Društveni planovi sadrži gradivo poput prijedloga društvenih 
planova, društvene planove i njihove izmjene i dopune, te analize pojedinih segme-
nata društvenih planova, okružnice, naputke, odluke o društvenim planovima. Pod-
serija Referada za obrt i industriju sadrži gradivo poput registra poduzeća i ustanova 
između 1946. i 1951. godine, rješenja o upisu u registar državnih privrednih poduze-
ća, zapisnike upravnih odbora i radničkih savjeta poduzeća „Hrast”, „Prehrana”, 
Gradsko obrtno poduzeće Čakovec od 1951. do 1952., ovlaštenja za vođenje obrtnih 
radnji i obrtne dozvole od 1945. do 1955., izvještaje o poslovanju zanatskih radnji iz 
1951., zapisnik godišnje Skupštine Zanatske komore za grad i kotar Čakovec, te pro-
cjene osnovnih sredstava gradskih poduzeća („Hrast”, „Prehrana”, Građevno podu-
zeće „Međimurje”, „Čakovečki magazin”, Gradsko poljoprivredno poduzeće, Čako-
večka tekstilna industrija, „Vajda”, Međimurska trikotaža Čakovec, Gradska tiskara i 
knjigovežnica) iz 1953. Slijedeća podserija Referada opskrbe i snabdjevanja sadrži 
spise o otkupu poljoprivrednih proizvoda (popisi po kućanstvima) iz 1945., te o op-
skrbi stanovništva osnovnim potrepštinama 1945. Podserija Povjereništvo za turizam 
sadrži registar ugostiteljskih radnji 1947.-1952. i rješenja o kategorizaciji ugostiteljskih 
radnji od 1949. do 1950. godine. Podserija Poljoprivreda sadrži dokumentaciju poput 
registra zadruga 1945.-1949., okružnice o otkupu i obračunu proizvodnje žitarica 
1950., spise o pregledu proizvodnje voćnog i loznog sadnog materijala u rasadnicima, 
te prijave poljske štete Komisiji za naknadu poljske štete. Pored serije Privredni odsjek 
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shodno je spomenuti seriju odjel za narodnu imovinu (1945.-1948.) koja sadrži ured-
ske knjige (kazala, urudžbeni zapisnici) i ostale evidencije (knjiga imovine, imenik 
osoba, popis općenarodne imovine) te spise o konfiskaciji i nacionalizaciji imovine 
osoba na području Gradskog narodnog odbora Čakovec od 1945. do 1947., odnosno 
dokumentaciju o izvlaštenjima i podržavljenju imovine pravnih i fizičkih osoba na 
području grada Čakovca poput nekretnina, tvornica, poslovnih prostora, itd. 

Što se tiče fondova iz oblasti pravosuđa koji bi spadali u relevantne za navedeno 
razdoblje tu treba prije svega istaknuti Fond 102 Općinski sud (Kotarski sud) u Ča-
kovcu (1945.-1990.). Stvaratelj fonda osnovan je prema Zakonu o uređenju narodnih 
sudova (Službeni list Demokratske Federativne Jugoslavije, 67/1945.) 1945. godine pod 
nazivom Kotarski sud u Čakovcu, te je ujedno bio pravni sljednik Kraljevskog kotar-
skog suda u Čakovcu (1941.-1945.). Teritorijalna nadležnost stvaratelja obuhvaćala je 
područje grada Čakovca i kotara Čakovec. Teritorijalna nadležnost je sve do 1962. 
godine obuhvaćala područje kotara Čakovec odnosno od iste godine nadalje područ-
je općine Čakovec uz iznimku slijedećih naselja: Cirkovljan, Čehovec, Čukovec, Do-
nja Dubrava, Donji Hrašćan, Donji Kraljevec, Donji Mihaljevec, Donji Pustakovec, 
Donji Vidovec, Goričan, Hemuševec, Hodošan, Juraj u Trnju, Kotoriba, Marija na 
Muri, Oporovec, Otok kod Preloga, Palinovec, Prelog, za koje je nadležan Kotarski 
sud u Prelogu. Stvaratelj na osnovu Zakona o sudovima (NN, 21/1967.) 1967. godine 
mijenja naziv u Općinski sud u Čakovcu. Stvaratelj će na temelju Zakona o izmjena-
ma Zakona o mjesnoj nadležnosti i sjedištima općinskih, okružnih i okružnih pri-
vrednih sudova u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj (NN, 14/1971.) 1971. godine po-
stati mjerodavan za područje čitave općine Čakovec budući da je Općinski sud u 
Prelogu ukinut. Što se tiče problematike vezane uz gospodarstvo od mogućih serija 
unutar fonda najrelevantnija za proučavanje bila bi ona s oznakom R što znači pravo-
sudne postupke koji su se odnosili na konfiskacije i nacionalizacije cjelokupne imovi-
ne kako pravnih tako i fizičkih osoba. Serija obuhvaća 1,50 dužnih metara predmet-
nih spisa u razdoblju od 1945. do 1948. godine. Serija je zanimljiva prvenstveno jer 
predmetni spisi sadrže različitu dokumentaciju poput zapisnika o sudskim ročištima, 
popisa imovine (pokretne, nepokretne), izjavi svjedoka, izjavi stranaka u postupku, 
raznih potvrda i uvjerenja, sudskih rješenja i sl. Serija također može poslužiti kao 
dopunski izvor za proučavanje navedene tematike budući da se dio postupaka konfi-
skacije i nacionalizacije može sadržajno nadopuniti i u seriji Odjel za narodnu imovi-
nu Fonda 21 Narodni odbor grada / gradske općine Čakovec.27 

Uz već ranije opisane fondove iz područja industrije, Fond 198 Poduzeće za pro-
met i preradu žitarica Žitni fond Čakovec (?-?) i Fond 195 Čakovečki mlinovi „Intes” 

27 Fond sadrži 73 dužna metra gradiva u rasponu od 1945. do cca 1970. godine ovisno o cjelinama 
gradiva. Gradivo fonda je registraturno sređeno odnosno čuva se onako kako je preuzeto od stvaratelja. 
Spisovodstveni sustav je podrazumijevao odlaganje po vrstama predmeta tj. sudskih postupaka i prema 
godini pokretanja sudskog postupka te prema rednim brojevima predmeta. 
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(1945.- ) predstavljaju stvaratelje iz područja mlinske industrije koji su nastali kao 
pravni sljednici stvaratelja iz predratnog razdoblja Čakovečkog paromlina i munjare 
koji je djelovao do 1945. godine.28 Navedeni stvaratelj iz predratnog razdoblja je 27. 
lipnja 1946. godine prema rješenju Ministarstva industrije i rudarstva podržavljen, te 
od 5. kolovoza iste godine djeluje pod nazivom Državni paromlin Čakovec. U raz-
doblju od 1949. do 1953. godine kao pravni sljednik istog djeluje Poduzeće za promet 
i preradu žitarica Žitni fond Čakovec koje se prije svega bavilo otkupom i distribuci-
jom žitarica na području sjeverne Hrvatske. Fond 198 je tek u arhivističkoj obradi, te 
se od mogućih cjelina mogu izdvojiti one o otkupu i distribuciji žitarica u rasponu od 
1949. do 1953. godine. Što se tiče Fonda 195 stvaratelj istog je utemeljen rješenjem 
Predsjedništva Vlade NR Hrvatske od 5. lipnja 1952. godine pod nazivom Čakovečki 
mlin, poduzeće za preradu i promet žitarica. Fond je trenutno neobrađen29 te sadrži 
različite cjeline od općih poslova, financija, radnih odnosa, investicija te razne vrste 
dokumentacija koje postoje prema arhivskom popisu. 

Zaključak
 
Fondovi koji su opisani u ovom radu predstavljaju tek pregled fondova čiji su 

stvaratelji imali tradiciju djelovanja od razdoblja Austro-Ugarske monarhije poput 
primjerice tvrtke „Samuela Neumanna nasljednici”, Čakovečki paromlin i munjara, 
udruženja Obrtni zbor Čakovec, odnosno stvaratelja koji su započeli djelovati u me-
đuratnom razdoblju u Kraljevini Jugoslaviji poput tvrtke „Braća Graner” i „Vajda”. 
Navedeni stvaratelji odnosno opisani fondovi koji se odnose na razdoblje od 1945. do 
1955. godine značajni su prije svega zbog poratne obnove proizvodnje i razvoja Ča-
kovca kao industrijskog središta te prvenstveno opće revitalizacije u nekom općem 
pogledu s obzirom na okolnosti i društveno-politički sustav. Fondovi su značajni jer 
osim podataka o pravnim prednicima njihovih stvaratelja daju i pregled situacije u 
poratnom razdoblju budući da su pojedini stvaratelji obnovili poslovne veze na po-
dručju srednje i zapadne Europe s obzirom na reputaciju njihovih pravnih prednika. 
Naravno, fondovi daju opis i pregled djelovanja poduzeća u socijalističkom sustavu, 
te stoga predstavljaju i značajan izvor za istraživanje gospodarske povijesti kako u 
lokalnim tako i u regionalnim okvirima. 

28 HR-DAM-151 Čakovečki mlin-paromlin Čakovec (1893.-1945.). Fond je arhivistički obrađen i 
opisan te postoji pripadajući sumarni inventar fonda. 

29 Fond je registraturno sređen odnosno čuva se u onakvom spisovodstvenom sustavu kako je 
nastao kod stvaratelja. 
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Зоран Стевановић1 
Архив Војводине (Нови Сад) 
Србија

Ђерђ Мор2

Удружење филигранолога Будимпешта
Мађарска

ВОДЕНИ ЗНАЦИ 
У ДОКУМЕНТИМА АРХИВА ВОЈВОДИНЕ

Сажетак: Аутори су написали архивистичко-филигранолошки рад, у којем су опи-
сана одабрана архивска документа која се чувају и стручно одржавају у Архиву Војво-
дине. Дати су описи садржаја докумената, укратко историјат њихових стваралаца, исто-
ријат фондова у којима се документа налазе и стручни рад Архива Војводине; затим, 
описани су водени знаци који су уочени и идентификовани у документима, као и њихо-
ви филигранолошки описи с карактеристикама и порекло папира. Путем одбира, ана-
лизована су она документа која се тематски односе на протестанте и протестантизам, с 
тим да се у свим документима спомињу и друге вероисповести, пре свега православци.

Кључне речи: водени знаци, протестанти, протестантизам, православци, архивска 
грађа

Водени знаци који су приказани и стручно описани у овом раду, истражи-
вани су у Архиву Војводине у периоду јул–септембар 2017. године. Повод и под-
стицај за истраживањa је петсто година од објављивања 95 теза о индулгенци-
јама, догмама и уређењу Цркве, од када их је Мартин Лутер 1517. године иста-
као на врата цркве у Витенбергу (од 1938, Лутерштат Витенберг). Данас, када 
овај догађај схватамо као почетак епохалних промена у религији, култури, дру-
штву и свету, покушали смо да дамо и наш допринос обележавању петовеков-
ног јубилеја. Истраживали смо архивска документа која су настала у 18. веку, у 
чијим садржајима се на било који начин спомињу протестанти и протестантизам, 

1 Zoran Stevanović, Archives of Vojvodina (Novi Sad), Serbia
2 György Mór, Association of Filigranologists Budapest, Hungary
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а затим смо код ових докумената анализовали папир, односно водене знаке 
који потврђују порекло папира, као и подручје, место и млин где је папир про-
изведен. Ова случајна веза између протестантизма и воденог знака била је 
основа нашег истраживања.

Резултате истраживања смо 2017. године објавили на мађарском језику у 
часопису Мађар визјел (Magyar vízjel).3 У Архиву Војводине су у јуну 2019. пред-
стављени резултати на немачком језику делегацији Евангеличке цркве аугсбур-
шке вероисповести у Лутерштат Витенбергу, односно свештеницима и свеште-
ницама из округа Гајлдорф у Савезној Републици Немачкој. Узимајући у обзир 
и то, да се садржај ових докумената односи не само на протестанте, већ и на 
друге вероисповести, а нарочито православце и српске православне црквене 
великодостојнике у Карловачкој митрополији, одлучили смо да резултате обја-
вимо и на српском језику, 2019. године, када прослављамо 800 година аутоке-
фалности Српске православне цркве. Резултате смо допунили, прецизирали и 
додатно разјаснили.

Истраживања водених знакова смо спровели у оквиру четири архивска 
фонда Архива Војводине, која су у Републици Србији категорисана као култур-
на добра од изузетног значаја. Прва два фонда представљају архивску грађу 
насталу радом институција власти на територији која највећим делом данас 
припада Аутономној Покрајини Војводини, односно Републици Србији. Ради 
се о Бачко-бодрошкој4 и Торонталској жупанији,5 које су постојале и радиле у 
систему административно-територијалне поделе некадашње Краљевине Угар-
ске. Овај жупанијски систем који је наслеђен из средњег века, обновљен је на-
кон турског периода. Наше истраживање је спроведено у оквиру фондова Бач-
ко-бодрошка жупанија (1699–1849) и Торонталска жупанија (1779–1849), који се 
још незванично називају Бачко-бодрошка жупанија 1 и Торонталска жупанија 
1, за разлику од архивске грађе из другог периода рада жупанија, од 1861. до 
1918. године, која сачињава жупанијске фондове у чијем називу је цифра 2. На-
име, на територији Бачко-бодрошке и Торонталске жупаније, али и у суседним 
крајевима Краљевине Угарске, у току Револуције је зачета Српска Војводина 
(1848–1849), а након Револуције су територије ове две жупаније одузете Краље-
вини Угарској и укључене у нову аустријску круновину Војводство Србија и 
Тамишки Банат (1849–1861). Међутим, већ након једанаест година и неколико 

3 Mór György, Stevanović Zoran, „Vízjelek a Vajdasági Levéltár protestánsokról szóló irataiban”, 
Magyar Vízjel, № 41/ év. XV, Budapest 2017, 17–28.

4 Lajčo Matković, Bačko-bodroška županija, Sombor (1688–1849), Analitički inventar (1688–1728), 
VIII/1, Arhiv Vojvodine, Sremski Karlovci 1987, VII–XXXVII.

5 Дејан Јакшић, Торонталска жупанија (1731–1849), Каталог одабраних садржаја докумена-
та (1731–1785), XV/1, Архив Војводине, Нови Сад 2008, 12–16.
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месеци, нова круновина је укинута, територија је враћена Краљевини Угарској, 
а Бачко-бодрошка и Торонталска жупанија су поново обновљене,6 и уз модер-
низацијске измене које су подразумевале укидање феудализма и поделу власти 
на законодавну, извршну и судску, постојале су све до 1918. године.

Ова два жупанијска архивска фонда налазе се у Архиву Војводине од осни-
вања 1926. године. Архивску грађу је на терену сакупљао и донео у Архив први 
управник ове установе културе, др Димитрије Кириловић, уз ангажовање и 
помоћ великог познаваоца архивске грађе, српског историчара проф. др Алексе 
Ивића.7 Стога, ови фондови, уз још неколицину других архивских фондова, 
сачињавају језгро око којег се развио рад на заштити архивске грађе у Архиву 
Војводине, који је током своје историје, више пута мењао назив и седиште.  

Друга два фонда чију смо грађу истраживали су: Илирска дворска комиси-
ја, депутација (1745–1777) и Илирска дворска канцеларија (1791–1792). Ради се о 
институцијама бечког двора задуженим за питања српског народа, који је тада 
називан још и Илирима, Власима, Рашанима, односно Рацима. Делокруг рада 
ове две институције обухватао је све православно становништво на подручју 
Угарске и Трансилваније. Решавана су питања Цркве, манастира, свештенства, 
фондова, задужбина, школства, штампарија, војске, као и питања у вези са при-
вилегијама које су Срби добијали од аустријских царева у 16, 17. и 18. веку, од-
носно од угарских краљева још од 15. века.8

„Илирски” фондови су у Архив Војводине доспели решавањем питања вра-
ћања грађе која су проистицала из државног преуређења након Првог светског 
рата, али и из времена после Другог светског рата.9 Решења су донета Споразу-
мом између Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца и Републике Аустрије од 
1923. и Протоколом између Федеративне Народне Републике Југославије и Ре-
публике Аустрије из 1958. године,10 као и Уговором о миру склопљеном између 
ФНР Југославије и Народне Републике Мађарске 1947. и Споразумом између 

6 Зоран Стевановић, Војводство Србија и Тамишки Банат (1849–1861), Архив Војводине, 
Нови Сад 2014, 17–51.

7 Аntal Hegediš, Mita Sekulić, Spomenica Arhiva Vojvodine 1926–1986, Arhiv Vojvodine, Sremski 
Karlovci 1986, 8–9.

8 Јован Валрабенштајн, Илирска дворска комисија, депутација – Беч 1745–1777 (Commissio, 
Deputatio Аulica in Transsilvanicis, Bаnaticis et Illyricis – Wien), Аналитички инвентар, XIII/1, Архив 
Војводине, Нови Сад 2000, V–IX;  Јован Валрабенштајн, Илирска дворска канцеларија – Беч 
(Illyrische Hofkanzlei – Wien), Аналитички инвентар, X/1, Архив Војводине, Нови Сад 1996, V–VII. 

9 Зоран Стевановић, „Рудолф Шмит и пљачка архивске грађе. Пљачка и уништавање Др-
жавне архиве у Новом Саду у Другом светском рату”, у: Архив, бр. 1–2, год. 2017, Београд 
2017, 116–121.

10 Архив Војводине (АВ), Нови Сад, Ф. 121, Архив Војводине (1926– ), 1926–1991, Документи 
који се односе на реституције: 1958. и 1958–1959, Међународни споразуми и уговори (преписи).
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ове две државе из 1958. године.11 У овим међудржавним документима, питања 
предаје архивске грађе су решавана уопштено, али су једино „илирски” фондо-
ви конкретно наведени. Они су стога, преузети из Земаљског архива у Будим-
пешти 1957. године.12

У четири архивска фонда која смо истраживали, уочили смо велики број 
предмета, који су према садржају у вези са протестантизмом. Изабрану тему 
смо претраживали уз помоћ научно-информативних средстава, која се у Архи-
ву Војводине израђују у континуитету више деценија, све до данас. Користили 
смо аналитичке инвентаре, у којима су описани садржаји појединачних архив-
ских предмета. Фонд Илирска дворска канцеларија (1791–1792) је потпуно ана-
литички обрађен, а комплетан инвентар је објављен у три књиге. Остала три 
фонда су делимично обрађени, те је за Илирску дворску комисију, депутацију 
(1745–1777) до сада објављено две књиге аналитичког инвентара, за Бачко-бо-
дрошку жупанију (1699–1849) једанаест књига и за Торонталску жупанију 
(1779–1849) три књиге. Аналитички инвентари су опремљени именским, гео-
графским и предметним регистрима, тако да је претрагом одредница истражи-
вање грађе умногоме олакшано. За потребе овог рада, прегледали смо следеће 
предметне одреднице: августинска вера, аугзбуршка вера, хелветска вера, кал-
винска вероисповест, протестанти, лутерани, евангелисти, калвинисти, рефор-
мати, акатолици, протестантске општине, акатоличке општине, реформатске 
општине, лутеранске општине, акатолички свештеници, протестантски све-
штеници, реформатски свештеници, евангелистички свештеници, лутерански 
свештеници, лутерански обреди, реформатски учитељи, протестантске књиге, 
попис акатолика и друге; као и географске одреднице места за која знамо да су 
у њима живели протестанти: Стара Моравица, Фекетић, Мађарски Итебеј, Пе-
тровац, Кисач, Ковачица, Арадац, Тоткомлош (или Ујкомлош, данас Велики 
Комлуш), итд.

На основу тога, одабрали смо 11 архивских предмета у којима се говори о 
протестантима и протестантској вероисповести, али уједно и о другим верои-
сповестима и међусобним односима њихових припадника: о различитим пра-
вилима за православце и протестанте код плаћања столе католичким свеште-
ницима; о насељавању пустих предела Тамишког Баната у 18. веку, након тур-
ског периода, углавном православцима и протестантима; о обнови Католичке 
цркве на подручју где је за време Турака било само православаца и калвини-
ста; о враћању манастира православцима, да они у противном не би ишли на 

11   Ferdo Hauptmann, „Jugoslovensko-mađarski arhivski pregovori i njihovi rezultati”, у: Glasnik 
arhivâ i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, god. I/ br. 1; АВ, Ф. 121, Реституције, Повер-
љиви списи Комисије за реституцију: Пов. 79/48 и Реституције из Мађарске; Документи који се 
односе на реституције: 1958. и 1958–1959, Међународни споразуми и уговори (преписи).

12 АВ, Ф. 121, Документи који се односе на реституције: 1957–1959, Напомене уз илирске 
фондове; F. Hauptmann, наведено дело.
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школовање код лутерана и калвиниста; о верској толеранцији, ризицима које 
она носи за католичанство и ограничењима која задржава за друге вере, одно-
сно везама које је проузроковала између протестаната и других вероиспове-
сти; о непосредним царским интервенцијама приликом преласка из једне вере 
у другу.

Водени знаци

У одабраним документима смо уочили 16 водених знакова са пратећим 
контрамаркама, монограмима (иницијалима), натписима, потписима и фирма-
ма. Водене знаке смо фотографисали, измерили, прецртали на паус папир, а 
потом графички представили. Утврдили смо и формат табака, број понтизоа, 
вержера, дебљину и боју папира. Порекло папира смо истраживали уз помоћ 
стручне литературе и претраживањем познатих база водених знакова. Тражи-
ли смо сличне, врло сличне и идентичне знакове, који су већ евидентирани, 
представљени и описани, односно испитивали смо значење монограма и дру-
гих помоћних знакова. Паралеле са нашим воденим знацима пронашли смо и 
у документима која се чувају у другим установама културе. Код анализе поре-
кла папира, значајно нам је помогао познати филигранолог из Будимпеште Јене 
Пелбарт (Pelbárt Jenő).

Уз графички приказ воденог знака дали смо детаљан филигранолошки 
опис, као и архивски опис садржаја на нивоу документа, односно архивског 
предмета у којем се документ налази.
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Водени знак 1. и 1а.
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1. Кула и рука са мачем
1а. Монограм IDF
Документ: АВ, Ф. 5, Илирска дворска комисија, депутација – Беч (1745–
1777), а. ј. 1509
Опис садржаја: 1753, Беч. Молба Павла Ненадовића, српског митрополита, 
упућена Илирској дворској депутацији да се православним Србима врати 
манастир Марча у Славонији, јер унијата у Вараждинском генералату гото-
во да нема. Народ је остао без хришћанског учења услед чега се повећао 
број убистава, разбојништава, крађа, а нарасла је и полигамија. Уколико се 
манастир не врати православнима, штету ће сносити и Католичка црква, 
јер ће православни отићи на школовање код Лутерана и Калвиниста у Шо-
прон и Пожун (Братислава). 
Димензије знака (ширина × висина): 68 × 109 мм, монограм: 58 × 21 мм
Формат табака: 362 × 474 мм
Размак понтизоа: 25–27 мм
Дебљина папира: 68–93 μм
Боја папира: смеђа
Млин: Ритерсфелд (Rittersfeld) у Доњој Аустрији
Мајстор: Јозеф Д. Фиали (Iosef D. Fiali)
Врло сличан знак: 1759. година, у: М. Гроздановић-Пајић, Рукописи Музеја 
Српске православне цркве. Збирка Радослава М. Грујића, књ. 2, Филиграно-
лошки албум, Народна библиотека Србије – Музеј Српске православне цр-
кве, Београд 2015, сл. 66.
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2. Круна са укрштеним кључевима
Документ: АВ, Ф. 2, Бачко-бодрошка жупанија (1699–1849), а. ј. 1755/88
Опис садржаја: 1755, Нови Сад. Изјашњење Висариона Павловића, српског 
владике у Новом Саду, у вези са жалбом калвинисте из Коморана царици 
Марији Терезији да му је син прешао у православну веру и да га владика 
Висарион задржава.
Димензије знака: 96 × 84 мм
Формат табака: 426 × 326 мм
Размак понтизоа: 10, 20–23 мм
Дебљина папира: 75–96 μм
Боја папира: беличаста
Млин: Обер Егендорф (Ober Eggendorf) у Доњој Аустрији
Сличан знак: Magyar Vízjel Adatbank (MVA),13 17345.

13 На: http://www.belyegmuzeum.hu/MAPAVIT-DMVA/, 18. децембар 2019.

Водени знак 2.
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3. Грб са поштанским рогом, кључевима и монограмом ID
Документ: АВ, Ф. 2, а. ј. 1755/88
Опис садржаја: 1755, Беч. Лично писмо царице Марије Терезије Бачко-бо-
дрошкој жупанији у вези са жалбом калвинисте из Коморана, да му је син 
прешао у православну веру и да га владика Висарион задржава.
Димензије знака: 55 × 90 мм
Формат табака: 440 × 347 мм
Размак понтизоа: 22–25 мм
Вержер: 16 жица на 20 мм
Дебљина папира: 93–127 μм
Боја папира: беличаста

Водени знак 3.
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4. Дивљи човек у грбу са круном
4а. Монограм FRW у оквиру
Документ: АВ, Ф. 5, а. ј. 1604
Опис садржаја: 1758, Беч. Један од докумената у предмету у којем Илирска 
дворска депутација образлаже владару да српском митрополиту не траба да 
се дозволи верска јурисдикција у Ердељу, јер то не би само допринело шире-
њу „шизме”, већ би се повећала и опасност од аријанства, лутеранства и кал-
винизма.
Димензије знака: 52 × 88 мм, монограм: 70 × 19 мм 
Формат табака: 442 × 347 мм
Размак понтизоа: 14, 24–26 мм
Вержер: 18 жица на 20 мм
Дебљина папира: 74–96 μм
Боја папира: беличаста
Млин: Лездорф (Leesdorf) у Доњој Аустрији
Мајстор: Ф. Р. Вирц (F. R. Würz)
Идентичан знак: 1755. година, у: АВ, Ф. 5, а. ј. 12–20, 24, 26, 31, 35, 36.

Водени знак 4. и 4а.
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5. Анђео
5а. Монограм STW
Документ: АВ, Ф. 5, а. ј. 1184 
Опис садржаја: 1759, Беч. Допис владара Илирској дворској депутацији у 
предмету о Великоварадинској бискупији, у којем се између осталог помиње 
и то да је на подручју Бискупије у време Турака било само православаца и 
калвиниста, а да је цар Леополд I oбновио Бискупију са задатком да шири 
католичанство. 
Димензије знака: 69 × 84 мм, монограм: 59 × 18 мм
Формат табака: 446 × 347 мм
Размак понтизоа: 24–26 мм
Вержер: 16 жица на 20 мм
Дебљина папира: 75–110 μм
Боја папира: беличаста
Млин: Ранерздорф (Rannersdorf bei Schwechat) у Доњој Аустрији

Водени знак 5. и 5а.
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6. Анђео са теразијама, натписом SPÖLTEN, монограмом ОМ и 
постаментом LRP
Документ: АВ, Ф. 5, а. ј. 1660
Опис садржаја: 1760, Беч. Извештај намесника Ердеља, грофа Бетлена 
(Bethlen), владару да донесени акт толеранције није задовољио православне 
Румуне, јер садржи ограничавајуће одредбе које се на њих односе, али не и 
на припаднике преостале четири вере у Ердељу: католике, калвинисте, лу-
теране и аријанце.
Димензије знака: 105 × 142 мм
Формат табака: 464 × 350 мм
Размак понтизоа: 22–24 мм
Дебљина папира: 101–124 μм
Боја папира: беличаста
Млин: Санкт Пелтен (Sankt Pölten) у Доњој Аустрији  
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Водени знак 6.
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7. Љиљан
7а. Монограм FCP
Документ: АВ, Ф. 5, а. ј. 11
Опис садржаја: 1762, Беч. Документ у преписци Илирске дворске депутаци-
је са владаром у вези са насељавањем Тамишког Баната, где се између оста-
лог објашњава да ове пусте и мочварне крајеве тешко да би неко прихватио 
за станиште, осим Срба, Румуна и „занесених” калвиниста.
Димензије знака: 39 × 70 мм, монограм: 62 × 55 мм
Формат табака: 480 × 370 мм 
Размак понтизоа: 26–27 мм
Дебљина папира: 101–123 μм
Боја папира: сламаста
Млин: Обер Егендорф у Доњој Аустрији
Мајстор: Фердинанд Кристијан Пурчер (Ferdinand Christian Purtscher)

Водени знак 7. и 7а.
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8. Знак 4% са монограмом ICB (или CIB)
Документ: АВ, Ф. 5, а. ј. 11
Опис садржаја: Исто као под 7
Димензије знака: 58 × 187 мм
Формат табака: 452 × 361 мм
Размак понтизоа: 25–26 мм
Дебљина папира: 86–99 μм
Боја папира: сламаста

Водени знак 8.
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9. Котва у кругу са шестоугаоном звездом
9а. Контрамарка тролист са кружним листовима и лигатурним 
монограмом JМE
Документ: АВ, Ф. 5, а. ј. 11
Опис садржаја: Исто као под 7
Димензије знака: 60 × 82 мм, контрамарка: 25 × 52 мм
Формат табака: 452 × 358 мм
Размак понтизоа: 22–24 мм, криве жице
Вержер: 22 жице на 20 мм
Дебљина папира: 69–82 μм
Боја папира: смеђа
Провидност папира: облачаст

Водени знак 9. и 9а.
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10. Грб са отвореном капијом
Документ: АВ, Ф. 11, Торонталска жупанија (1779–1849), а. ј. 1783/210
Опис садржаја: 1782. Велики Бечкерек (данас Зрењанин). Извештај Комиси-
је Торонталске жупаније о колонизацији Тоткомлоша и стању лутеранске 
заједнице.
Димензије знака: 63 × 77 мм
Формат табака: 483 × 372 мм
Размак понтизоа: 26–27 мм
Дебљина папира: 83–121 μм
Боја папира: сламаста  
Провидност папира: чист
Сличан знак: 1766. година, Капелнер Јанош (Kapellner János), трговац папи-
ром у Будиму у: MVA, 20967 и Pelbárt Jenő, Vízjelek Budapest Főváros 
Levéltárából, № 1, Grafon Kiadó, Budapest – Nagykovácsi 2010, vízjel 62.  

Водени знак 10.
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Водени знак 11. и 11а.
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11. Круна са две сабље у грбу
11а. Потпис C: PRINCEPS DIETRIHSTEIN PROSKAU
11б. Фирма I. B. HELLER
Документ: АВ, Ф. 11, а. ј. 1784/1218 
Опис садржаја: 1784, Селеуш. Попис нових колониста у месту Селеуш, који 
моле слободно исповедање августинске вере и изградњу богомоље.
Димензије знака: 64 × 109 мм, потпис: 174 × 53, фирма: 113 × 118 мм
Формат табака: 480 × 375 мм
Размак понтизоа: 25–28 мм
Дебљина папира: 78–90 μм
Боја папира: смеђа
Млин: Алтенберг-Иглау (Altenberg-Iglau) у Моравској – данас места Старе 
Хори (Staré Hory) и Јихлава (Jihlava) у Републици Чешкој
Мајстор: Јозеф Бенедикт Хелер (Јoseph Benedikt Heller)
Наручилац папира: кнез Дитрихштајн-Проскау – према горњошлезијском 
граду, данас Прошков (Prószkow) у Републици Пољској
Идентичан знак: 1782. година, у: Мађарски национални архив – Архив Пе-
штанске жупаније, Будимпешта, V. 180 A-b 8. kötet

Водени знак 11б.

Грб племићке породице Дитрихштајн



Зоран Стевановић
Ђерђ Мор

174

12. Прострељени орао у штиту са круном
12а. Монограм WW
Документ: АВ, Ф. 11, а. ј. 1785/530
Опис садржаја: 1785, Ујкомлош. Писмо места Ујкомлош, упућено комисији 
која решава спор у вези са столом коју лутерани плаћају католичком биску-
пу у Готлобу.
Димензије знака: 100 × 124 мм, монограм: 66 × 20 мм
Формат табака: 446 × 364 мм
Размак понтизоа: 26–28 мм
Вержер: 16 жица на 20 мм 
Дебљина папира: 50–90 μм
Боја папира: беличаста 
Провидност папира: водене флеке
Млин: Бобот у Тренчинској жупанији (данас у Републици Словачкој)
Мајстор: Венцел Вимер (Wenzel Wimmer)
Сличан знак: Pelbárt Jenő: „SZELEC papírmalom ritka vízjelei 1806-ból”, 
Magyar Vízjel, № 25/ év. XI, Budapest 2013, 33–36.
Хералдика: прострељени орао је симбол племићке породице Илешхази 
(Illésházy), која је давала жупане за Тренчинску и Липтовску жупанију.
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Водени знак 12. и 12а.
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Водени знак 13.
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13. Двоглави орао са круном
13а. Монограм IIP
Документ: АВ, Ф. 11, а. ј. 1786/1098 
Опис садржаја: 1786, Арадац. Срески подначелник извештава Торонталску 
жупанију да је католички парох био у Арацу и да је проверио прикупљена 
средстава и стање радне снаге, у вези са градњом богомоље за евангелисте.
Димензије знака: 125 × 141 мм, монограм: 60 × 19 мм
Формат табака: 480 × 365 мм
Размак понтизоа: 25–26 мм
Дебљина папира: 83–120 μм
Боја папира: беличаста
Провидност папира: са „пиљевином”

Водени знак 13а.
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Водени знак 14.
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14. Грб са круном и поштанским рогом
14а. Монограм VI
14б. Ознака формата папира 21
Документ: АВ, Ф. 12, Илирска дворска канцеларија, а. ј. 140
Опис садржаја: 1791, Беч. Један од докумената у предмету у којем Угарска 
дворска канцеларија објашњава Илирској дворској канцеларији да прили-
ком ослобађања православаца од плаћања столе и других дажбина като-
личким свештеницима, а и о питању слободе вероисповести, не може да се 
примени исти пропис као код протестаната, пошто они имају и световни 
надзор, а код православних постоји само Синод.
Димензије знака: 54 × 76 мм, монограм: 17 × 14 мм, ознака формата: 23 × 15 мм
Формат табака: 475 × 380 мм
Размак понтизоа: 24–26 мм
Дебљина папира: 67–93 μм
Боја папира: сламаста
Провидност папира: чист
Специфичност: срце у композицији поштанског рога у штиту са круном

Водени знак 14а. и 14б.
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Водени знак 15.
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15. Грб са круном и поштанским рогом
15а. Фирма I. HADAUN
Документ: АВ, Ф. 12, а. ј. 140
Опис садржаја: исто као 14 
Димензије знака: 57 × 127 мм, фирма: 138 × 22 мм 
Формат табака: 475 × 372 мм
Размак понтизоа: 28–30 мм
Дебљина папира: 57–75 μм
Боја папира: сламaста
Провидност папира: чист
Велетрговац папиром: Ј. Хадаун (I. Hadaun) из Беча

Водени знак 15а.
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16. Грб са поштански рогом
16а. Фирма C & I HONIG
16б. Ознака квалитета IV
Документ: АВ, Ф. 12, а. ј. 140
Опис садржаја: исто као 14 
Димензије знака: 54 × 99 мм, фирма: 128 × 19 мм, ознака квалитета: 24 × 18 мм
Формат табака: 470 × 380 мм
Размак понтизоа: 25–27 мм
Дебљина папира: 70–101 мм
Боја папира: беличаста
Провидност папира: чист
Млин: Хоних (Honig) у Холандији
Мајстори: Корнелијус и Јан Хоних (Cornelius & Ian Honig)
Квалитет папира: фини, израда према начину француског мајстора Жана 
Виледарија (Iean Villedary) из 17–18. века
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Водени знак 16, 16а. и 16б.
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Zoran Stevanović
György Mór

WATERMARKS IN DOCUMENTS OF THE ARCHIVES OF VOJVODINA

Summary: Authors wrote an archival-filigranological text which describes selected ar-
chive documents of the Archives of Vojvodina. Contents of documents and briefly histories of 
their creators, histories of fonds in which the documents are located, and the expert work in 
the Archives of Vojvodina are described. Observed watermarks in documents and the origin 
of the paper are also described. Through selection, documents thematically related to Protes-
tants and Protestantism were analyzed, considering that other religions are mentioned in all 
these documents, primarily Orthodoxes.

Keywords: watermarks, Protestants, Protestantism, Orthodoxes, archival holdings
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UDC 94(436-89)“1768/1900“
UDC 94(497.113)“1768/1900“

Др Филип Крчмар1

Историјски архив Зрењанин
Србија

ДИНАСТИЈА У ПОСЕТИ: 
БЕЧКЕРЕК И ХАБЗБУРГОВЦИ (1768–1900)

Сажетак: У раду је дат хронолошки преглед посета које су хабзбуршки владари и 
чланови династије Хабзбург учинили Великом Бечкереку (данашњем Зрењанину), од 
друге половине 18. до почетка 20. века. За двеста година владавине Банатом (1718–
1918) они су у овом граду и његовом непосредном окружењу боравили петнаестак 
пута, различитим поводима, а о њиховим визитама остало је доста писаних сведочан-
става, од којих су нека више, а нека мање позната. Поред повеља које су издали овом 
граду и трагова које су оставили у локалној и регионалној топонимији, јавном дис-
курсу, градској архитектури и иконографији, посете хабзбуршких владара и чланова 
њихове династије представљају најнепосреднији вид веза са овом средином, смеште-
ном тик уз саму периферију њиховог царства. Долазак, дочек и боравак високих го-
стију важио је за значајан друштвени догађај, који би се планирао до ситних детаља и 
који би по правилу мобилисао водеће градске слојеве. У Велики Бечкерек и околину 
Хабзбурговци су долазили ради војних и других инспекција, на пропутовањима или 
због рекреације и одмора, и по правилу се не би дуго задржавали. Када би боравили у 
блиском окружењу (суседним жупанијама), жупанијске и градске власти Великог Беч-
керека слале би депутације угледних грађана на подворење, како би одавањем поча-
сти владару или члановима царског дома скренуле пажњу на себе. 

Кључне речи: Велики Бечкерек, Хабзбурговци, Јосиф II, надвојвода Јосиф, Фрања 
Јосиф, Фрања Фердинанд, Ечка

Увод

Најкасније од средине 18. века, обилазак државе спадао је у саставни део 
владавине скоро сваког просвећеног владара у Европи. Инкогнито путовања 

1 Filip Krčmar, Historical Archives of Zrenjanin, Serbia
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руског цара Петра Великог, а касније и пруског краља Фридриха Великог, била 
су пример за Јосифа II (1780–1790). Он је тако постао један од првих хабзбур-
шких владара који је упознао огромна пространства своје царевине. Један од 
његових биографа израчунао је да је на својим путовањима Јосиф двапут оби-
шао земаљску куглу. Своја сазнања о покрајинама своје државе он није темељио 
само на извештајима који су стизали из провинција, нити из ратних похода у 
којима је лично узимао учешћа, већ и из сопствених путовања и обилазака.2

 И његов братанац Фрања I био је на исти начин заинтересован да упозна 
земље и народе свог царства. У периоду између Бечког конгреса и своје смрти 
1835, предузео је укупно 67 путовања. Њихова сврха је у првом реду била та да 
стекне лични утисак о управи и изврши инспекцију тврђава и војних трупа. На 
тим путовањима давао је аудијенције, али је настојао да се и независно од тога 
упозна са условима живота својих поданика. Као резултат тога настале су не-
бројене путничке белешке. Путовао је по Шлезији, Галицији и Ердељу, Чешкој, 
Угарској, Ломбардији, Венецији и Далмацији – „једва да је било круновине, коју 
није познавао из сопственог [путничког] искуства”.3 

2 Сасвим разумљиво, о путовањима Јосифа II остале су очуване бројне (духовите) анегдоте. 
Уживао је у непосредном контакту са својим поданицима и обичним светом, током којег би, по 
правилу, бивао непрепознат. Једном приликом је тако дан пре своје пратње стигао у француски 
град Ремс, где су грешком помислили да је слуга. Када га је станодавац упитао које су његове 
дужности у царевом домаћинству, Јосиф је уз осмех одговорио: „Понекад га бријем”. Други пут, 
такође у Француској, на конаку где је боравио, управник локалне поште спремао се да крсти дете 
и на цара – којег нису препознали – навалише да буде кум. Када га је свештеник упитао за име, 
он одговори тихо: – Јосиф. – Презиме? – Други. – Занимање? – Император. Трећа занимљива 
прича говори како је на једном од својих путовања Јосиф наишао на преврнуту кочију и њеном 
власнику понудио место у сопственој. Настављајући пут и у жељи да заподене разговор, странац 
му рече да погоди шта је имао за вечеру. – Пилетину – рече Јосиф. – Не. – Овчетину. – Не. – 
Омлет. – Не – рече човек и, потапшавши цара по бутини као да су пријатељи већ сто година, 
рече: – Телетину. На то Јосиф примети: – Не познајемо се, па је сад на тебе ред да погађаш. Ко 
сам ја? – Војник? – упита странац. – Можда – одговори Јосиф – али можда сам још и нешто дру-
го. – Премлад си ми за официра – рече странац. – Да ли си пуковник? – Не. – Мајор? – Не. – Гу-
вернер? – Не. – Па ко си онда? – осмехну се странац и у шали упита: – Да ниси цар? – Баш си 
погодио! – рече Јосиф и потапша пријатељски човека по бутини. Запрепашћен и постиђен због 
слободе коју је себи дозволио у опхођењу према свом владару, човек стаде да се извињава и хте-
де да напусти кочију. – Не, не – рече Јосиф – jа сам знао ко сам кад сам те примио, а нисам знао 
ко си ти. Ништа се није променило, наставимо даље наш пут. Dorothy Gies McGuigan, The 
Habsburgs, London 1970, 257–258. За путовања Јосифа II в. рад П. фон Радића који се појавио у 
Бечу о стогодишњици Јосифове смрти: P. von Radics, Reisen der Joseph II und die Volkswirtschaft in 
Österreich-Ungarn. Zum 100. Gedenktag seines Todes am 20. Februar 1790. und aus Anlaß der großen 
Land- und Forstwirtschaftlichen Ausstellung in Wien 1890, Wien 1890. 

3 „Es gab kaum ein Kronland, dass er nicht aus eigener Anschauung kannte”. Friedrich Weissens-
teiner, Die österrichischen Kaiser: Franz I – Ferdinand I – Franz Joseph I – Karl I, Carl Ueberreiter Verlag, 
Wien 2003, S. 53.
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Фрања Јосиф је такође био у знаку ове традиције. И његова, скоро 68-годи-
шња владавина, била је обележена путовањима – најпре коњским запрегама, а 
касније, упоредо са развојем железничке мреже, све чешће удобним дворским 
возом. Као прворазредни извор за царска путовања и њихово трајање могу по-
служити дворски протоколи који су бележили одсуства владара из престонице. 
Она се грубо могу поделити у одласке на маневре и у инспекције, на лечења и у 
лов, као и путовања од државно-политичког и/или културног значаја. Већина 
његових путовања потпада у више ових категорија, будући да су често имала 
више од једног циља. Такође, подела на приватна и службена, тј. званична пу-
товања, могућа је једино условно, будући да се, сем пар изузетака, ниједно не 
може окарактерисати као само приватно или само пословно.4 

Саставни део формирања и унапређења царске армије били су војни мане-
ври који су се уредно и редовно одржавали – углавном у јесен – поред текућих 
војних вежби у војним логорима. Владар не само да је редовно посећивао логор 
у Бруку на Мури, близу Беча, већ је присуствовао маневрима који су се одржа-
вали у свим деловима Монархије. Док су дужа, вишедневна инспекцијска путо-
вања била чешћа у почетним годинама његове владавине (нпр. у Галицију и 
Буковину јуна и јула 1855. или у Горњу Италију у јануару 1862), а касније бивала 
ограничена на углавном једнодневна разгледања војних трупа или инспекције 
војних завода, посете маневрима биле су редовне и одржавале су се сваке годи-
не. Ретку посебност чиниле су посете поморским маневрима, који су били одр-
жавани углавном у главним поморским лукама Монархије – у Пули (септембар 
1882, мај 1895, септембар 1902) или на далматинској обали код Виса (јун 1891). 
Почев од 1867. године и склапања Аустроугарске нагодбе, када је оформљено 
двојно државно уређење, Фрања Јосиф је био принуђен да проводи више вре-
мена у Угарској – у Будиму/Пешти5 и у тамошњим резиденцијама, попут двор-
ца Геделе (мађ. Gödölö), који му је додељен као поклон поводом крунисања 1867. 
године.

Ипак, најомиљеније пребивалиште ван Беча и место за одмор Фрање Јоси-
фа била је бања Ишл (нем. Bad Ischl), у централној Аустрији, где је лети често 
боравио са двором (у овој бањи је 1914. потписао објаву рата Србији, након чега 
се вратио у Беч и до смрти га није напуштао).

4 Thomas Huber-Frischeis, „Der Kaiser kennt sein Reich in allen Teilen”, in: Hans Petschar (Hg.), 
Der ewige Kaiser. Franz Joseph I. 1830–1916, Amalthea Signum Verlag, Wien 2016, S. 125.

5 Будим и Пешта су све до 1872. били раздвојени, када су се спојили на основу Закона о 
главном граду. О томе види: Иштван Фодор (ур.), Приручник за коришћење старије архивске 
грађе, Друштво архивских радника Војводине – Историјски архив Панчево, Нови Сад – Панчево 
2011, 108. 
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Хабзбурговци и Банат

На пропутовањима својом пространом царевином, Хабзбурговци – како 
владари, тако и остали чланови династије – боравили су у више наврата у Ба-
нату. Ова провинција се налазила у саставу Хабзбуршке монархије равно две-
ста година – од освајања 1718. године и Пожаревачког мира, па све до распада 
Аустроугарске на крају Првог светског рата (1918). За то време, у својим насто-
јањима да учврсте своју власт на овом подручју и снажно га интегришу у са-
став своје државе, Хабзбурговци су у Банату оставили значајног трага – у овда-
шњим топонимима,6 управној, здравственој, просветној, саобраћајној, при-
вредној и другој инфраструктури, профаној и сакралној архитектури,7 споме-
ничком наслеђу, јавном дискурсу и небројеним – истинитим, полуистинитим 
или неистинитим – легендама. У два наврата, Банат је у оквиру Хабзбуршке 
монархије уживао посебан административно-политички статус: први пут као 
посебна покрајина под називом Темишварски или Тамишки Банат (лат. Banatus 
Temesvariensis, нем. Banat von Temeschwar / Temeschwarer Banat / Temescher 
Banat, мађ. temesi Bánság, рум. Banatul timişan), од 1718. до 1779. године; други 
пут као посебна круновина (нем. Kronland) у саставу Аустријског царства под 
именом Војводство Србија и Тамишки Банат (1849–1860). Са етнички веома хе-
терогеним становништвом, уз плодно земљиште које је важило за „житницу 
Угарске” (нем. Kornkammer Ungarns) и географски блиско Кнежевини (касније 
Краљевини) Србији и Балкану (porta Orientalis), Банат је за Хабзбурговце имао 
велики политички, привредни и геостратешки значај. Отуда и не чуди њихово 
интересовање за овдашње прилике. 

Током посета овим крајевима, једнo од њихових главних одредишта и/или 
свратишта био је и Велики Бечкерек (данашњи Зрењанин), у ком је њихово 
присуство почев од друге половине 18. па све до почетка 20. века забележено у 
више од десет наврата. Када и нису долазили у Бечкерек, већ у његову непо-
средну околину, градске и жупанијске власти су имале обичај да пошаљу деле-
гације састављене од најугледнијих градских и жупанијских нотабилитета како 
би изразиле своју оданост царском дому и чином подворења на себе скренуле 
пажњу највиших кругова у држави. И док су неке од ових посета данас релатив-

6 Завичајни историчар Баната А. П. Петри је избројао тридесетак банатских насеља која су 
добила имена по члановима хабзбуршке династије, као и четрдесетак названих по њеним истак-
нутим цивилним и војним слугама – државницима, нижим чиновницима, генералима, итд. О 
томе види: Anton Peter Petri, Einige Banater Ortsnamen und ihre Herleitung, Mühldorf/Inn 1983, S. 3.

7 О настојањима Хабзбурговаца да од Баната направе „католичку провинцију” системат-
ском изградњом католичких цркава и популаризацијом католичких култова види: Swantje 
Volkmann, „Kirchenbau im Banat im 18. Jahrhundert als Erziehungsstätten des Staates” у публикаци-
ји: Rainer Bendel-Norbert Spannenberger (Hrsg.), Die Kirche als Integrationsfaktor in Migrationen der 
Südostliche Teilen HabsburgerMonarchie in XVIII Jahrhunderts, LIT Verlag, Berlin 2010, S. 289–296.
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но познате, дотле су друге практично заборављене, иако су својевремено озна-
чавале можда и најважнији друштвени догађај у току године, који би се плани-
рао до ситних детаља и који би по правилу мобилисао водеће градске слојеве. 
Притом, наравно, требало би имати у виду и да се однос самог поднебља према 
Хабзбурговцима, услед геополитичких и административних промена које су 
уследиле након Првог светског рата, радикално изменио. 

Гроф Фалкенштајн

Први Хабзбурговац који је посетио Велики Бечкерек био је Јосиф II. Није-
дан хабзбуршки владар пре, а ни после њега, није толико пута боравио у Бана-
ту: за две деценије он је боравио овде у шест наврата – 1768, 1770, 1773, 1783, 
1786. и 1788. године.8

У време своје прве визите овим крајевима, долазио је у својству савладара 
своје мајке, делом „пословно”, а делом из задовољства. Његова путовања изне-
дрила су бројне анегдоте, али и интересантно поређење: док је његов деда Кар-
ло VI путовао по Европи са више од 200 коња и непрегледном свитом сачиње-
ном од свештеника, лекара, хирурга, секретара, власуљара, кувара, лакеја, итд., 
дотле је Јосиф више волео да путује инкогнито, под лажним именом „гроф 
Фалкенштајн”,9 возећи се у једноставној кочији са највише шесторо људи у 
пратњи. 

У време своје прве визите овим крајевима, долазио је у својству савладара 
своје мајке, Марије Терезије, али и као „будући властелин ових крајева, који 
сноси и личну одговорност за будућност и судбину својих имања”.10 Пред свој 
први одлазак у Банат, желео је да се у потпуности упозна са историјатом ове 
области и овдашњим приликама, те је проучавао дотадашње извештаје краљев-
ског комесара за колонизацију Баната, Волфганга фон Кемпелена. Током пута 
би сваке вечери диктирао своје утиске, запажања и најважније догађаје свом 
секретару. 

Кренувши на пут из Беча 17. априла ујутру, Јосиф II је посетио Сегедин (19. 
април), па је редом обишао: Велики Сенмиклуш, Бебу и Чанад (20. април), Арад 
(21. април), Липу и Каполну (25. април), Фачет и Лугош (26. април), Карансебеш 
(27–28. април), Мехадију (29. април), Жупанек и Ада Кале (30. април), Дубову и 

8 Antal Hegediš, „Josif II o svom putovanju u Banat 1768”, Istraživanja 11, Filozofski fakultet u 
Novom Sadu, Institut za istoriju, Novi Sad 1986, 202.

9 Псеудоним је изведен из титуле коју је раније носио његов отац, цар Фрања I, по имању 
које је имао у Фалачкој. О томе види: Karl Gutkas, Kaiser Joseph II. Eine Biographie, Paul Zsolnay 
Verlag, Wien–Darmstadt 1989, S. 10–11.

10 A. Hegediš, nav. delo, 204.
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Стару Оршаву (1. мај), Берзаску (2. мај), Белу Цркву (3–4. мај), Нову Паланку (5. 
мај), Баваниште (6. мај), Панчево (7–8. мај), Томашевац, Јабуку и Опово (9. мај), 
да би у Бечкереку боравио 10. маја. У путнички дневник је прибележио: „Код 
Бечкерека је отежано кретање каналом. Разговарао са инжењером Фримонтом 
о плановима изградње канала. У Бечкереку је равница слабо култивисана”.11

Ипак, у свом извештају о обиласку Баната је Јосиф био много речитији. У 
њему је изнео – за данашње појмове револуционарно и несвакидашње – стано-
виште, да би Бечкерек требало да буде центар Баната уместо Темишвара, који 
се показао нездравим:

Пошто држим да су издашна средства за побољшање тамошњих лоших здрав-
ствених прилика [мисли се на Темишвар – прим. аут.] узалудна, јер им је узрок 
чињеница да се овај град налази у најдубљој тачки равнице која се око њега 
шири, то морам посаветовати да се [из њега] пресели целокупна управа, када се 
умешни људи, који се не смеју жртвовати, изволе послати доле [Банат – прим. 
аут.]. Колико год се овај подухват чинио скупим, његови трошкови не би пре-
машили корист и вредност који из њега произилазе. Одабрано место морало 
би бити у једној здравој, плодној средини, која лежи на води (због транспорта). 
Колика су моја сазнања о тој земљи, Велики Бечкерек ми се чини најбољим. 
Овдашња управна служба је најплоднија. Око ње се пружа највише земљишта 
које је погодно за колонизацију. Лежи на каналу – дакле све се може послати 
из Темишвара и за Темишвар речним путем, а и добити из читаве Угарске и 
Немачке све што је неопходно, и притом је још ближе од Темишвара. Овдашњи 
ваздух је здрав и сасвим сигурно бољи него у Темишвару, будући да у читавом 
Банату нема нездравијег места. Бечкерек је већ велико насеље и не захтева ни-
шта друго него да се сагради једна кућа за председника или капетана и нешто 
покућства за канцеларије и архив. Преостали смештај већ би се сам пронашао, 
тамо где је сада или тамо где га саграде људи који се овде доселе. Полицијска 
служба морала би, услед недостатка затвора, остати у Темишвару. Не сумњам да 
би садашњи градски већници Темишвара, који већ око града имају своје мајуре 
и баште, нерадо напустили своје домове. Стога ми се издржавање нових град-
ских чиновника, који би се имали послати (у Бечкерек), чини као боље решење. 
Када би их овај град имао, то би се онда много људи преселило из Темишвара за 
Бечкерек и тиме би се добило више простора за премештај војске и неопходног 
гарнизона.12 

По свој прилици је повољан суд Јосифа II допринео томе да наредне, 1769. 
године, његова мајка и савладарка Марија Терезија додели Великом Бечкереку 
Привилегију, којом је уздигла ово коморско село у статус трговишта. 

Банатски завичајни историчар Феликс Милекер у својој Историји вароши 
Велики Бечкерек наводи да је Јосиф II поново боравио у граду 1770. године, али 

11 Isto, 208. 
12 Isto, 248–249.
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не доноси више детаља о овој посети.13 Милекер такође не помиње цареву по-
сету Банату 1783, током које је боравио – ако не у Бечкереку, а оно бар у његовој 
непосредној близини – Ечки. Ово насеље, које ће и касније привлачити пажњу 
Хабзбурговаца, у то време је почињало нову значајну етапу свог историјског 
развоја: годину дана раније (1782), њу је, заједно са селима Клек, Јанкахид,14 
Мартинице15 и Ернестхаузен16 купио богати јерменски трговац пореклом из Ер-
деља, Лукач Лазар.17 Породица Лазар, са новостеченом грофовском титулом „од 
Ечке”, временом ће од овог села направити узорно властелинство које ће век 
касније посећивати и аустроугарски престолонаследник Фрања Фердинанд.

 Ечка се спомиње у плану пута Јосифа II по Банату, који се данас чува у Ар-
хиву Војводине, а који је Војна команда у Темишвару доставила властима у Ве-
ликом Бечкереку.18 Према том плану, цар је требало да 21. маја из Земуна дође у 
Панчево, где би остао и наредног дана; 23. маја био је предвиђен Вршац, од 24. 
до 26. Темишвар, 27. и 28. Арад. У истом документу је назначено међутим, да би 
цар изволео 21. маја посетити и Ечку, због чега је Торонталска жупанија умоље-
на да тамо обезбеди запрегу за превоз цара.

Ако и није посетио Велики Бечкерек овом приликом, индикативно је да је 
наредне, 1784. године, Јосиф II издао повељу којом је овом трговишту доделио 
право одржавања још једног (трећег) годишњег вашара.19 Није искључено да је 
с тим у вези и настанак његовог портрета који се чувао у просторијама Жупа-
нијске палате, а који је данас изгубљен.20 

Непосредно пред смрт, Јосиф је започео нови и, како ће се испоставити, 
последњи рат против Турака (1787–1791). Лично се ангажовао на фронту и 1788. 
боравио у Банату, али није навраћао у Велики Бечкерек (а ни у рату се није на-
рочито прославио). У зиму 1788/1789. вратио се у Беч где је умро почетком иду-
ће године.

13 Felix Milleker, Geschichte der Stadt Veliki Bečkerek 1333–1918, Artistische Anstalt J. E. Kirchner’s 
Witwe, Wrschatz 1933, S. 43. 

14 Јанкахид – данашњи Јанков Мост (прим. аут.).
15 Мартинице – данашње Лукићево (прим. аут.).
16 Ернестхаузен – данашњи Банатски Деспотовац (прим. аут.).
17 Ervin Gazdag, Miron Grgić i Vasilije P. Novak, Ečka. Mala istorija Banata, Gradska narodna 

biblioteka „Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin 2012, 24.
18 „Војна команда доставља план пута цара Јосифа II по Банату и његове посете месту Ечка”, 

Архив Војводине, Ф. 11 Торонталска жупанија 1731–1849, бр. 244/1783.
19 Историјски архив Зрењанин (даље: ИАЗ), Ф. 1 Збирка повеља 1765–1847, „Повеља Јосифа 

II о одржавању другог годишњег вашара”, бр. 3. 
20 О томе види: Филип Крчмар, „Торонталска жупанија и њени портрети: заборављена 

ризница уметничког блага”, Рад музеја Војводине 58, Нови Сад 2016, 37–62.
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 „Циркус пред палатином” (1841)

Први Хабзбурговац који је након Јосифа II посетио Велики Бечкерек био је 
његов истоимени најмлађи братанац, надвојвода Јосиф Аустријски, палатин 
(краљевски намесник) Угарске.21 Иако у време његове визите у овом граду још 
увек није било штампе, остао је сачуван један врло занимљив опис тог догађаја, 
из пера Липота Менцера, угледног мештанина који је имао значајну улогу у 
политичком и јавном животу града и Торонталске жупаније.22 О самој посети 

21 Надвојвода Јосиф родио се 1776. године у Фиренци, где је провео детињство и стекао 
широко образовање. Још као дечак говорио је немачки, латински, италијански и француски, а 
стекао је и основно знање из правних наука. По очевом избору за цара 1790. преселио се у Беч, а 
након смрти свог најстаријег брата Александра Леополда (1795), именован је за краљевског на-
месника у Угарској. Идуће године, Угарски сабор га је једногласно изабрао за палатина, и на тој 
ће дужности провести наредних пола века, све до своје смрти. За то време је настојао да полити-
ку бечког двора усагласи са интересима мађарског крупног племства, као најзначајнијег поли-
тичког чиниоца у земљи. Стекао је велике заслуге за развој привреде и културе у Угарској током 
прве половине 19. века. Помогао је оснивање мађарског Националног музеја (1802), ком је по-
клонио драгоцену збирку докумената; направио је планове за изградњу Пеште и основао Кра-
љевску комисију за улепшавање тог града. На Сабору одржаном 1807. године изјаснио се за сло-
боду мишљења и помогао је планове за оснивање мађарске Војне академије („Лудовика”, мађ. 
„Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia”). На његову иницијативу је 1825. сазван Угарски 
сабор – први пут после слома Наполеона. Тим поводом је основана и Мађарска академија наука, 
којој је Јосиф даровао 10.000 гулдена. На саборским сазивима 1830. и 1832–1836. подржавао је 
либерална настојања Доњег дома, а 1840. издејствовао је амнестију за вође опозиције Миклоша 
Вешелењија и Лајоша Кошута. На привредном плану, помогао је изградњу прве мађарске желе-
знице (1827) и оснивање пештанске мађарске комерцијалне банке (1831). У Пешти је основао и 
Технички универзитет, а на свом поседу у Алчуту устројио је узорно пољопривредно газдинство. 
На Маргаретином острву на Дунаву, између Будима и Пеште, уредио је велики парк. Био је по-
кровитељ бројних удружења хуманитарног и просветно-културног карактера. У време великих 
поплава у Пешти и Будиму марта 1838, лично је учествовао у акцијама спасавања. Велики јубилеј 
50-годишњице његовог избора за палатина Угарске свечано је обележен 12. новембра 1846. у 
читавој Угарској. Међу Мађарима је стекао огромну популарност и био веома цењен. Сматра се 
родоначелником мађарске гране Хабзбурговаца. Умро је 1847. године, непосредно пред Револу-
цију у којој ће Угарска устати против хабзбуршке династије. У центру Пеште му је 1869. подиг-
нут споменик. Brigitte Hamman, Die Habsburger. Ein biographisches Lexikon, Verlag Carl Ueberreuter, 
Wien 1998, S. 190–193. 

22 Липот Менцер (мађ. Menczer Lipót, нем. Leopold Menzer) је био истакнути великобечке-
речки политичар, привредник, те културни и јавни делатник у другој половини 19. и почетком 
20. века. Родио се 1835. године у овдашњој мађарској протестантској породици, која је крајем 19. 
века подигла капелу на овдашњем протестантском гробљу. Оснивач, председник и члан низа 
градских хуманитарних и просветно-културних удружења и организација, Менцер се бавио пи-
сањем кратких прича које је објављивао на мађарском и немачком језику у локалним листовима 
Торонтал и Гросбечкерекер вохенблат. Био је главни благајник Торонталске жупаније, а данас је 
највише остао упамћен по својим кућама у ужем градском језгру (Менцерова палата у Ул. Краља 
Александра I Карађорђевића 20 и Вила „Филаделфија” у Ул. Иве Лоле Рибара 7). Умро је 1921. 
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Менцер је писао скоро шездесет година касније, у фељтону који је уређивао 
најпре у локалном мађарском листу Торонтал,23 а затим и у немачком недељни-
ку Гросбечкерекер вохенблат. Евоцирајући успомене на то време, кад је био де-
чак, Менцер је забележио следеће: 

Било је то 1841. године када је велики палатин Угарске, незаборавни надвој-
вода Јосиф, почаствовао својом посетом нашу жупанију и наш град као њено 
седиште. Разумљиво, власти и становништво учинили су све како би на нај-
вишем нивоу и свечано дочекали палатина који је уживао свеопште пошто-
вање. Испред Жупанијске палате, отприлике у средини главног трга, стајала 
је подигнута дрвена пирамида прекривена зеленим гранчицама и опремљена 
небројеним стакленим посудицама за вечерњу расвету, испуњеним лојем са 
уметнутим фитиљима. Сјај родољубивих срца обасјавао је и старо и младо [...] 
На угловима главне улице, од Градског магистрата до куће прекопута била је 
постављена слично уређена тријумфална капија. У то време овде није била ста-
ционирана војска. Надвојвода је из Жупанијске палате, у којој је и становао, 
изашао на главни трг на челу цивилних власти, како би најмилостивије изашао 
у сусрет почасној делегацији грађанског стрељачког друштва које се ту упути-
ло. Укратко, желим да напоменем да сличне стрељачке дружине нису осниване 
ради телесног вежбања, пуцања у мету, службе у локалној безбедности, нити 
да би стицале војничку дисциплину или руковале оружјем. Биле су то чисто 
друштвене групе оних боље ситуираних грађана, чији су претежни део чиниле 
занатлије; њихове жеље за мађарским котлићем бивале су у потпуности нами-
рене, тако да би након сваког [њиховог] наступа следила лумперајка са јелом 
и пићем. Сасвим разумљиво да командант једне такве трупе која је увек ишла 
пешке ни сам није јахао, па чак никада није ни сео на коња. Али, пошто је 
народни, први мађарски надвојвода – који иначе још у то време није овладао 
правилно мађарским језиком – усрећио својом посетом нашу жупанију и њено 
средиште, сместа је умољено да се командант појави на коњу и јаше испред 
постројене дружине. У ту сврху је, без сумње, био неопходан један послушан, 
искусан коњ, како би мајор сигурно и успешно извео овај подухват. Случајно 
је у исто време овде боравила једна циркуска трупа, из чије је штале одабран 
најпослушнији коњ за господина команданта, чије је грађанско занимање ина-
че било – главни градски књиговођа. Јахање дуж строја, задржавање при сре-
дини колоне и потом стајање у правом положају увежбао је више пута, додуше, 
без музике. Али, да би се извео прави војнички свечани дочек, морало је бити 
музике. Када је господин надвојвода пришао стрељачкој дружини, циркуски 

године у Великом Бечкереку. Најзначајнија дела: Великобечкеречка ризница анегдо-
та (мађ. Nagybecskereki anekdotakincs, нем. Nagybecskereker Anekdotenschatz, 1899/1914); Сећања из 
мог детињства 1848. године (нем. Erinnerungen aus meiner Kindeszeit, 1904); Три шаљиве причи-
це  (нем.  Drei kleine lustige Geschichten, 1905); Доживљаји из депутација  (мађ.  Esetek a 
deputációzásokról, 1908); Лазар Хаџић (мађ. Hadzsics Lázár, биографија). 

23 Menczer Lipót, „Nagybecskereki anekdotakincs”, Torontál 189. sz., 1899. augusztus 19, 1–2. o. 
Иста прича објављена је на немачком језику петнаестак година касније, непосредно пред изби-
јање Првог светског рата, у листу Гросбечкерекер вохенблат: Leopold Menczer, „Feuilleton. 
Nagybecskereker Anekdotenschatz”, Gr.-Becskereker Wochenblatt Nr. 26, 27. Juni 1914, S. 2–3. 
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оркестар је засвирао музику на коју је циркуски коњ био навикнут и уз коју је 
био дресиран. То је за неочекивану последицу – која је све довела до очајања и 
натерала црвенило у образе – имало то да се коњ није могао натерати да гало-
пира дуж строја, већ је непрекидно трчао у круг око њега, све док се музичари 
нису освестили и засвирали марш. Када је писац [ових редова] испричао овај 
трагикомичан догађај нашем некадашњем поджупану, грофу Јожефу Бетлену, 
стаменом и елегантном коњичком официру још из пре 1848, који се борио у Ре-
волуцији и након 1868. био хонведски мајор, он је праснуо у бескрајан, искре-
ни смех [...].

Осим у Менцеровим анегдотама мемоарског карактера, ова прилично не-
позната посета надвојводе Јосифа помиње се на још неколико места. Наиме, у 
Историјском архиву Зрењанин чува се један документ из исте године – реч је о 
молби Саве Рашкова, великобечкеречког трговца, да му се исплати 298 форин-
ти за лој који је испоручио, а који се користио за свечано осветљење града при-
ликом надвојводиног доласка.24 У неколико каснијих новинских натписа поми-
ње се и палатинов портрет који се чувао у Жупанијској палати (данашњој зре-
њанинској Градској кући), али је његова судбина непозната;25 врло је вероватно 
да је његов настанак везан за ову посету и да је настао пре или након ње. У част 
популарног надвојводе је и једна улица у центру града касније носила назив 
Улица надвојводе Јосифа (мађ. József főherceg utca, нем. Erzherzog Josef Gasse). 

Подворење за Фрању Јосифа (1852)

Палатин Јосиф умро је шест година након посете Бечкереку, непосредно 
пред избијање четрдесетосмашке Револуције. На положају краљевског наме-
сника Угарске наследио га је најстарији син, надвојвода Штефан (у мађарској 
верзији: Иштван),26 који је по налогу цара Фердинанда у јесен 1847. кренуо у 

24 ИАЗ, Ф. 3 Велики Бечкерек, град са уређеним сенатом 1769–1918 (даље: Ф. 3 1769–1918), 
„Молба Саве Рашкова за исплату 298 форинти за испоручени лој који је коришћен за свечано 
осветљење града приликом доласка палатина надвојводе Јосифа”, арх. бр. 95/1841, адм. бр. 
1087/1841. 

25 J. W. Doerfel, „Oeffentliche Dank!”, Gr.-Becskereker Wochenblatt Nr. 10, 6. März 1858, S. 1; 
„Erzherzog Josef”, Gr.-Becskereker Wochenblatt Nr. 39, 29. September 1883, S. 7–8.

26 Надвојвода Штефан (нем. Stefan Franz Viktor, мађ. István Ferenc Viktor) се родио 1817. 
године у Будиму. Био је син палатина Јосифа и његове друге жене, принцезе Хермине од Анхалт-
Бернбург-Шаумбург-Хојма. По оцу је био унук цара Леополда II. Од 1843. до очеве смрти и по-
стављења за палатина Угарске био је намесник Чешке. По избијању Револуције више се није 
могао одржати на свом положају и, одрекавши га се у јесен 1848, повукао се на своје поседе у 
Војводству Насауу, где је остао до краја живота (1867). За собом није оставио потомства, а сахра-
њен је у Будимпешти. Више него за државничке послове се интересовао за природне науке, на-
рочито минералогију, и поседовао је изузетно богату и драгоцену колекцију минерала која се 



Династија у посети: Бечкерек и Хабзбурговци (1768–1900) 197

обилазак Јужне Угарске.27 Он је 15. септембра допутовао у Темишвар, где је 
примио подворења делегација банатских жупанија – Торонталске, Тамишке и 
Крашовске. На претходно одржаној Генералној скупштини Торонталске жупа-
није од 4. августа, изабране су две депутације на челу са Давидом Ђерћанфијем 
и Ласлом Карачоњијем; прва је отишла у Темишвар да поздрави палатина, док 
га је друга дочекала на граници Торонталске жупаније.28 Ближих података о 
његовом кретању, па самим тим и евентуалном боравку у Великом Бечкереку, 
међутим, нема. 

Недуго након ове посете однос хабзбуршке династије и њених мађарских 
поданика достигао је вероватно најнижу могућу тачку. У пролеће 1848, децени-
јама гомилано и потискивано друштвено незадовољство постојећим политич-
ким системом резултирало је најпре протестима, а затим и грађанским ратом 
који је довео у питање даљи опстанак Аустријског царства. Након почетних 
уступака, незадовољни својим положајем унутар Монархије, Италијани и Ма-
ђари су повели борбу за независност и отцепљење од Беча. У јеку рата, априла 
1849, Мађари су прогласили детронизацију Хабзбурговаца. Ипак, њихова борба 
је окончана поразом у лето и јесен 1849, након чега су уследиле оштре репреса-
лије. 

Због покушаја сецесије, Угарска је кажњена стављањем под војну управу и 
нарушавањем државног суверенитета и интегритета. Од ње су најпре одвојени 
Ердељ и Хрватска; три јужномађарске банатске жупаније (Торонталска, Тами-
шка и Крашовска), заједно са суседном Бачко-бодрошком жупанијом и два сре-
за (Румским и Илочким) из Сремске жупаније, изузети су такође од угарске 
државне територије и од 1849. чинили су засебну круновину под именом Вој-
водство Србија и Тамишки Банат.29 Она је званично формирана Царским па-
тентом од 18. новембра 1849.30 Војна граница је о(п)стала, док је остатак Угар-
ске подељен на пет великих округа (Шопронски, Пештанско-будимски, Ко-
шички, Великоварадински и Пожунски), од којих је сваки обухватао четири-

данас чува у Природњачком музеју у Берлину. Од 1857. био је члан Немачке природњачке ака-
демије „Леополдина”. B. Hamman, nav. delo, 424–425.  

27 Borovszky Samu, Torontál vármegye, Országos monografia társaság, Budapest 1911, 455.
28 Isto.
29 Ово је био званичан назив, иако су у свакодневном говору коришћена и друга имена. О 

томе види: З. Стевановић, Војводство Србија и Тамишки Банат (1849–1861), Архив Војводине, 
Нови Сад 2014, 48; Zoran Markov, „Voivodina sârbească şi Banatul timişan sau Voievodatul Serbia şi 
Banatul timişan?”, у публикацији: Florin Zamfir, Oameni, evenimente, traditii din Banatul de campie, 
Timișoara 2015, 7–18.

30 З. Стевановић, нав. дело, 23; за пун текст Патента види: Sebastian Werni, Die Wojwodina 
1848–1860 als nationales und staatsrechtliches Problem. Zur Geschichte der Serben und der Deutschen im 
ehemaligen Südungarn, Schriftenreihe des Kulturinstituts der Donauschwaben in Wien, Bd. 1, Wien 
1981, S. 53–54. 
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пет пређашњих жупанија и стајао под војном управом.31 Циљ оваквог распар-
чавања Угарске било је предупређивање било каквог новог покушаја Револуци-
је од стране Мађара, као и успостављање централизованог Царства са центром 
у Бечу.32 Незадовољство новоуспостављеним апсолутистичким поретком било 
је велико, не само код мађарског живља, већ и код Срба и Румуна који су се 
осетили изданим од стране Двора иако су ратовали за његове интересе, остав-
ши ненаграђени за своју верност династији. 

У таквим околностима је 1852. године нови, млади владар Аустријског цар-
ства Фрања Јосиф кренуо у обилазак круновине Војводства Србије и Тамишког 
Баната. Ова посета се тек узгредно спомиње у монографији Ш. Боровског о 
Торонталској жупанији,33 али су у Историјском архиву Зрењанин остала сачу-
вана два документа која сведоче о овом догађају. Први је обавештење градона-
челника упућено племству, свештенству и „свим слојевима становништва”, да 
ће владар крајем маја или средином јуна преноћити у Великом Бечкереку на 
путу из Панчева за Темишвар; због тога је наложено да се припреми дочек и, 
нарочито, „да се путеви држе у реду”.34 Документ је датиран на 29. мај 1852. 
Други сачувани извор је записник са седнице Сената Великог Бечкерека одржа-
не 11. јуна, дакле, две недеље касније. Ова седница имала је једну једину тачку 
дневног реда – избор чланова делегације која је требало да оде у Темишвар и у 
име житеља Великог Бечкерека учини подворење Фрањи Јосифу.35 За депутате 
су изабрани Јован пл. Трифунац, Самуел фон Сатмари, Евстатије Михаиловић, 
Михаљ Штефулић, Михајло Таназевић, Данило Закић, Јозеф Штумпфегер (се-
натор), бележник Димитрије Мита Савић, прота Ђорђе (Ђура) Страјић, Гавра 
Адамовић, Матијас Напхолц, Ђорђе Михајловић, Јохан (Јанош) Клески и (?) 
Јаков. Уз пар изузетака, састав делегације говори о цару оданим људима, који су 
се у Револуцији борили на страни Хабзбурга, а против Мађара. 

Међутим, сврха избора делегације баца сенку сумње на посету Фрање Јо-
сифа Великом Бечкереку. Наиме, ни у једном од сачуваних извора у Историј-
ском архиву Зрењанин нема описа саме посете и евентуалног дочека, на осно-
ву чега су могућа два сценарија – или владар уопште није боравио у Великом 

31 Петар Рокаи, Золтан Ђере, Тибор Пал и Александар Касаш, Историја Мађара, Clio, 
Београд 2001, 450.

32 Исто.
33 Borovszky Samu, nav. delo, 469. Узгредан помен посете је разумљив, будући да се на период 

Војводства Србије и Тамишког Баната у мађарској историографији гледало са антипатијом, као 
на време апсолутизма, незаконитости и безвлашћа (прим. аут.).

34 Из документа се даље види да ће владар из Великог Бечкерека ићи за Модош (данашњи 
Јаша Томић), а одатле за Темишвар. ИАЗ, Ф. 3 1769–1918, „Обавештење да владар намерава да 
пропутује кроз Велики Бечкерек путујући из Панчева преко Великог Бечкерека и Модоша за 
Темишвар на ноћно конаковање”, бр. 402/1852.

35 ИАЗ, Ф. 3 1769–1918, „Седнички записник од 11. јуна 1852”, бр. 406/1852.
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Бечкереку, отишавши из Панчева право за Темишвар (можда неким другим 
путем?) или је његова посета била кратка, тајновита и лишена свечане церемо-
није дочека, због чега су власти Великог Бечкерека одлучиле да изразе своју 
верност слањем посебне делегације у Темишвар.36 

Посета надвојводе Албрехта (1854)

Недуго након цара Фрање Јосифа, Велики Бечкерек је почетком маја 1854. 
посетио његов стриц надвојвода Албрехт. Најстарији син надвојводе Карла, ле-
гендарног победника над Наполеоном 1809. у бици код Асперна, надвојвода 
Албрехт био је једнако војнички талентован и свакако један од најспособнијих 
војсковођа Аустријске царевине оног доба.37 

36 У прилог томе да Франц Јозеф није посетио Велики Бечкерек 1852. говори и чињеница да 
се ова царска визита уопште не помиње у темељном и свеобухватном раду К. Јерића из 2012. 
године, у ком је детаљно анализиран целокупни план обиласка Војводства. Види: Кристиан Је-
рић, „Цар Франц Јозеф у посети Војводству Србији и Тамишком Банату и Војној граници 1852. 
године”, Споменица Историјског архива Срем 11, Сремска Митровица 2012, 118–144.

37 Пуно име: Албрехт Фридрих Рудолф од Аустрије-Тешена (нем. Albrecht Friedrich Rudolf 
von Österreich-Teschen). Најстарији син надвојводе Карла, чувеног војсковође и победника над 
Наполеоном и његове супруге Хенријете од Насау-Вајлбурга. По очевој страни, био је унук цара 
Леополда II и братанац цара Фрање II (I). Родио се у Бечу 3. августа 1817. Одмалена је одгајан у 
војничком духу и припреман да заузме очево место као врховни заповедник војске из редова 
династије. Са 13 година био је пуковник и инхабер 44. пешадијског пука. До Револуције 1848, већ 
је био генерал-потпуковник и војни командант најпре у Моравској и Шлезији, а затим и у Доњој 
и Горњој Аустрији и Салцбургу. Учествовао је у гушењу Револуције у Италији, борећи се заједно 
са чувеним фелдмаршалом Радецким. Након тога, накратко је био врховни војни командант у 
Чешкој, а 1851. постављен је за војног и цивилног намесника покорене Угарске. Боравио је 1859. 
године у војно-дипломатској мисији у Берлину, са задатком да покуша да придобије Пруску за 
савезника у рату против Француске. Како је, међутим, тај покушај пропао, Албрехт је стекао 
снажну одбојност према Пруској, коју ће гајити до краја живота. Наредне године је затражио да 
буде разрешен дужности гувернера у Угарској и добио је прекоманду у Италију. У то време је већ 
био фелдмаршал и у рату 1866. против Италијана извојевао је велику победу код Кустоце (24. 
јуна). За овај успех, који је уједно означио и врхунац његове војничке каријере и славе, био је 
награђен Великим крстом реда Марије Терезије и именован је за врховног команданта војске, а 
1869. и за генералног инспектора заједничких, царских и краљевских оружаних снага Аустроу-
гарске. Током овог – последњег – периода његове војничке каријере, често је путовао и одлазио 
у инспекције. Био је веома утицајан на двору и важио је за неприкосновену сиву еминенцију у 
војним питањима и био главни саветник цара Фрање Јосифа, свог сестрића. У политици је важио 
за великог конзервативца. Залагао се за антипруску политику и савез са Русијом; у том правцу је 
покушавао да утиче и на престолонаследника Рудолфа, али без успеха – са либералним царевићем 
се уопште није слагао, а након његове смрти чак су се шириле и гласине да је убијен по Албрехто-
вом наређењу. Албрехт је важио за најбогатијег царског рођака и остао је упамћен као велики по-
кровитељ уметности и власник уметничке колекције „Албертина”, иако му је недостајало смисла 
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У време посете Великом Бечкереку, обављао је дужност цивилног и војног 
гувернера Угарске, која је у то доба још увек била под посебним режимом због 
покушаја Револуције и детронизације Хабзбурговаца. О надвојводиној визити 
остала је очувана само једна вест у локалним новинама, из које се види да је 
боравак био кратак и да је имао карактер инспекције. Гросбечкерекер вохен-
блат је о томе забележио следеће:

Јуче, 5. маја око 10 сати пре подне, Велики Бечкерек је имао ту срећу да угости 
Његово царско височанство, узвишеног надвојводу Албрехта, цивилног и вој-
ног намесника Угарске, ц. к. коњичког генерала, који је долазио из Титела. Тек 
што је овде стигао, Његово царско височанство упутило се на коњу са неколико 
генерала и свитом у обилазак ц. к. трупа постављених у параду испред града и 
вратио се тек после 1 сата (поподне) у свој смештај у згради царског краљев-
ског Округа, где је изволео ручати код велепоштованог окружног начелника и 
саветника Земаљског намесништва Војводства Србије и Тамишког Баната, Ев-
генија пл. Радишића. Увече се Његово царско височанство задржало у башти 
Касине, где је музички оркестар славног ц. к. савојског драгонског пука бр. 5 
имао ту част да изведе неколико нумера. Рано јутрос у пола 6, Његово царско 
височанство наставило је свој пут ка Марија Терезиопелу. Иако Његово царско 
височанство забрањује сваки свечани дочек, ипак су ц. к. цивилне и војне вла-
сти, магистрат, свештенство, јавне школе и њихови управници и велика маса 
овдашњег становништва са страхопоштовањем поздравили Његово царско ви-
сочанство и у доласку и при одласку.38

Подворење Фрањи Јосифу (1872)

Након посете надвојводе Албрехта, следеће присуство једног Хабзбурговца 
у Банату везује се за подворење учињено Фрањи Јосифу у пролеће 1872, прили-
ком његове друге посете и боравка на овом подручју. Иако није посетио Велики 
Бечкерек, овај град је ипак имао видно место у програму његовог пута. 

Главни циљ његовог путовања била је Банатска војна граница, која се у то 
време налазила у процесу развојачења. Осим тога, према предвиђеном програ-
му пута требало је да присуствује почетку радова на устави Францовог канала 
(данашњи Велики бачки канал – прим. аут.) у Малом Стапару, као и да обиђе 
она подручја која су претходних година била тешко погођена великим попла-

за естетику и уметност. Умро је 1895. године у Арку (Италија), а сахрањен је у Капуцинској крипти 
у Бечу. Остао је упамћен као симбол конзервативизма, централистичке политике и старог апсолу-
тистичког поретка. Према појединим тумачењима, његова дуга управа над војском Аустроугар-
ске монархије допринела је војничком слому у Првом светском рату. B. Hamann, nav. delo, 44–47.

38 „Lokal-Bericht”, Gr.-Becskereker Wochenblatt Nr. 18, 6. Mai 1854, S. 6.
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вама.39 На пут Дунавом, бродом израђеним специјално за ту прилику,40 кренуо 
је из Пеште 3. маја. Претходно је одржана ванредна седница Муниципалног 
одбора (Скупштине) Торонталске жупаније, на којој је одлучено да га у Тур-
ском (Новом) Бечеју, где је по објављеном плану пута требало да стигне у жу-
панију,41 сачека делегација од четрдесетак нотабилитета предвођена великим 
жупаном Морицом Ронаијем и поджупаном Јожефом Приком.42 

Фрања Јосиф је у Турски Бечеј стигао 6. маја увече, идући од Пеште, преко 
Дунафелдвара, Пакса, Баје, Бездана, Малог Стапара и Бачког Градишта. И овде 
му је, као и у свим местима преко којих је путовао, приређен свечан дочек са 
уличном расветом, декорацијом, музиком, пуцњевима из прангија и црквеном 
звоњавом.43 У име делегације Торонталске жупаније, цара су поздравили вели-
ки жупан Мориц Ронаи и поджупан Јожеф Прик,44 а најбољи утисак на владара 
оставио је виртембершки кнез Егон Турн-Таксис, који је у то време живео у 
Ечки, надомак Великог Бечкерека; њему је била указана част да управља цар-
ском кочијом, која је имала да превезе владара до Велике Кикинде.45 На том 
путу дошло је до несреће – преврнула се пратећа кочија у којој су се возили 
велики жупан Ронаи и поджупан Прик. Сам Фрања Јосиф је прискочио у по-
моћ тешко повређеном поджупану, који је након тога пребачен на збрињавање 
у оближњу Беодру, на имање породице Карачоњи.46 Цар му је чак ставио на 
располагање свог дворског лекара и наредио да му се сваког дана телеграфским 
путем шаљу извештаји о здравственом стању поджупана; то, међутим, није по-
могло – Јожеф Прик преминуо је након неколико дана47 и сахрањен је 12. маја у 

39 „Aus dem Torontaler Comitate”, Gr.-Becskereker Wochenblatt Nr. 18, 4. Mai 1872, S. 10.
40 „Miscellen”, Gr.-Becskereker Wochenblatt Nr. 18, 4. Mai 1872, S. 11.
41 За детаљан план пута види: „Miscellen (Zur Königsreise)”, Gr.-Becskereker Wochenblatt Nr. 17, 

27. April 1872, S. 12. 
42 У састав ове делегације ушли су још и: Давид Ђерћанфи, гроф Јожеф Бетлен, гроф Ендре 

Чеконић, гроф Драгутин Пејачевић, барон Антал Липтаи, барон Едмунд Дери, барон Федор Фај-
лић, Јован Дамаскин, Ференц Карачоњи, Ласло Карачоњи, Фриђеш Балаш, Јанош Бозаи, Иштван 
Ронаи, Имре Хусар, Иштван Вечеи, Деме Хадфи, Јанош Даниел, Макс Михаловић, Аладар Рохон-
ци, Ђула Урбан, Ерне Штајнгаснер, Емил Шулпе, Андор Талијан, Вилибалд Богдановић, Пал 
Дадањи, Мих. Дернер, Вилмош Билек, Ласло Гестеши, Аладар Таусиг, Димитрије Савић, Жиг-
монд Исекуц, Михаљ Менцер, срески начелник Ђорђе Стајић, срески начелник Јанош Табако-
вић, Александар Пеци-Поповић, Алексије Бобор и Ендре Вучетић. „Lokales”, Gr.-Becskereker 
Wochenblatt Nr. 17, 27. April 1872, S. 11.

43 „Die Königsreise”, Gr.-Becskereker Wochenblatt Nr. 19, 11. Mai 1872, S. 14.
44 „Die Königsreise”, Gr.-Becskereker Wochenblatt Nr. 19, 11. Mai 1872, S. 14; „Die Königsreise”, 

Gr.-Becskereker Wochenblatt Nr. 20, 18. Mai 1872, S. 12–13.
45 „Die Königsreise”, Gr.-Becskereker Wochenblatt Nr. 19, 11. Mai 1872, 14.
46 Велики жупан Ронаи задобио је тек лакше телесне повреде; „Miscellen”, Gr.-Becskereker 

Wochenblatt Nr. 19, 11. Mai 1872, S. 15–16.
47 „Miscellen”, Gr.-Becskereker Wochenblatt Nr. 19, 11. Mai 1872, S. 15–16. 
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Великом Бечкереку.48 Фрања Јосиф окончао је свој обилазак Јужне Угарске 14. 
маја, након што је посетио Темишвар, Вршац, Дету, Белу Цркву, Жомбољ, Арад, 
Ходмезевашархељ и Сегедин. У свим местима које је посетио приложио је зна-
чајне своте новца за помоћ сиромашнима (у Бечеју, Великој Кикинди и Жомбо-
љу дао је по 1000 форинти),49 а у Темишвару и Белој Цркви примио је поздраве 
депутација Подунавских кнежевина и Кнежевине Србије.50

Подворења у Сегедину (1883) и Араду (1884)

Прошло је нешто више од деценије након што је забележено још једно по-
дворење владару, овога пута 14. октобра 1883, када је из Великог Бечкерека де-
легација Торонталске жупаније, предвођена великим жупаном Хертелендијем, 
отишла у Сегедин да поздрави Фрању Јосифа и ода му почаст. Владар је допу-
товао у обновљени град на Тиси, који је четири године раније био у потпуности 
опустошен великом поплавом.51 Торонталска жупанија се у то време ангажова-
ла на пружању помоћи Сегединцима који су остали без крова над главом и 
њиховом збрињавању на својој територији. Примајући поздраве из Великог 
Бечкерека и Торонталске жупаније, Фрања Јосиф је изјавио: „Примите моју за-
хвалност за Ваш долазак и подворење. Становништво Торонталске жупаније је 
[својевремено] раширених руку дочекало своје суседе које је недаћа отерала са 
њихових огњишта. Биће вам драго да видите да је она учињена жртва била 
благословена, и ја се са великим одушевљењем присећам те братске љубави. 
Убеђен сам, да ће Торонталска жупанија и убудуће поступати на сличан начин 
и у томе увек може рачунати на моју благонаклоност”.52 

48 „Nekrolog”, Gr.-Becskereker Wochenblatt Nr. 20, 18. Mai 1872, S. 13–14.
49 „Miscellen”, Gr.-Becskereker Wochenblatt Nr. 20, 18. Mai 1872, S. 14.
50 „Miscellen (Zur Reise des Königs)”, Gr.-Becskereker Wochenblatt Nr. 18, 4. Mai 1872, S. 11. До-

лазак Фрање Јосифа у Белу Цркву овековечио је на сликарском платну тамошњи уметник Сима 
Мичин. Ова историјска композиција, настала иза 1876, данас се чува у белоцркванском Народ-
ном музеју. О томе види: Игор Вокоун, Сима Мичин. Сликарство Симеона Симе Мичина из 
збирке Музеја у Белој Цркви, Бела Црква 2013, 40–43; Ивана Б. Спасојевић, „Банатска војна гра-
ница и њено укидање”, у публикацији: Момир Самарџић и Миливој Бешлин (прир.), Банатска 
војна граница и банатски милитари у 18. и 19. веку, Центар за политичко образовање, Нови Сад 
2014, 147. Такође види: Нада Стојановић, Белоцркванско сликарство XIX века, Бела Црква 1989, 
14–15.

51 О „Сегединској катастрофи”, како је касније остао упамћен овај догађај, види: Филип 
Крчмар, Торонталска жупанија и њено наслеђе, Зрењанин 2015, 47–49; Borovszky Samu, nav. delo, 
490. Обнова опустошеног града постала је државни пројекат оног времена, и Сегедин је за веома 
кратко време у потпуности обновљен.

52 Borovszky Samu, nav. delo, 490–491. 
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Сличан сценарио се поновио и у августу наредне, 1884. године, али овога 
пута у Араду. На вест да ће Фрања Јосиф посетити тај град, тамошње власти су 
упутиле позив Торонталској жупанији да пошаље једну делегацију на подворе-
ње. Цар је том приликом изјавио: „Са великим задовољством и радошћу сам 
сазнао за Ваше посланство и захваљујем Вам што сте дошли на подворење. 
Ваша жупанија нам је увек била верна и мени је њено расположење добро по-
зната. Ви сте већ одавно стекли посебну благонаклоност. Ја Вас овим путем 
уверавам да су моја осећања и приврженост остали непромењени и молим Вас 
да Вашим повереницима пренесете моје краљевске поздраве”.53

Прва посета надвојводе Јосифа (1883) 

Месец дана након подворења учињеном Фрањи Јосифу у Сегедину, Велики 
Бечкерек је у септембру 1883. угостио још једног Хабзбурговца: у питању је био 
надвојвода Јосиф, врховни командант Мађарске домобранске војске и син ис-
тоименог палатина који је раније већ боравио у граду.54 

Надвојвода је долазио у Велики Бечкерек како би извршио инспекцију ов-
дашњег домобранског гарнизона. Недељу дана пре његовог доласка, новине су 
најављивале програм дочека и боравка високог госта, „најмађарскијег [хабзбур-
шког] надвојводе и другог домобрана у земљи”:55 долазак јутарњим возом на 

53 Isto, 492.
54 Надвојвода Јосиф (пуно име: Јосиф Карло Лудвиг, нем. Josef Karl Ludwig) био је други син 

истоименог надвојводе-палатина Угарске и његове треће жене Марије Доротеје од Виртемберга. 
Родио се 2. марта 1833. у Пожуну (Братислава), а умро је 1905. у Ријеци. Као и отац, добио је 
широко образовање, али се уместо каријери у цивилној, радије посветио војној служби. Тако је 
1860. постао генерал-мајор, да би 1866, због храбрости и организационих способности исказаних 
у рату против Пруске био унапређен у фелдмаршала. Недуго затим, 1869. постављен је за врхов-
ног команданта мађарске домобранске војске (хонведа), а 1874. постао је и генерал коњице. Све-
страно образован, подједнако се занимао и за друштвене и за природне науке. Објавио је неко-
лико радова о флори породичног пољопривредног газдинства у Алчуту, а својим књигама о 
граматици ромског језика (Czigány nyelvtan, Budapest 1888; Zigeunergrammatik, Budapest 1902) и 
различитим аспектима ромске етничке групе (A cigányokról, Budapest 1894) прославио се у европ-
ским размерама. Био је један од уредника чувене едиције Аустроугарска монархија у речи и сли-
ци, коју је покренуо престолонаследник Рудолф. Изабран је 1888. за почасног члана Мађарске 
академије наука, 1896. за почасног доктора Будимпештанског универзитета, а 1897. и за почасног 
доктора Универзитета Фрање Јосифа у Клужу. Помагао је колонизацију Рома на своје добро у 
Алчуту и пружао им материјалну помоћ. Сахрањен је у Будимпешти. B. Hamann, nav. delo, 193–
194.

55 „Првим домобраном” се сматрао сам цар, тј. Фрања Јосиф, као врховни командант (прим. 
аут.).
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свечано окићену, новоотворену железничку станицу;56 дочек од стране делега-
ције од тридесетак чланова на челу са градоначелником; три почасна плотуна; 
улазак у центар града – са свечано окићеним кућама – кроз тријумфални лук 
постављен између новоотворене Комуналне школе и коморског Фишкалата; 
праћење надвојводе до његовог смештаја у хотелу „Пешта”; шпалир Великобеч-
керечанки на улазу у хотел и предаја раскошног букета са белом свиленом тра-
ком на којој су извезене речи „Велики Бечкерек, 28. септембар 1883”; увече – 
свечана ватрогасна вежба и бакљада са 100 бакљи и 100 лампи; испраћај госта 
на железничку станицу уз пратњу оркестра Стеве Константиновића.57 

Надвојвода Јосиф стигао је у Велики Бечкерек 28. септембра у пола девет 
ујутру, возом чији је долазак на железничку станицу био поздрављен прангија-
ма. Надвојвода је изашао из свог купеа у пратњи генерала Гергеија и Њарија и 
пуковника Хелда и Бекера, а „радосно и бодро ’Живео!’ поздравило је први 
корак који је направио на бечкеречко тле”.58 На станици су га, поред многоброј-
них грађана, дочекали торонталски велики жупан Јожеф Хертеленди, кнез 
Егон Турн-Таксис у униформи хусарског пуковника, торонталски поджупан 
Бела Талијан, главни жупанијски бележник Јене Ронаи, краљевски саветници 
Ковач и Штајнбах, срески начелник Бакаловић, градоначелник Лајош Кулифаи, 
представници верских заједница – опат Антал Шефер и ђакон Данило Панић 
и други угледни грађани. Велики жупан Јожеф Хертеленди поздравио је висо-
ког госта у име Торонталске жупаније кратким говором добродошлице у ком је 
евоцирао успомене на боравак његовог оца у Великом Бечкереку четири деце-
није раније: 

Ваше царско и краљевско височанство! Пошто је у жупанију стигла вест да ће 
Ваше височанство приликом свог инспекцијског путовања својом уваженом 
посетом удостојити и наш град, то је у жупанији настала велика радост. С тим у 
вези ми је поверено да [Вам] пренесем изразе тог осећања. Жупанија ми је дала 
пуномоћ да изразим не само хомагијалну верност владарском дому, већ и на-
рочиту љубав према Вашем височанству. Данас је још мало живих међу онима 
који су 1841. године протоколарно овековечили своју радост поводом посете 
палатина Јосифа Бечкереку. Али у нама још живи и живеће и у нашим унуцима, 
она верна љубав према преузвишеној породици Вашег височанства, те одуше-
вљено кличемо: Нека Бог поживи Његово височанство надвојводу Јосифа!59 

Након тога је надвојвода изразио своју радост што је дошао у Велики Беч-
керек и руковао се са великим жупаном, иза чега је и градоначелник Кулифаи 
одржао кратак поздравни говор: 

56 Неколико месеци пре доласка надвојводе Јосифа, Велики Бечкерек добио је своју прву 
железничку везу са Кикиндом (прим. аут.).

57 „Lokales. Erzherzog Josef ”, Gr.-Becskereker Wochenblatt Nr. 38, 22. September 1883, S. 11.
58 „Erzherzog Josef ”, Gr.-Becskereker Wochenblatt Nr. 39, 29. September 1883, S. 7–8.
59 „Erzherzog Josef ”, Gr.-Becskereker Wochenblatt Nr. 39, 29. September 1883, S. 7–8.
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Вечито ц. и к. височанство! Град Велики Бечкерек и његово становништво осе-
ћају се срећним што унутар својих зидова могу да поздраве Ваше височанство 
као једног од најистакнутијих чланова узвишеног владарског дома, као врхов-
ног команданта домобрана и као сина великог палатина Јосифа тако обдареног 
грађанским и родољубивим врлинама. Овдашње становништво испуњено је 
љубављу и пијететом према Вашем височанству, и пошто овде изражавамо то 
наше осећање и називамо најсрдачнију добродошлицу Вечитом височанству, 
нека нам истовремено буде допуштено да искажемо искрену жељу: да се Ве-
чито височанство и током кратког боравка овде изволи осећати угодно, као и 
у било ком другом граду вољене отаџбине. Добродошли Ваше височанство, у 
наш град!60 

Говор градоначелника био је пропраћен громогласним узвицима „Éljen” 
(„Живео”). Надвојвода је захвалио на дочеку и попео на припремљене кочи-
је, након чега се свечана колона упутила ка центру града, у који је ушла кроз 
већ поменути тријумфални лук са натписом „Добродошли”, постављен изме-
ђу нове Комуналне школе и коморског Фишкалата. Возећи се у кочији са 
својим настојником двора, генералом бароном Њаријем, надвојвода је про-
шао поред Жупанијске палате окићене бојама жупаније – жутом и плавом. 
Њен балкон је био споља украшен мађарским националним бојама – црве-
ном, белом и зеленом, а и градска већница истакла је заставе и своје прозоре 
украсила зеленим венцима. Чак је забележено да је др Пал Демко, посланик 
Угарског сабора који је стекао велике заслуге за отварање пруге Велика Ки-
кинда – Велики Бечкерек, попунио празан простор испред своје куће,61 опле-
менивши га цветним лејама и аранжманима. Док је улазио у хотел „Пешта”, 
у ком су му за смештај биле одређене четири раскошно намештене собе, Хе-
лена Петровић му је уручила букет са цвећем, а девојке одевене у бело су 
посипале цвећем пут којим је ишао. Сместивши се у хотел, надвојвода је на 
главном тргу одржао војну вежбу постројених домобрана, након чега је из-
вршио инспекцију домобранске (хонведске) касарне, подигнуте годину дана 
раније. После подне је, након ручка, отишао у Жупанијску палату, где су се 
окупили чланови Муниципалног одбора и корпорација, који су га дочекали 
заглушујућим, „бескрајним и одушевљеним повицима ’Живео!’” Поджупан 
Бела Талијан одржао је говор у ком је „уверио Његово височанство у накло-
ност жупаније”; надвојвода је одговорио на течном мађарском, изјавивши да 
га радује што је наишао на тако топао дочек и подсетивши присутне да се 

60 Isto.
61 Кућа Пала Демка налазила се у данашњој Улици Краља Петра I, тачно прекопута Жупа-

нијске палате. Срушена је 1961. године. О томе види: Филип Крчмар и Александар Радловачки, 
Отишло нетрагом: изгубљено градитељско наслеђе Зрењанина, Зрењанин 2015, 11 (изложбени 
каталог).
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сматра Торонталцем, будући да је имао поседе на територији жупаније (у По-
тиском Св. Николи и Задоњи).62 

Након тога, велики жупан Хертеленди представио је надвојводи жупаниј-
ске функционере, а затим по реду и остале истакнуте присутне. Надвојвода се 
зауставио код градоначелника и почаствовао га разговором, пошто је упоредио 
лепоту Бечкерека и топлину овдашњег дочека са тешком ситуацијом у којој се 
град налазио приликом његовог пропутовања 1857. године. Потом су се надвој-
води представили челни људи верских заједница, суда и других корпорација. 
Пошто се представљање завршило, Његово височанство се опростило од вели-
ког жупана Хертелендија и поджупана Талијана, и са својом војничком свитом 
се упутило у Клостер, где га је дочекала опатица и где му је једна ученица уру-
чила раскошан букет цвећа. Надвојвода је разгледао самостанску цркву (посве-
ћену Св. Карлу Боромејском) и школску салу, да би потом главном улицом оти-
шао у разгледање града. Застао је пред излогом Ајзенштетеровог дућана, инте-
ресујући се за српске ћилиме. Услужни власник, Игнац Ајзенштетер, није имао 
ниједан на лагеру, али је обећао да ће набавити један за уваженог госта. 

Увече у седам сати одржана је ватрогасна вежба, коју је надвојвода посма-
трао са великим занимањем, похвално се изразивши о великобечкеречким ва-
трогасцима. У девет сати приређена му је велика бакљада – Главна улица је 
била осветљена лампионима који су висили на сајлама. Вохенблат је о томе 
писао: „Куће су се сјајиле, као да су окупане у пламену, а ноћ је била осветљена 
дневном светлошћу. Двеста бакљи ишло је улицама до хотела ’Пешта’, где се 
надвојвода појавио на прозору и поклонио се окупљенима, захваљујући се на 
приређеним овацијама”.63

Следећег јутра у четврт до осам, надвојвода се одвезао на станицу, како би 
наставио своје путовање. Испраћај је био сличан дочеку. 

О овој, првој посети надвојводе Јосифа, остао је сачуван и један занимљив 
документ у Историјском архиву Зрењанин – жалба закупника хотела „Пешта”, 
Мартина Ердедија, којом тражи од градских власти да му се измире трошкови 
настали приликом надвојводиног боравка на име смештаја; две године након 
посете рачун је остао неизмирен, а да ли је на крају ова жалба уродила плодом 
– није познато.64

62 „Süd-Ungarn. Ein hochherziger Entschluß des Erzherzog Josef ”, Gr.-Becskereker Wochenblatt Nr. 
28, 9. Juli 1898, S. 2.

63 „Erzherzog Josef ”, Gr.-Becskereker Wochenblatt Nr. 39, 29. September 1883, S. 7–8.
64 О томе види: ИАЗ, Ф. 3 1769–1918, „Мартин Ердеди, закупник хотела ’Пешта’ подноси 

рачун о станарини и другим трошковима насталим приликом пропутовања, тј. боравка Његовог 
царског и краљевског височанства надвојводе Јосифа, врховног управитеља двора Његове ексе-
ленције генерала барона Адолфа Њарија и његове пратње”, адм. бр. 11529/1885, арх. бр. 85/1885.
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Дефиле торонталске бандерије (1896)

Првих година последње деценије 19. века у Угарској су почињале припреме 
за велику Миленијумску изложбу која је била предвиђена најпре за 1895, a за-
тим за 1896. годину. Планирана по узору на до тада већ популарне Светске 
изложбе какве су одржаване по већим европским и америчким градовима, 
њоме је требало обележити хиљаду година од досељавања Мађара у Панонску 
низију. Имајући у виду значај ове изложбе и желећи да представе жупанију у 
најбољем могућем светлу, власти Торонталске жупаније показале су велику 
агилност; изгласан је одговарајући буџет65 и формиран посебан Приређивачки 
одбор са радним групама за историју, културу, просвету, саобраћај, трговину, 
финансије, пољопривреду, етнографију, итд., са задатком да припреме наступ 
на изложби.66 У Будимпешти је оформљен посебан торонталски изложбени па-
виљон. Торонталска делегација присуствовала је свечаном отварању Милени-
јумске изложбе 2. маја 1896. Недуго затим, у жупанијском седишту Великом 
Бечкереку приређена је тродневна прослава хиљадугодишњице (9–11. мај), са 
свечаним богослужењима, позоришним представама, пригодним беседама и 
сличним садржајима. Међутим, врхунац ангажовања Торонталске жупаније 
око миленарне године одиграо се 8. jуна, када је на дан крунисања Фрање Јоси-
фа за мађарског краља у Будимпешти уприличен свечани дефиле – процесија 
жупанијских делегација из целе Угарске. Највећу пажњу присутних посматра-
ча привукла је торонталска „бандерија” – коњичка поворка састављена од ов-
дашњих племића, одевених у старе мађарске племићке ношње од броката и 
свиле, украшене златом, сребром и драгим камењем, коју су сјајно допунили 
синови богатих сељачких породица из жупаније одевени у одоре некадашњих 
жупанијских пандура. У саставу бандерије налазили су се: велики жупан Јене 
Ронаи, Ласло Даниел, гроф Ендре Чеконић, гроф Калман Нако, барон Федор 
Николић, гроф Јене Карачоњи, гроф Аладар Карачоњи, барон Иван Баић, ба-
рон Фриђеш Липтаи, барон Ференц Герлици, барон Бертолд Фајлић, Игнац 
Чавоши, Агоштон Ковач, Ерне Даниел, Гедеон Рохонци, др Геза Пап, Бела Ча-
воши, Ерне Ронаи, Арсеније Дамаскин, Јене Талијан, Ласло Карачоњи Млађи, 
Иван Урбан, Антал Шефер, Јене Сентклараи, др Мор Клајн, Вилмош Шулпе, 
Иштван Бајзат, Ђула Чавоши, Јанош Даниел, Золтан Јекелфалуши, Иван Ба-
лаж, Јене Ђерћанфи, Риста Телечки, Јован Крстић, Бела Форнсек, Шандор 
Молнар, Јован Бишић, Густав Шољмош, Стефан Лебановић, Имре Хертеленди, 
Драгутин Радосављевић, Емил Талијан, Агоштон Јанко, Антал Билек, Бела 
Ботка, Денеш Ђерћанфи, гроф Миклош Бетлен, Миклош Јаблонски, Бела Гроб, 

65 „Aus dem Torontaler Komitate und Süd-Ungarn. Herbstkongregation”, Gr.-Becskereker 
Wochenblatt Nr. 41, 14. Oktober 1893, S. 3.

66 „Milleniums-Ausstellung”, Gr.-Becskereker Wochenblatt Nr. 27, 8. Juli 1893, S. 3.
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Јанош Шемец и Јене Кајтар.67 Велики жупан Ронаи се налазио на челу банде-
рије, носећи аутентични жупанијски барјак из 1809. године, који је спустио 
приликом мимохода пред владарем и члановима Горњег дома Угарског сабо-
ра.68 Овај догађај, који је привукао велику пажњу будимпештанске штампе, 
послужио је као повод за настанак новог уметничког дела које је нашло своје 
место у Жупанијској палати у Великом Бечкереку. Наиме, две недеље касније, 
„у свом миленијумском одушевљењу”, Ронаи је предложио надлежном одбору 
Торонталске жупаније да „наручи код једног еминентног сликара да овекове-
чи торонталску бандерију за потребе велике сале Торонталске жупаније”.69 У 
свом предлогу он је прецизирао да би слика требало да овековечи „тренутак 
када је делегација Торонталске жупаније у дефилеу стигла испред цара и када 
је барјактар [сам Ронаи] испред њега спустио жупанијски барјак”.70 Ова идеја 
наишла је на добар пријем надлежних жупанијских кругова и за посао је 
унајмљен сликар Пал Ваго,71 који је у Велики Бечкерек стигао у фебруару 1897. 
Жупанија му је доделила посебну зграду за потребе сликања историјске ком-
позиције, која ће у наредних пар година постати језгро прве ликовне колони-
је у Великом Бечкереку. За то време је Ваго водио боемски живот, а слику је 
довршио у децембру 1898. Због новог, знатно привлачнијег ангажмана (добио 
је позив из Сегедина да овековечи сцену велике поплаве Тисе која је уништи-
ла овај град марта 1879), његов „Дефиле торонталске бандерије” откривен је 
раније него што су то планирале жупанијске власти; уместо у марту идуће, 
1899. године, када је Ронаи обележавао четврт века чиновничке каријере, сли-
ка је свечано представљена јавности 22. децембра 1898. Године.72 Заједно са 
још две скице-предлошка двојице учесника бандерије (Игнаца Чавошија и 
Золтана Јеноваија), она се данас чува у Народном музеју Зрењанин.73

Друга посета надвојводе Јосифа (1898)

Надвојвода Јосиф је још једном посетио Велики Бечкерек, у лето 1898, годи-
нe која је обиловала значајним догађајима за град, Торонталску жупанију и 

67 Isto.
68 Ференц Немет, Тај дивни колорит гражданства: ликовни живот у Великом Бечкереку у 19. 

и почетком 20. века, Народни музеј Зрењанин, Зрењанин 2009, 30.
69 Исто.
70 Исто.
71 О Вагоу, осим рада Ф. Немета о ликовном животу у Великом Бечкереку, види такође: Pap 

Gábor, A festő-Petőfi Vágó Pál (1853–1928), Magyar Huszárság 400 éve Kiemelkedően-Közhasznú Non-
profit Alapitvány, Budapest 2006.  

72 „Hirek. A torontáli bandérium”, Torontál 291. sz., 1898. deczember 22, 2. о.; Ф. Немет, нав. дело, 36.
73 Филип Крчмар, „Торонталска жупанија у збиркама Народног музеја Зрењанин”, Рад 

музеја Војводине 57, Нови Сад 2015, 105–107.
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саму династију. Његов долазак преусмерио је на себе пажњу локалне штампе, 
бацивши у други план сељачке немире који су беснели на овом подручју још од 
претходне године и тзв. „Елемирске буне”. 

У Велики Бечкерек надвојвода је стигао из Панчева,74 где му је претходно 
торонталски велики жупан Ронаи са тамошњим градским властима приредио 
дочек.75 На окићеној железничкој станици дочекали су их градоначелник др 
Јожеф Гранжан и чланови Градског већа, са многобројним окупљеним грађа-
нима. Пошто се знало још од раније да је важни гост веома заинтересован за 
ватрогасна друштва, уприличен је и долазак добровољних ватрогасних дру-
штава из Велике Кикинде, Турског Бечеја, Араче, Мокрина, Карлова, Бегеја Св. 
Ђурђа76 и Ернестхазе,77 која су такође узела учешћа у дочеку и одавању почасти 
„првом ватрогасцу Угарске”.78 

Након што је воз приспео у станицу, на време по реду вожње, надвојвода је 
поздрављен овацијама и покличима „Живео!”, а уручен му је букет цвећа. Пред 
окупљеним грађанством поздравио га је најпре торонталски велики жупан Ро-
наи, а затим и градоначелник Гранжан. Командант ватрогасног друштва у Ве-
ликом Бечкереку, др Пал Демко Млађи, поднео му је рапорт, чиме је надвојвода 
био веома задовољан. Затим се са станице упутио, у непрегледној маси кочија, 
у свој смештај – хотел „Код мађарског краља” на главном градском тргу. Пред 
њим је ишла велика бандерија – почасна коњаничка свита, а дуж пута до хотела 
поздрављан је овацијама на које је одговарао салутирањем и махањем.

Након краћег одмора, упутио се у Жупанијску палату, прошавши кроз 
шпалир бечкеречке ватрогасне чете. У седишту жупаније добродошлицу му је 
пожелео поджупан Делиманић. Надвојвода је разгледао свечану салу и портре-
те својих рођака и државника који су се у њој чували. Најдуже се задржао ис-
пред раскошног портрета свог оца, палатина Јосифа, у природној величини.79 
Потом се упутио на галерију, где је кратко проћаскао са супругом министра 
трговине, бароницом Даниел. Из Жупанијске сале врховни командант домо-
брана упутио се назад у свој смештај. Успут се задржао на тргу, како би подроб-
није разгледао постројене ватрогасце. Похваливши њихове униформе, обратио 
се команданту др Демку Млађем, приметивши да међу ватрогасцима има доста 

74 У Панчево је дошао из Земуна, 24. августа увече. Ту је преноћио и наредног дана око по-
днева се упутио за Велики Бечкерек. „Südungarn. Erzherzog Josef in Pancsova”, Gr.-Becskereker 
Wochenblatt Nr. 26, 25. Juni 1898, S. 3.

75 Торонталски велики жупан Јене Ронаи је у то време био и велики жупан Панчева, града 
са правом муниципије (прим. аут.).

76 Данашње Житиште (прим. аут.).
77 Данашњи Банатски Деспотовац (прим. аут.). 
78 „Erzherzog Josef ”, Gr.-Becskereker Wochenblatt Nr. 26, 25. Juni 1898, S. 2.
79 У то време већ је била довршена и слика Пала Вагоа „Дефиле торонталске бандерије”, али 

надвојводини утисци о њој нису остали забележени (прим. аут.).
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старијих људи. Овај му је на то одговорио да Друштво има три члана који до-
бровољно служе већ 25 година. Ватрогасца Николаса Саломона, на чијој је уни-
форми приметио и ратну медаљу, надвојвода је упитао где је служио војску. „У 
29. пешадијском пуку у Бечу”, гласио је одговор. На питање где је заслужио 
одликовање, одговорио је: „У окупацији Босне и Херцеговине”, у којој је уче-
ствовао. 

Након краћег одмора, надвојвода се у седам сати увече запутио преко Беге-
ја ка великобечкеречкој Касини, у пратњи великог жупана, поджупана и своје 
војничке свите. У његовом друштву за трпезом нашли су се још и жупанијски 
главни бележник, градоначелник др Гранжан, председник суда, финансијски 
директор, школски инспектор, ђакон Сабо, прота Панић, као и представници 
официрског кора заједничке царске и краљевске војске и домобрана. 

Након оброка, надвојвода се око десет сати упутио у шетњу градом, на чи-
јим улицама је приређена ноћна расвета, тако да су се – према писању Вохен-
блата –„Жупанијска палата и Градска кућа купали у океану светлости”. Хиља-
де људи изашло је на улице да види и поздрави госта, који се, долазећи из прав-
ца Касине, прошетао главном улицом до Даунове гвожђарске радње, а потом 
вратио у хотел на починак. 

У седам сати ујутру идућег дана, надвојвода се одвезао на Томашевачки 
полигон, како би извршио инспекцију овдашњег домобранског батаљона. При-
суствовао је извођењу војне вежбе у којој је симулирана ратна ситуација, да би 
након тога позвао официре на саветовање. Уследио је дефиле, по чијем је завр-
шетку надвојвода у девет сати напустио вежбалиште и упутио се у католичку 
цркву како би присуствовао миси одржаној у част војника 29. ц. и к. пешадиј-
ског пука палих у бици код Кустоце (24. јуна 1866). Читаву мису је одстојао, за-
узевши место одмах до свештеника.

По завршетку богослужења, отишао је у торонталску фабрику тепиха, где 
је љубопитљиво разгледао фабричко уређење, зграде и производе. Одатле се 
одвезао назад у хотел „Код мађарског краља”, где је свом домаћину, хотелијеру 
Фајну, изразио своје задовољство смештајем (Nagyon megvagyok elégedve). 

У 15 до 12 одвезао се са својом пратњом на железничку станицу. Овде се, 
осим гостију са вечере, окупио велики број мештана. Надвојвода је са неколи-
цином заподенуо разговор, посебно са среским начелником Даниелом, чији му 
је отац својевремено био крилни ађутант.

Када је шеф станице Круменакер јавио да је воз спреман, надвојвода се 
опростио од великог жупана и том приликом изјавио да ће дуго памтити срда-
чан и леп дочек у Бечкереку. Из града је испраћен громогласним покличима 
„Живео!” и уз благослов локалног листа.80 Неколико дана касније, локална 
штампа је известила да је донео одлуку о продаји 9000 јутара ораница које је 

80 „Erzherzog Josef ”, Gr.-Becskereker Wochenblatt Nr. 26, 25. Juni 1898, S. 1–2.
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поседовао у Торонталској жупанији у општинама Велики Сенмиклуш и Задо-
ња, под повољним условима тамошњим мештанима.81 

О популарности коју је „палатин Јошка” уживао у угарском делу Монархи-
је, толико нетипичној за Хабзбурговце, најбоље сведоче новински извештаји 
великобечкеречких листова о његовој смрти, која је дошла седам година након 
посете.82 И у Великом Бечкереку, као и у другим градовима Угарске, на прозо-
рима јавних зграда истакнуте су црне заставе жалости.  

Ловачки излети Фрање Фердинанда (1898–1900)

Хабзбурговац чије су посете Великом Бечкереку и околини најпознатије и 
најбоље документоване несумњиво је био аустроугарски престолонаследник 
Фрања Фердинанд.83 Његови доласци одиграли су се на прелазу из 19. у 20. век, 
а приче о његовим боравцима су међу локалним становништвом временом 
прерасле у праве правцате легенде које се данас немилице користе у туристич-
ке и комерцијалне сврхе. Међу њима је свакако најпознатија – вероватно и нај-
апсурднија – она да се у Ечки, далеко на периферији Царевине, у тајности вен-
чао са Софијом Хотек, уз образложење да такав брак не би био добро примљен 
у аустријској престоници. Према другој таквој легенди, Франц Фердинанд је 
1914. године отишао у Сарајево управо из Ечке, не знајући да га у босанској 
престоници чека смрт. Овакве приче, иако без икаквог историјског утемељења, 
сведоче о утисцима које су производиле посете високих гостију.  

Чињеница је да је Фрања Фердинанд у више наврата – 1898, 1899. и 1900. 
године (а можда и касније) – долазио у Велики Бечкерек. Прави циљ његове 
посете, међутим, није било седиште Торонталске жупаније, већ суседна Ечка у 
којој је надвојвода боравио као гост свог пријатеља и интимуса, грофа Фелик-
са Харнонкура.84 Ловачки дворац (каштел) би тако с јесени постао место за 

81 „Süd-Ungarn. Ein hochherziger Entschluß des Erzherzog Josef ”, Gr.-Becskereker Wochenblatt Nr. 
28, 9. Juli 1898, S. 2.

82 „† József főherceg meghalt”, Torontál 133. sz., 1905. junius 13, 1. o.; „Táviratok. József főherceg †”, 
Torontál 133. sz., 1905. junius 13, 3–4. o.; „Táviratok. József főherceg”, Torontál 134. sz., 1905. junius 14, 
3. o.; „József főherceg halála”, Torontál 135. sz., 1905. junius 15, 3. o.; „Erzherzog Josef †”, Gr.-Becskereker 
Wochenblatt Nr. 24, 17. Juni 1905, S. 1–2.

83 За најпотпуније приказе посета Фрање Фердинанда Ечки и Великом Бечкереку види: Né-
meth Ferenc, Úri világ Torontálban, Forum Könyvkiadó, Újvidék 2003, 33–50; Ervin Gazdag, Miron 
Grgić i Vasilije P. Novak, nav. delo, 217–226.

84 Феликс Харнонкур (нем. Felix de la Fontaine d’Harnoncourt-Unverzagt) родио се 1857. го-
дине у Бечу. Припадао је угледној племићкој породици са титулом царских грофова. Завршио је 
Војну академију и током своје војничке каријере постао ађутант престолонаследника Фрање 
Фердинанда. Женидбом са Маријаном Лазар (1867–1893) доспео је у посед ечанског каштела, те 
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релаксацију и одмор аустријског надвојводе, који би имао прилику да по неко-
лико дана ужива у својој великој страсти – лову. У тој дисциплини Фрања Фер-
динанд је претеривао, чак и по стандардима европске аристократије оног вре-
мена. У својим дневницима водио је прецизну евиденцију о одстрељеној дивља-
чи – укупно 300.000 одстрељених животиња, од чега 5000 јелена.85 

*

Прва у низу посета Фрање Фердинанда Великом Бечкереку одиграла се све-
га неколико месеци након друге визите његовог рођака надвојводе Јосифа и не-
дуго након атентата на царицу Јелисавету. Престолонаследник је у град допуто-
вао 24. новембра увече из Жомбоља,86 у пратњи великог жупана Јенеа Ронаија и 

се преселио у Торонталску жупанију. Ту, међутим, није био нарочито популаран – његово расип-
ништво, лагодан живота испуњен скандалима, брачним неверствима и честим путовањима у 
Беч, Будимпешту и иностранство – учинили су га вечитим странцем, практично уљезом у редо-
вима банатске земљопоседничке аристократије. Отуда и теза да су посете Фрање Фердинанда 
Ечки заправо биле срачунат грофов покушај да стекне симпатије торонталског племства, сабла-
жњеног његовим породичним размирицама и суровим односом према сопственој жени и деци. 
У Ечки је живео све до 1920. године, када се преселио у Француску, где се по други пут оженио и 
купио имање Болије сур Мер. Ту је и умро 1934. године. Ervin Gazdag, Miron Grgić i Vasilije P. 
Novak, nav. delo, 214–217.

85 С тим у вези, занимљив је један његов приказ у српском роману Душана Ковачевића Све-
ти Георгије убива аждаху, када мештани села близу Шапца коментаришу Сарајевски атентат. 
Сеоски учитељ чита наглас у кафани новински чланак у ком је дата надвојводина биографија. 

Чућете ког су убили наши соколови: „Кад буде ступио на престо, аустроугарског надвој-
воду чека следећа титула: цар Аустрије, краљ Угарске, краљ Чешке, Далмације, Хрват–
ске, Словеније, Галиције, Лодомерије, Раме, Босне и Херцеговине – где је данас и ’круни-
сан’” – моја примедба – „краљ Куманије, Илирије, Јерусалима, војвода Дубровника и 
Задра, господар Котора” и још стотину титула... А какав би био несуђени господар 
свих ових народа најбоље говори уредан, тачан попис његовог педантног секретара: 
„Велика страст му је лов. До овог пролећа убио је око 500.000 дивљачи. Само за једног 
лова у Чешкој убио је 2.140 комада ситне дивљачи. У Блумбаху је за један дан устрелио 
53 јарца. Током досадашњих ловова убио је преко 6.000 јелена...” Ето, па да није ништа 
друго учинио, требало га је убити због оволиког помора недужних животиња [...] 
Душан Ковачевић, Свети Георгије убива аждаху, Градска народна библиотека „Жарко Зре-

њанин”, Београд 1997, 27. 
86 Месец дана уочи доласка аустроугарског престолонаследника, у промет је свечано пуште-

на пруга уског колосека од Великог Бечкерека до Жомбоља, којом су повезани пространи поседи 
грофа Чеконића. О томе види: „A keskenyvágányú vasut”, Torontál 238. sz., 1898. október 19, 1. o.; 
„Prologus a keskenyvágányú vasut megnyitásához”, Torontál 237. sz., 1898. október 18, 2. o.; „A 
keskenyvágányu vasut megnyitásához”, Torontál 239. sz., 1898. október 20, 1–2. o.; „Lokales. 
Schmalspurige Eisenbahn”, Gr.-Becskereker Wochenblatt Nr. 43, 22. Oktober 1898, S. 4–5. Пуштањем 
у промет ове пруге завршен је петнаестогодишњи рад на железничком повезивању Великог Беч-
керека са осталим банатским центрима – Кикиндом, Вршцем, Темишваром, Панчевом и Жомбољом. 
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поджупана Лајоша Делиманића,87 посебним возом „Торонталских вициналних 
железница” у 21 час и 50 минута.88 Иако није био предвиђен никакав званичан 
дочек јер је инсистирао да путује incognito, на железничкој станици су га, поред 
домаћина Феликса Харнонкура, чекали још и представници жупанијских и 
градских власти – главни срески начелник Ференц Даниел, градоначелник Јо-
жеф Гранжан и капетан градске полиције Оскар Рајтер, као и бројни знатижељ-
ни грађани. Надвојвода је први изашао из воза, саслушао поздравне говоре 
добродошлице и уљудно је, на течном мађарском, захвалио на указаној му па-
жњи. Штампа је констатовала како престолонаследник изгледа одморно и 
крепко, иако је доста времена провео на путу – била је то алузија на његово 
здравствено стање и чињеницу да се тог пролећа опоравио од болести.89 Након 
дочека, Фрања Фердинанд је ушао у припремљену кочију грофа Харнонкура, 
док су се у другој сместили главни срески начелник Даниел и престолонаслед-
ников коморник капетан Брон, као пратња. Са железничке станице су се запу-
тили за Ечку, где су стигли у једанаест сати увече.

Те ноћи је падала киша, али је идућег дана освануо сунчан дан, погодан за 
лов.90 У пола десет, надвојвода је у друштву домаћина, грофа Харнонкура, свог 
коморника Брона, торонталског великог жупана Јенеа Ронаија, поджупана Ла-
јоша Делиманића, главног среског начелника Ференца Даниела, економа Игна-
ца Вилдмана, те грофице Хардег, кренуо у лов на јелене у рит „Созо”. На путу до 
тамо, дочекан је са овацијама у Жигмондфалви и Ботошу. Улов је био одличан 
– укупно је одстрељено 19 лисица, од којих је сâм надвојвода уловио 14 комада. 
Високо друштво се вратило у каштел у пет сати после подне. Штампа је будно 
пратила сваки његов корак, бележећи сваку реч и детаљ из престолонаследни-
кових ловачких излета.91

За више детаља о овој прузи види: Milan Micić, Ferenc Nemet i Maria Silađi, Banatska mala pruga, 
Banatski kulturni centar Novo Miloševo, Novi Sad 2016.

87 „Lokales. Hocher Besuch”, Gr.-Becskereker Wochenblatt Nr. 48, 26. November 1898, 4.
88 „Ferenc Ferdinánd főherceg Torontálban”, Torontál 269. sz., 1898. november 25, 1. o.; „Lokales. 

Hocher Besuch”, Gr.-Becskereker Wochenblatt Nr. 48, 26. November 1898, 4.
89 „Ferenc Ferdinánd főherceg Torontálban”, Torontál 268 sz., 1898. november 24, 1. o.; Торонтал 

је писао да „нема ни трага од прошлогодишње болести, о којој се толико причало” („A trónörökös 
Torontálban”, Torontál 270. sz., 1898. november 26, 1–2. o.).  

90 Из писања локалне штампе сазнаје се да је Фрања Фердинанд у Банат допутовао из Чешке, 
где је ловио дивље свиње по хладном времену и снегу, због чега је носио зимску одећу и опрему; 
у Ечки, међутим, за тим није било потребе због лепог времена. Према извештају Торонтала, 
изјавио је: „Нема потребе ићи на Ривијеру, Ривијера је овде на селу” („A trónörökös Torontálban”, 
Torontál 270. sz., 1898. november 26, 1–2. o.).

91 Тако је, нпр. Вохенблат забележио да је Франц Фердинанд частио бечкеречког брицу 
Александра Нађвинског са „кнежевских” 100 форинти, те да „кројачи Шајовиц и Декањ могу од 
сада у своје муштерије убројити и једног надвојводу” („Lokales. Erzherzog Franz Ferdinand”, Gr.-
Becskereker Wochenblatt Nr. 49, 3. Dezember 1898, 4). 
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У суботу, лов је настављен на истом месту – у ботошком атару, у риту 
„Созо”. Житељи оближњег Ернестхаузена нису пропустили прилику да се по-
кажу надвојводи и поздраве га. Увече, у каштелу, надвојвода се интересовао за 
обичаје овдашњих народности – Мађара, Срба, Немаца и Румуна.

У недељу пре подне, последњег дана посете, брзо се проширила вест да над-
војвода жели да накратко посети Велики Бечкерек и Жупанијску палату, те да 
види слику Пала Вагоа о којој је дотле имао прилике доста да чује. Главна ули-
ца и центар града напунили су се народом. Дуж ечанског друма приређена је 
јавна расвета, а католичка црква у центру је била осветљена и са отвореним 
вратима, да дочека престолонаследника. 

Фрања Фердинанд се појавио у граду у седам сати увече, возећи се у двоко-
лици грофа Феликса Харнонкура коју су вукла два коња пресвучена у тканине 
са афричким мотивима. Дочекан је црквеном звоњавом. Комплетно католичко 
свештенство га је сачекало испред, одевено у најбоље хаљине. Кочија се зауста-
вила пред Жупанијском палатом, где су га поздравили торонталски велики жу-
пан Ронаи и поджупан Делиманић. Надвојвода је још у току вожње похвалио 
изглед Жупанијске палате.

У препуном фоајеу се већ формирао шпалир званичника и чиновника оде-
вених у гала униформе. Супруга великог жупана, Олга Ронаи (рођ. Паћански) 
уручила је престолонаследнику букет цвећа са тракама у бојама Торонталске 
жупаније (плава и жута), обративши му се речима: „Нека Ваше царско и кра-
љевско височанство изволи примити овај букет цвећа као израз нашег најду-
бљег поштовања”. Надвојвода је захвалио на овој почасти, након чега је уследи-
ло поздрављање и упознавање са присутним гостима. Срдачно се руковао са 
потпуковником ц. и к. војске Улрихом, Еденом Олшваријем испред домобран-
ске војске и Едеом Варадијем, капетаном жандармерије. Потом су му предста-
вљени судија Јожеф Жирош, финансијски директор Вилхелм Браун, инспектор 
матичних књига Јанош Хегедиш, жупанијски бележник Бела Ботка, градона-
челник др Јожеф Гранжан и опат Ференц Сабо. Престолонаследник је са сва-
ким разменио пријатељску реч, а онда се упутио у свечану салу, где је знати-
жељно разгледао изложене портрете великих жупана и мађарских државника. 
Пажњу му је посебно привукла недавно довршена композиција Пала Вагоа „Де-
филе торонталске бандерије”, за коју је имао само речи хвале (Nagyszerü, 
pompás!). На молбу великог жупана Ронаија, у књигу утисака је уписао своје 
име и датум посете: 

Надвојвода Фрања Фердинанд,
27. новембар 1898.
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Потом је замолио великог жупана да разгледа остале просторије, при чијем 
се обиласку занимао и за портрет Калмана Тисе, бившег председника мађарске 
владе, који се налазио у једној од канцеларија.92 

На крају обиласка, растајући се од великог жупана, изразио је велико задо-
вољство својом посетом, обећао да ће о свему известити цара, те најавио повра-
так у Торонталску жупанију наредне године. Из палате је испраћен уз музику 
Циганина Ђуле Раца и омиљену песму „За Кањижу иде воз” („Megy a gőzös 
Kanizsára”). Док га је кочија возила до железничке станице, окупљени народ са 
стране му је клицао. Надвојводина прва посета Великом Бечкереку завршила 
се на железничкој станици, са које га је, осим челних људи жупаније и града, 
испратило и многобројно грађанство.

*

Крајем септембра 1899. Гросбечкерекер вохенблат је пренео вест да ће Фра-
ња Фердинанд поново доћи у посету Торонталској жупанији, те да у ечанском 
каштелу већ трају припреме за дочек и смештај какав доликује високом госту.93 
Крајем октобра, међутим, јављено је да ће надвојвода стићи са малим закашње-
њем, 2. или 3. новембра, преко Жомбоља.94 

У своју другу посету Великом Бечкереку, аустроугарски престолонаслед-
ник стигао је 3. новембра у 10 сати и 15 минута пре подне, поново се возећи 
возом „Торонталских вициналних железница”. На станици су га, поред много-
бројног грађанства, дочекали торонталски велики жупан Ронаи, поджупан Де-
лиманић, градоначелник Гранжан, капетан градске полиције Рајтер, главни 
срески начелник Ференц Даниел, главни градски бележник др Золтан Пери-
шић, инспектор матичних књига Јанош Хегедиш, те представници војске (ма-
јори Матејка и Томашовић), жандармерије (старији поручник Цибере) и локал-
них верских заједница (рабин Мор Клајн и прота Ђура Страјић). Након што је 
напустио вагон уз клицање окупљене светине, надвојводу је први поздравио 
његов домаћин, гроф Феликс Харнонкур, након чега му је велики жупан поже-
лео добродошлицу и ставио му се на располагање. Уследили су кратки поздра-
ви поджупана и градоначелника, те рапорти представника официрског кора. 
Фрања Фердинанд је захвалио сваком од њих. Градоначелника Гранжана је 
упитао:

92 Заставши пред Тисиним портретом, упитао је да ли је у питању Бенцурова копија. Ђула 
Бенцур (мађ. Benczúr Gyula, 1844–1920) био је угледни мађарски академски сликар, веома попу-
ларан у круговима високе мађарске аристократије. Насликао је портрете многих истакнутих 
личности у политичком и јавном животу Угарске, међу њима и онај Калмана Тисе (прим. аут.). 

93 „Lokales. Erzherzog Franz Ferdinand”, Gr.-Becskereker Wochenblatt Nr. 38, 23. September 
1899, S. 4.

94 „Lokales. Hoher Besuch”, Gr.-Becskereker Wochenblatt Nr. 42, 21. Oktober 1899, S. 6.
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– Па, јесте ли много тога градили од прошле године?
– Колико су прилике дозвољавале, Ваше височанство – гласио је одговор.
Упознајући се са протом Страјићем, упитао га је колико је дуго у Бечкереку 

(иронијом судбине, прота Страјић ће 15 година касније у Успенској цркви слу-
жити опело за Фрању Фердинанда, након Сарајевског атентата). На излазу из 
железничке станице, високог госта је чекала група ученица Учитељског завода 
сиромашних часних сестара („Клостера”), обучених у бело, од којих је једна од 
њих – ћерка капетана градске полиције Рајтера – пришла надвојводи и уручила 
му букет цвећа. Видно изненађен, он је разменио пар речи са њом, након чега је 
уследио свечани улазак у варош, са бандеријом. Напред су ишла два пандура на 
коњима, за њима кочија са градоначелником и капетаном Рајтером, потом је 
ишла кочија главног среског начелника Даниела, надвојводина кочија, а за њом 
надвојводин коморник Брон, велики жупан Ронаи, поджупан Делиманић, итд. 
Колона се кретала Арадачком улицом, потом Гизелином обалом, све до главног 
трга и Хуњадијеве улице. Рута је била у свечаном руху, са истакнутим застава-
ма, препуна људи који су поздрављали престолонаследника – дуж Гизелине 
обале постројили су се ђаци Комуналне школе и Трговачке академије. Куће у 
главној улици биле су окићене, осим заставама, и цвећем и ћилимима.

Надвојвода је у Ечку стигао у 11 сати. После подне је, након ручка, обавио 
и прву ловачку „сеансу” и то доста успешно – одстрелио је 27 лисица.

Наредна четири дана, колико је провео у Ечки, ово „мало мирно румунско 
село” нашло се у центру пажње читаве Монархије, будући да је престолона-
следников боравак постао тема новинских натписа престоничке (будимпе-
штанске) штампе. Њени „сензационалистички наслови” (како су то назвали 
бечкеречки листови) допринели су настанку легенде о наводном тајном венча-
њу Фрање Фердинанда и Софије Хотек у Ечки.95

Суботњи улов био је отприлике подједнако успешан као и претходног дана. 
Увече се надвојвода забављао уз циганску музику Ђуле Раца, који га је увесеља-
вао и годину дана раније.

У недељу ујутру, надвојвода је присуствовао миси у цркви ечанског каштела. 
По завршетку богослужења, поново је отишао у лов, у пратњи домаћина грофа 
Харнонкура, великог жупана Ронаија, поджупана Делиманића, посланика Гезе 
Папа, среског начелника Даниела и директора Винклера. Престолонаследник је 
непрестано изражавао задовољство својом посетом и на његов захтев, велики 
жупан Ронаи је начинио аматерску фотографију ове ловачке дружине. Она је 

95 Што наравно није истина, јер Софија Хотек није ни била у пратњи престолонаследника 
приликом посете, а до њиховог венчања дошло је тек 1. јула идуће године у Чешкој, додуше, уз 
упадљиво одсуство бечког двора и чланова династије који нису благонаклоно гледали на овај 
брак (прим. аут.).
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свој излет завршила код Лајошевог мајура, где је посебан воз чекао ловце, да их 
врати у Ечку. Румуни који су управљали возом били су силно узбуђени када су 
видели надвојводу.

Ипак, главни догађај тог дана била је етно-приредба која је уприличена у 
каштелу. Заинтересован за обичаје и културу становништва Торонталске жупа-
није, Фрања Фердинанд је предвече имао прилике да присуствује смотри народ-
них ношњи и плесова локалних Срба и Румуна, али и других народа који су 
дошли из других делова жупаније – Бугари из Новог Бешенова, Немци из Ката-
линфалве и Мађари из оближње Мужље. Народ се јатио у огромну башту ечан-
ског дворца, како би не само присуствовао овом догађају, већ и видео престоло-
наследника. Из оближњег Бечкерека је, према наводима локалне штампе, дошло 
на хиљаде људи који нису могли да нађу слободно место. Ечанске улице су биле 
закрчене и неколико пандура је са тешком муком успевало да одржи ред.

Програм је отворен ватрометом, након ког се Фрања Фердинанд појавио, уз 
овације присутних и повике „Живео”, „Éljen” и „Setreaszka”. Уследио је сплет 
народних плесова – Мађари су играли чардаш, Срби коло, Немци „лендлер”, 
Румуни „арђелан”, а Бугари „хоро”. На престолонаследника су најбољи утисак 
оставили мужљански Мађари, са чијим је свештеником Игнацом Шоком про-
вео неко време у разговору (није скривао задовољство дошавши до сазнања да 
је свештеник служио војску у његовом пуку).96 Приредба се завршила дефилеом 
Ватрогасног друштва, након чега се народ разишао.

Уследило је приватно дружење престолонаследника са челницима жупани-
је и Великог Бечкерека у просторијама каштела. За добру атмосферу поново се 
бринуо оркестар Ђуле Раца. Надвојвода се добро забављао, разговарајући са 
поджупаном Делиманићем и православним свештеником из Ечке, Теодорови-
ћем. На починак се повукао око поноћи.

У понедељак је био лов на зечеве. Осим Фрање Фердинанда, у њему су уче-
ствовали Ронаи, Делиманић, Геза Пап, гроф Феликс Харнонкур, барон Румер-
скирх, грофица Хардег и Ференц Даниел. Дотле је већ било одстрељено 90 ли-
сица, а тог дана још 15, као и 3 зеца. Великобечкеречки фотограф Лајош Ороси 
начинио је фотографију ловачке дружине, која је на крају доспела у будимпе-
штанске новине97 и која данас представља можда најпознатији очувани илу-
стративни приказ друге посете Фрање Фердинанда овим крајевима. Лов се за-
вршио у три сата после подне. Према предвиђеном плану посете, престолона-
следник је требало да отпутује сутрадан, те се стога срдачно поздравио са сви-
ма који су га у лову пратили. Међутим, накнадно се предомислио и одлучио да 

96 Фрања Фердинанд је био инхабер 19. ц. и к. пешадијског пука, који је раније припадао 
престолонаследнику – царевићу Рудолфу (прим. аут.).

97 Види: Vasárnapi ujság, 47. sz., 1899. november 19, 4. o. 
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остане још један дан, који је наменио лову на лисице у атару Јанков Моста. Тако 
је додатно померио свој одлазак из Ечке коју је напустио специјалним возом 
идућег дана око пола 12 пре подне.98 

*

Фрања Фердинанд је по трећи пут посетио Торонталску жупанију почет-
ком новембра 1900. Бечкеречка штампа је његов долазак најавила још у мају 
исте године, пишући да ће доћи крајем октобра, и да ће ловити не само у Ечки, 
као гост грофа Харнонкура, већ и у околини Панчева.99 Том приликом је забе-
лежено да се и сам цар Фрања Јосиф интересовао о престолонаследниковим 
боравцима у Ечки, а да се о њима распитивао код торонталског народног по-
сланика др Гезе Папа. Почетком октобра спекулисало се и са доласком престо-
лонаследникове супруге, надвојвоткиње Софије,100 али су те гласине убрзо ода-
гнате – престолонаследник је, као и увек до тада, долазио сам.101 Иначе, његова 
трећа визита одиграла се у јеку велике корупционашке афере која је потресала 
Торонталску жупанију и која ће се почетком идуће године разрешити оставком 
великог жупана Ронаија.102

Припреме у ечанском каштелу за дочек престолонаследника биле су окон-
чане средином октобра, а крајем истог месеца, његово ловачко друштво је већ 
почело да се полако окупља у дворцу грофа Харнонкура – великобечкеречки 
Вохенблат је 27. октобра известио о доласку контроверзног и, како ће се касни-
је испоставити, скандалима склоног војводе Фрање Јосифа од Браганце.103 У 

98 За детаљан опис друге посете Фрање Фердинанда види: „Lokales. Erzherzog Franz Ferdi-
nand”, Gr.-Becskereker Wochenblatt Nr. 38, 23. September 1899, S. 4; „A trónörökös Torontálban”, 
Torontál 252. sz., 1899. november 3, 1–2. o.; „A trónörökös Écskán”, Torontál 254. sz., 1899. november 
6, 1–2. o.; „Hirek. A trónörökös Écskán”, Torontál 255. sz., 1899. november 7, 2. o.; „Lokales. Der Kron-
prinz in Torontál”, Gr.-Becskereker Wochenblatt Nr. 44, 4. November 1899, S. 4; „Lokales. Der Kron-
prinz”, Gr.-Becskereker Wochenblatt Nr. 45, 11. November 1899, S. 4. 

99 „Süd-Ungarn. Der Thronfolger in Torontal”, Gr.-Becskereker Wochenblatt Nr. 20, 19. Mai 1900, S. 2. 
100 „Süd-Ungarn. Besuch des Thronfolgers in Ecska”, Gr.-Becskereker Wochenblatt Nr. 40, 6. Okto-

ber 1900, S. 3.
101 „Lokales. Hoher Besuch”, Gr.-Becskereker Wochenblatt Nr. 41, 13. Oktober 1900, S. 4. 
102 О овој афери, која је остала упамћена под називом „Кафкина истрага”, види: Rónay Ele-

mér, Gilicze János, Marosvári Attila, A zombori Rónay család története, Dél-Alföldi évszázadok 30, Sze-
ged 2012, 433–442; Филип Крчмар, Торонталска жупанија и њено наслеђе, Зрењанин 2015, 84–85; 
Borovszky Samu, nav. delo, 506; „A belügyminiszter a vármegyéhez”, Torontál 30 sz., 1902. február 6, 
1–3. o.

103 „Lokales. Hoher Besuch”, Gr.-Becskereker Wochenblatt Nr. 43, 27. Oktober 1900, S. 4. Фрања 
Јосиф, војвода од Браганце, био је царево кумче, по ком је и добио име. Родио се 1879. године у 
млађем огранку португалске краљевске породице Браганца, која је након грађанског рата у тој 
земљи 1838. била прогнана и уточиште нашла у Аустрији, не одричући се претензија на порту-
галски престо. Фрања Јосиф (Франциско Хозе) је служио као официр у аустроугарској војсци, 
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његову част је приређен лов, у ком су учествовали принц Метерних, гроф Ке-
венхилер, грофица Хардег са ћерком и њен брат, и домаћин, гроф Феликс Хар-
нонкур.104 

Недељу дана касније, у Торонталску жупанију је стигао и престолонаслед-
ник Фрања Фердинанд. Он је 3. новембра, путујући инкогнито, из Земуна сти-
гао у Панчево, где су га дочекали велики жупан Ронаи, гроф Феликс Харнонкур 
и срески начелник Имре Жирош. Надвојвода је био у добром расположењу и 
изразио је задовољство што је поново у прилици да лови у Торонталској жупа-
нији. Није се дуго чекало на почетак лова. Истог дана, он је одржан у приобаљу 
Наделе, где су очекивали да лове црвене лисице, али улов није био велики, што 
је приписано лошим временским приликама (укупно је одстрељена 21 лисица). 
Након лова, престолонаследник се сместио у панчевачком хотелу „Вајс”, где је 
ручао и том приликом упознао земљопоседнике који су му ставили на распола-
гање своја ловишта (др Адолфа Шћетинског, Милана Ивановића и градоначел-
ника Панчева Адолфа Матановића). За вечером је гостима исприповедао да је у 
Бечу помињао своје ловачке посете Торонталској жупанији, али да му нико 
није веровао о ловачким успесима које је овде постигао.

Наредног дана, због лоших временских услова, надвојвода је помишљао да 
прекине посету и врати се у Беч, али је на наговор грофа Харнонкура пристао 
да остане и буде његов гост наредних неколико дана. Из Панчева је тако оти-
шао у Велики Бечкерек возом, али се ту није задржавао и одмах је продужио за 
Ечку. Ту се, „међу зидинама столетног замка”,105 придружио високом друштву 
које је тамо већ боравило од раније и сачекао да се време пролепша како би се 
могао препустити омиљеном хобију. Првог дана лова (5. новембра), хајкачи су 
истерали 14 лисица из јазбина, које је надвојвода одстрелио сигурном руком. 
Лов је завршен око четири сата после подне, након чега су се гости вратили у 
ечански каштел, где их је до и за време вечере забављао цигански оркестар из 
Великог Бечкерека, који је свирао мађарске народне песме (и сам надвојвода их 
је наручивао).  

али се показао као својеглав и недисциплинован, због чега је и сам цар морао да га „доводи у 
ред”. Бунтован по природи и проблематичан, спреман да се противи и самом цару, свакако је 
био погодно друштво за престолонаследника Фрању Фердинанда (познато је да су Браганце биле 
ретки гости на његовом венчању). Осим тога, недуго након боравка у Ечки био је умешан у не-
пријатан хомосексуални скандал приликом посете Великој Британији (1902), где се испоставило 
да је био недужан, али су му свеједно одузета грађанска права. Касније је остао упамћен и као 
жртва велике преваре са драгуљима. Покушао је 1911/1912. године да изврши пуч у Португалу и 
укине тамошњу републику, али без успеха. У време Првог светског рата заробљен је и интерни-
ран на острво Искију у близини Напуља, где је умро 1919. године.  

104 Том приликом уловљено је 57 фазана и један јелен. „Süd-Ungarn. Die Jagden in Ecska”, 
Gr.-Becskereker Wochenblatt Nr. 44, 3. November 1900, S. 2.

105 Écskai százados kástely. „Hirek. A trónörökös Torontálban”, Torontál 254. sz., 1900. november 6, 
1–2. o.
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Наредног дана (6. новембар) ловачки излет организован је у близини Шур-
јана, на потезу „Жибовар” на ловишту среског начелника Ђерћанфија, где су се 
гости каштела упутили посебним возом. Жеља престолонаследника била је да 
лови вукове, чије је трагове приметио у слатинастом земљишту, али без успеха. 
Уместо тога, уловили су лисице и шљуке. На молбу домаћина, великобечкеречки 
фотограф Ороси поново је направио врло успеле фотографије лова (слично као 
и претходног пута, једна фотографија са овог ловачког излета објављена је у 
будимпештанском Vasarnapi ujság-у106). У повратку са лова, увече око шест сати, 
дуж ечанског пута, уз надзор капетана градске полиције у Великом Бечкереку 
Оскара Рајтера, приређена је јавна расвета. По изласку из воза, престолонаслед-
ник је изразио задовољство ловом. На вечеру у каштелу која је поново била 
праћена музиком циганског оркестра и плесом, били су позвани и велики жу-
пан Ронаи, поджупан др Делиманић и срески начелник Даниел. 

Седмог новембра ловачко друштво је у истом саставу направило излет до 
ловишта „Созо” које је надвојводи било добро познато још од раније, из прет-
ходних посета. Уловио је 17 лисица, иако временске прилике нису ишле на 
руку. У лову су га пратили домаћини – гроф Феликс Харнонкур и управник 
ечанског газдинства Игнац Винклер, затим, барон Руменскирх, војвода Метер-
них, грофица Хардег са ћерком, Јене Ђерћанфи, Геза Пап, велики жупан Ронаи, 
поджупан Делиманић и срески начелник Ференц Даниел. Ово друштво је ка-
сније вечерало у ечанском каштелу, уз музику циганског оркестра, којом при-
ликом је престолонаследник изразио жељу да поново лови у близини Панчева. 
Та жеља му је испуњена наредног дана, да би касно увече тог 8. новембра отпу-
товао назад за Беч посебним дворским возом у пола 9 увече.107 

*

У својој Историји властелинства Ечка завичајни историчар-аматер Борис 
Павлов помиње и четврту посету Фрање Фердинанда Ечки, која се, према ње-
говим наводима, одиграла у новембру 1901. године.108 Међутим, како свој по-
датак није поткрепио ниједним извором, а у оновременој бечкеречкој штампи 
која је иначе све претходне посете пратила са великим интересовањем и о 
њима детаљно извештавала нема трагова о овој визити, то се она сасвим 

106 Vasárnapi ujság 47. sz., 1900. november 25, 8. o.
107 За сумарни опис вишедневне посете види: „Lokales. Der Kronprinz in Torontál”, Gr.-Becsker-

eker Wochenblatt Nr. 45, 10. November 1900, S. 3; за извештај по данима види: „Hirek. A trónörökös 
Torontálban”, Torontál 253. sz., 1900. november 5, 1–2. o.; „Hirek. A trónörökös Torontálban”, Torontál 
254. sz., 1900. november 6, 1–2. o.; „Hirek. A trónörökös Torontálban”, Torontál 255. sz., 1900. novem-
ber 7, 1–2. o.

108 Boris Pavlov, „Istorijat vlastelinstva Ečka”, u publikaciji: Pavle Tomić, Živan Bogdanović, Branis-
lav Đurđev i Lazar Lazić (ur.), Ribnjak „Ečka”, Lukino Selo 1992, 202.  
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оправдано може ставити под знак питања.109 Додуше, новински натписи Грос-
бечкерекер вохенблата и Торонтала из 1901. у више наврата су током године 
наговештавали да ће аустроугарски престолонаследник посетити Ечку, али 
вест о самој посети је изостала. Тако се, нпр., у пролеће појавило пар најава да 
ће надвојвода боравити у Јужној Угарској и ловити барске птице у шумама око 
Обедске баре.110 Отприлике у исто време јављено је да је одликовао златном 
медаљом (одликовањем које је увео његов покојни отац надвојвода Карл Лу-
двиг) вршачког сликара Пају Јовановића за историјску композицију „Војвода 
Фредерик IV од Лорене уводи Елизабету фон Хабзбург”.111 У лето 1901, торон-
талски посланик на Угарском сабору, др Геза Пап, упутио је престолонаследни-
ку, у чијем је друштву ловио у Ечки, најсрдачније честитке на рођењу ћерке; 
Фрања Фердинанд му је на томе захвалио, а Вохенблат је упознао своје читаоце 
са садржајем захвалнице.112 На основу ове вести могло се очекивати да ће пре-
столонаследник поново бити виђен у Ечки кроз који месец, али се то није дого-
дило. Гроф Феликс Харнонкур је приредио – сада већ традиционални – лов у 
новембру 1901, који је заиста окупио високо друштво, али у њему није било 
Фрање Фердинанда.113 Стога, изречена тврдња Б. Павлова остаје спорна, иако 
није немогуће да је, из неког непознатог разлога, ова посета намерно прећутана 
или држана у тајности. Простор за спекулације додатно је проширен, а могућ-
ност потоњих посета дозвољена наводима Е. Газдага, који у свом делу Ечка. 
Мала историја Баната доноси фотографију добијену од потомка грофа Хар-
нонкура, из 1908. године, на којој је овековечена још једна посета Фрање Фер-
динанда овом месту, а која се такође нигде не помиње у локалној штампи.114 

109 Ervin Gazdag, Miron Grgić i Vasilije Novak, Ečka. Mala istorija Banata, Zrenjanin 2012, 225.
110 Ловиште код Купинова налазило се у својини Фрање Фердинанда, који га је наследио од 

царевића Рудолфа. Сам Рудолф га је добио на поклон од митровачке Шумарске дирекције. „Süd-
Ungarn. Jagden des Kronprinzen”, Gr.-Becskereker Wochenblatt Nr. 17, 27. April 1901, S. 2–3. „Süd-
Ungarn. Der Thronfolger in Südungarn”, Gr.-Becskereker Wochenblatt Nr. 18, 4. Mai 1901, S. 2.

111 „Süd-Ungarn. Werschetz”, Gr.-Becskereker Wochenblatt Nr. 19, 11. Mai 1901, S. 3. Реч је о 
средњовековном мотиву – лоренски војвода Фредерик (1282–1329) оженио је унуку Рудолфа I, 
првог римско-немачког цара из династије Хабзбург, Елизабету (1285–1352).

112 „Süd-Ungarn. Der Thronfolger dem Abgeordneten Geza Pap”, Gr.-Becskereker Wochenblatt Nr. 
31, 3. August 1901, 2–3.

113 Бечкеречка штампа је забележила да су у њему узели учешћа: војвода Франц Јозеф од 
Браганце, посланик др Геза Пап, председник Сирочадског стола др Еде Михаловић, велепосед-
ник Арсен Дамаскин, главни срески начелници др Јене пл. Ђерћанфи и Ференц пл. Даниел, гро-
фица Хардег са ћерком, итд. Уловили су 14 лисица, више фазана и зечева. „Hirek. Főúri vadaszat”, 
Torontál 265. sz., 1901. november 19, 2. o.; „Süd-Ungarn. Jagd in Ecska”, Gr.-Becskereker Wochenblatt 
Nr. 47, 23. November 1901, S. 3.

114 Ervin Gazdag, Miron Grgić i Vasilije P. Novak, nav. delo,  226. Будући да нема писаних све-
дочанстава о посетама Фрање Фердинанда Ечки иза 1900, то се рад хронолошки завршава у тој 
години (прим. аут.).
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Закључак

Током два века (1718–1918) колико су владали Банатом, хабзбуршки цареви 
и њихови рођаци су у више наврата боравили у овој области. У оквиру својих 
посета које су имале различиту сврху, походили су и Велики Бечкерек, као 
административно седиште Торонталске жупаније и важан трговачки и инду-
стријски центар западног Баната, или пак места у његовом блиском окружењу. 
До данас сачувани писани извори о доласцима и боравцима хабзбуршких ди-
наста, у средини смештеној практично на самој периферији њиховог царства, 
сведоче да су њихове посете за овдашње политичке, културне и друштвене ели-
те имале прворазредни значај и да су по правилу мобилисале водеће градске 
слојеве и челне људе града и жупаније на задатку дочека и угошћавања високих 
гостију. Од друге половине 19. века, локална штампа је будно пратила сваки 
њихов покрет, унапред најављујући њихове визите и до ситних појединости 
описујући сваки детаљ њиховог боравка. Хабзбурговци су привлачили и вели-
ку пажњу локалног становништва, остављајући доста простора за настанак по-
тоњих урбаних легенди и неистинитих или полуистинитих прича. У Великом 
Бечкереку и његовој околини је документовано присуство Јосифа II (у три на-
врата 1768, 1770. и 1783), палатина Јосифа (1841), Фрање Јосифа (1852, 1872), над-
војводе Албрехта (1854), надвојводе Јосифа (1883, 1898), те престолонаследника 
Аустроугарске Фрање Фердинанда (1898, 1899, 1900). У случајевима када им Ве-
лики Бечкерек не би био главно одредиште, али би се нашли у његовој близи-
ни, Хабзбурговци би примали подворења, односно изразе оданости од стране 
градских и жупанијских делегација, састављених листом од најугледнијих гра-
ђана и нотабилитета. Тако су забележена подворења, учињена у Темишвару, 
палатину Иштвану (1847), затим, у Темишвару 1852, Турском Бечеју 1872, Сеге-
дину 1883. и Араду 1884. Фрањи Јосифу. Најпознатије и најсвечаније подворе-
ње, које је остало овековечено на сликарском платну у виду историјске компо-
зиције „Дефиле торонталске бандерије”, учињено је у Будимпешти 8. јуна 1896. 
године, поводом Миленијумске изложбе.   

Filip Krčmar

“WHEN DYNASTY COMES TO VISIT”: BECSKEREK AND THE HABSBURGS 
(1768–1900)

Summary: Since the mid-18th century, it was a common practice for every Habsburg 
ruler to familiarize himself with various parts of his realm through personal visits, round 
trips and inspections. This custom was carried out in most painsteaking manner by Joseph 
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II, whose numerous travels across not only the Monarchy, but the Europe as well became 
subject of many interesting anecdotes. His successors and royal cousins followed the suit, 
with Franz II (I), Franz Joseph and Franz Ferdinand being most notable examples. 

As part of this practice, the Habsburgs visited Banat on multiple occasions from late 
18th to early 20th century. Apart from leaving their mark on this region by having settle-
ments, streets, squares and public buildings named after them, further, through various 
privileges they granted to municipalities etc., this was their most obvious and direct con-
tact with this area. While in Banat, one of the places they would often come to visit was 
(Nagy-) Becskerek, administrative seat of Torontál county and important commercial and 
industrial center of the region.  

Joseph II visited Becskerek for the first time in 1768, during his inspection tour of 
Banat. His favourable judgment about it resulted in Becskerek being granted status of free 
market town in the following year. Second time he came here in 1770, without much writ-
ten record about his visit, while third time he was in close proximity, paying a visit to 
nearby visit of Ecska, on a manor freshly acquired by a wealthy merchant of Armenian de-
scent Lukács Lázár. In decades that followed, this manor will become an exemplary estate, 
subsequently visited by many notable guests, including the members of Imperial family. 
During the war against the Turks in 1788, Joseph II also spent some time in Banat, but with 
no presence noted in Becskerek.

After him, Archduke Joseph, Palatine of Hungary came to visit in 1841, with promi-
nent local merchant and public official Lipót Menczer leaving rather interesting account 
of this visit several decades later. His oldest son and successor, Archduke Stephen, was 
paid homage by a Torontál county deputation sent from Becskerek to Timişoara in the 
neighbouring Timiş county, where he resided in Fall 1847. Couple of years later, young 
Kaiser Franz Joseph was supposed to come to Becskerek in 1852, but the circumstances 
of his visit remain unclear; it is highly questionable if it even took place. Two years later, 
his royal uncle and Supreme Military Commander of Hungary, Archduke Albrecht, spent 
an afternoon and evening here, while conducting military inspection of these parts. In 
1872, while heading for very periphery of his realm to appease dissatisfied people of soon-
to-be-abolished Military Frontier, Franz Joseph came to Torontál county, with Becskerek 
delegation comprised of notable citizens paying homage in nearby Török-Becse, where 
he disembarked. This occasion almost had a tragic outcome, with a traffic accident taking 
place in which Torontál subprefect József Prick lost his life.  

Similar offerings of respect occurred also in 1883 and 1884 in Szeged and Arad, re-
spectively. Most notable however was the homage paid in Budapest in 1896, during the 
Millenial exhibition, with Torontál delegation marching in front of him – a historical mo-
ment immortalized in Pál Vágó’s painting Procession of Torontál banderium, decades later 
inaccurately dubbed as Procession of Banatian Spahis in front of the Emperor Franz Joseph. 

In 1883 and 1898, Archduke Joseph Karl of Austria (Zigeuenerforscher), visited 
Becskerek to inspect the local Honvéd bataillon, but found just enough time for ad-
dressing the local authorities and quick sightseeing that won him over sympathies of 
local people. Shortly after his second stay, Austro-Hungarian heir-to-the-throne Franz 
Ferdinand arrived in Becskerek, thus beginning a three visits-streak that left the most 
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striking impression on local population. Episodes from his hunting field-trips, accompa-
nied by his well-documented close friendship with the landlord of the nearby castle of Ec-
ska Count Felix von Harnonncourt, quickly paved way to numerous urban legends that are 
echoing even today and being conveniently used for sake of commercial and touristic ad-
vertising of the castle, despite the fact that public image and perception of the Habsburgs 
on local level have deteriorated eversince.  

Keywords: the Habsburgs, Becskerek, Ecska, Banat, visits, Joseph II, Franz Joseph, 
Franz Ferdinand, Palatine Joseph of Hungary, Archduke Joseph
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КЊИГА СТРАШНОГ СУДА (DOMESDAY BOOK) 
И ПОПИС ГРОФОВИЈЕ КЕНТ

Сажетак: Тема овог чланка је Књига страшног суда (Domesday Book) састављена 
по налогу Вилијама I Освајача и попис грофовије Кент на латинском и енглеском је-
зику. Извор је данас доступан на оба језика што пружа свеобухватнију слику о 
њему. Чланак говори о датирању, називу, томовима Књиге страшног суда (Domesday 
Book). Затим помиње језик, писмо и скраћенице које су се користиле приликом попи-
сивања земљишних поседа на подручју Енглеске у доба феудалног средњовековног 
друштва Европе раног средњег века. Кроз приказивање и анализу података пописа 
грофовије Кент (који говоре о врсти имања и земљишним мерама у тој области, ка-
знама у поменутом извору Domesday Book и њеном делу – попису грофовије Кент)  
уједно сагледавамо друштвене, правно-политичке и економске односе чиме стичемо 
увид у ком правцу су се одвијали друштвени, правно-политички и економски проце-
си развоја приказаног подручја у периоду од 11. до 15. века. Могло би се рећи да чла-
нак предочава јединствено, а с обзиром на древност датума издања, вероватно и нај-
веће административно достигнуће једног средњовековног владара.

Кључне речи: Domesday Book, Вилијам I Освајач, грофовија Кент, писмо, скраће-
нице, друштвени, правно-политички, економски процеси, врсте имања, земљишне 
мере, попис грофовије, средњовековни владар

1. Увод

Извор Domesday Book је до данашњег дана детаљно истражен и научно обра-
ђен у историографији. Извор Domesday Book2 или Књига страшног суда састоји се 

1 Tatjana Gojković, Language Laboratory Academy (Novi Sad), Serbia
2 nationalarchives.gov.uk/domesday. Садржај Domesday Book такође може да се претражује и 

бесплатно преузима преко сајта Domesdaymap.co.uk. Овај ресурс садржи и нека одлична обја-
шњења термина и појмова који се јављају у књизи Domesday. Domesday Book или Књига страшног 
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од два тома: Great Domesday Book (том I) и Little Domesday Book (том II). Рукопи-
си оба, заједно са осталим повезаним сродним изворима су преписани, обли-
ковани посебном врстом писма и објављени у четири тома, као Domesday Book 
повезаних текстова, увода и индекса. Посао преписивања је обавила за то име-
нована комисија архива (Record Commission), у Лондону у периоду од 1783. до 
1816. године. Domesday Book се данас састоји од пет томова након што је 1984. 
године стављена у нов повез. Поред пет наведених томова неопходно је поме-
нути и наредне листе: Exon Lists of Hundred Names for Cornwall, Exon Tax Returns 
for Cornwall и Exon Terrae Occupatae, чији су подаци неопходни за сагледавање 
настанка коначног издања Domesday Book.3 Током 1860-их израђен је први фак-
симил Domesday Book уз помоћ фотомеханичке репродукције под руковод-
ством Хенри Џејмса у Саутхемптону.4 Изворни оригинал Domesday Book (оба 
тома) налази се у Kew, Државном архиву (National Archives) Велике Британије, 
који је у августу 2006. године први пут омогућио увид широј јавности у његово 
комплетно online издање.5 

суда састоји се од Велике Domesday књиге (Great Domesday Book) и Мале Domesday књиге (Little 
Domesday Book). 

3 Ibid. Напомена: све текстове неопходне за израду овог чланка (са латинског, италијанског, 
немачког, хрватског и енглеског језика) превео је аутор чланка. The general term ‘Domesday Book’ 
is used when referring to matters common to both texts. The manuscripts of both, together with other 
associated documents were transcribed, set in special type and published in four volumes as Domesday 
Book, associated texts, introduction and indices, (Record Commission), London 1783–1816. Томови 
Domesday Book су: (1) Volume 1 садржи Great Domesday, (2) Volume 2 садржи Little Domesday, (3) 
Volume 3 Libri Censualis Vocati Domesday Book, Additamenta ex Codic Antiquiss, који садрже Liber 
Exoniensis (Exon Domesday), Inquisitio Eliensis, Liber Wintoniensis (Winton or Winchester Domes-
day), Boldon Book; (ово је том 4 у неким повезима), (4) том 4 садржи Општи увод и азбучни 
списак; види: Ellis, Општи увод у Domesday Book, (5) томове 1–2 је преписао Abraham Farley, 
његов рад је доступан под називом Farley. Том 3 је издао H. Ellis а препис Liber Exoniensis Ralph 
Barnes, службеник Exeter катедрале. Том 3 носи назив Ellis, Domesday Book, iii. (Libri Censualis), (6) 
За Exon Lists of Hundred Names for Cornwall, види: folio 63b; за Devon, види: folio 63a; за Somerset 
види: folios 63b–64a (List I); folios 64a–64b (List II), (7) За Exon Tax Returns for Cornwall, види: folios 
72–74; за Devon, види: folios 65a–71a; за Dorset, види: folios 17a–24a; за Somerset, види: folios 
75a–82b; 526b–527a; за Wiltshire (три различита извештаја), види: folios 1–6, 7–10, 13–16, (8) за 
Exon Terrae Occupatae, за Cornwall, види: folios 507a–508b; за Devon, види: folios 495a–506b; за 
Somerset, види: folios 508b–525a. Погледати: H. C. Darby and G. R. Versey, Domesday Gazetteer, 
Cambridge 1975; H. C. Darby, The Domesday Geography of Eastern England, Cambridge 1952; H. C. 
Darby and I. B. Terrett, The Domesday Geography of Midland England, 2nd edition, Cambridge 1971; H. 
C. Darby and I. S. Maxwell, The Domesday Geography of Northern England, Cambridge 1962; H. C. 
Darby and E. M. J. Campbell, The Domesday Geography of South-East England, Cambridge 1962, revised 
edition, 1971; H. C. Darby and R. Welldon Finn, The Domesday Geography of South-West England, 
Cambridge 1967; David C. Douglas (ed.), The Domesday Monachorum of Christ Church Canterbury, 
London 1944, (for the British Academy); Domesday Re-Bound, HMSO, London 1954. 

4 H. James, Domesday Book, or The Great Survey of England of William the Conqueror, Fac-Simile of 
the Part Relating to Wiltshire, (Southampton: by H.M. Command, 1860); Introduction; 1862. 

5 http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/5242794.stm 
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2. Датирање и назив Domesday Book

Чувени пасус англо-саксонске хронике, написане од стране једног енгле-
ског калуђера за време одржавања краљевског суда Вилијама I Освајача, који је 
трајао пет дана, за време Божића у Глостеру 1085. године о коме сазнајемо из 
превода G. N. Garmonswaya, помиње пописивање краљевства Енглеске.6 
Benjamin Thorpe наводи да је након краљевског суда, одржан синод цркве од 
стране архиепископа и свештенства.7 На том синоду Maurice је изабран за би-
скупа Лондона, Вилијам за бискупа Норфолка и Роберт за бискупа Чешира: сви 
су они били капелани краља. Након тога краљ је одржао Велико веће са члано-
вима (witan) англо-саксонског већа (witenagemot или witenagemote састављеног 
од низа племића, прелата, утицајних званичника и краљевих саветника у вези 
административних и судских одлука)8 на коме је донета одлука да се састави 
попис краљевства тада под називом descriptio а накнадно под коначним нази-
вом Domesday Book,9 након чега су његови људи послати „широм Енглеске у све 
и један округ да сазнају колико стотина плугова земље (мера за земљу енг. hide 
лат. hida)10 има у сваком округу, и колико земље и стоке сам краљ има у сваком 
округу, и које обавезе су по закону биле његове и које је требало да прима то-
ком дванаест месеци од датог округа. Такође, наредио је да се забележи и коли-
ко земље су његови архиепископи имали, и епископи његове дијецезе, његови 
опати и грофови, и шта и колико је свако ко је био земљопоседник овде у Ен-
глеској од земље или стоке имао и колико новца је то вредело. Према томе, на-
ложио је да се врло темељно истражи да не буде ни један једини плуг ни јарда 

6 G.. N. Garmonsway, Anglo-Saxon Chronicle, 220.
7 B. Thorpe, Anglo-Saxon Chronicle, (Rolls series), vol. i, London 1861, 353.
8 Ibid, 353. “Then at mid-winter the king was at Gloucester with his witan, and there held his court 

five days; and afterwards the archbishop and clergy had a synod three days. There were Maurice chosen 
Bishop of London, and William to Norfolk, and Robert to Cheshire. They were all the king’s clerks. 
After this the king had a great council, and very deep speech with his witan about this land, how it was 
peopled, or by what men; then sent his men over all England, into every shire, and caused to be ascer-
tained how many hundred hides were in the shire, or what land the king himself had, and cattle within 
the land, or what dues he ought to have in twelvemonths from the shire. Also he caused to be written 
how much land his archbishops had, and his suffragan bishops, and abbots,and his earls; and, though I 
may narrate somewhat prolixly, what or how much each man had who was a holder of land in England, 
in land, or in cattle, and how much money it might be worth. So very narrowly he caused it to be traced 
out, that there was not one single hide, nor one yard of land, nor even, it is shame to tell, though it 
seemed to him no shame to do, an ox, nor a cow, nor a swine was left, that was not set down in his writ. 
And all the writings were brought to him afterwards”.

9 B. Thorpe, Anglo-Saxon Chronicle, 353. 
10 Ann Williams, G. H. Martin, Domesday Book: A Complete Translation, 1433, Hide: Notionally 

the amount of land which would support a household: divided into four virgates (nominally of 30 
acres) – One-quarter of a hide. 
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земљишта (0.914 м), чак ни један во нити једна крава ни свиња не смеју бити 
изостављени, а да не буду забележени у његов попис. А затим су сви прикупље-
ни подаци пописа [gewrita] предавани њему након тога”.11

Као резултат ових промишљања и разговора настао је извор Domesday 
Book, детаљно и пропитивачко истраживање, по свом обиму и вредности, како 
краљевске земље у власништву (demesne), тако и земље која је била у власни-
штву вазала (tenants-in-chief).12 Са том намером краљ је послао своје људе у 
сваки округ, а подаци, које је добио од становника под заклетвом, записивани 
су и доношени у краљевску ризницу у Винчестер. Савремени трајни запис овог 
огромног подухвата и даље опстаје у два тома књиге под називом Domesday 
Book. Током више од седам векова они су били чувани у краљевској државној 
благајни, из које су пренети почетком деветнаестог века у просторије државног 
архива у Chancery Lane. Domesday Book је стога најстарији „јавни запис Енгле-
ске и права полазна тачка њене административне историје”.13 Domesday Book 
пружа коначан доказ о праву на земљиште, како пореске обавезе тако и војне 
службе (servicium debitum). 

Walter de Gray Birch у вези с датумoм завршетка извора Domesday Book на-
води да је датум завршетка пописа дат у следећем скраћеном натпису: „Anno 
millesimo octogesimo sexto ab incarnatione domini vicesimo vero regni Willelmi 
facta est ista descriptio non solum per hos tres comitatus sed etiarn per alios”.14 По 
његовом мишљењу попис је вероватно започет 1085, а завршен 1086. године.15 У 
вези са називом извора он наводи да је одувек постојала тешкоћа приликом 
утврђивања његовог истинског значења.16 Birch наводи да се термин јавља још 

11 G. N. Garmonsway, Anglo-Saxon Chronicle, 220: “all over England into every shire to ascertain 
how many hundreds of hides of land there were in each shire, and how much land and live-stock the 
king himself owned in the county, and what annual dues were lawfully his from each shire. He also had 
it recorded how much land his archbishops had, and his diocesan bishops, his abbots and his earls, and 
what or how much each man who was a landholder here in England had in land or in live-stock, and 
how money it was worth. So very thoroughly did he have the inquiry carried out that there was not a 
single ‘hide’, not one virgate of land, not even one ox, nor one cow, nor one pig which was left out and 
not put down in his record. And all the surveys [gewrita] were subsequently brought to him’. William II, 
immediately after his coronation, visited the Treasury at Winchester in order to inspect ‘the untold 
wealth there gathered in gold, in silver, in vessels, in costly robes and in jewels, and in many other pre-
cious things which are difficult to enumerate”; Ibid, 222.

12 Galbraith, The Making of Domesday Book, 186.
13 nationalarchives.gov.uk/domesday. 
14 Walter de Gray Birch, Domesday Book: a popular account of the exchequer manuscript so called, 

with notices of the principal points of general interest which it contains, London 1887, 24, “In the one 
thousand and eighty-sixth year from our Lord’s Incarnation, but the twentieth of the reign of King Wil-
liam, this description was made, not only throughout the three counties but also throughout the others”. 

15 Ibid, 23, “The survey was probably commenced in the year 1085, and completed in 1086”.
16 Ibid, 68, “The term Domesday has been of some difficulty in respect of its signification”.



Књига страшног суда (Domesday Book) и
 попис грофовије Кент

229

у осмом веку када је такође постојао попис мада недотеран и недовршен. Он 
такође повезује назив са називом Англо-саксонског законика (Domboc краља 
Алфреда,17 Domas су били закони или dooms).18 Birch се позива на мишљење 
Ingulpha који тврди да је краљ Алфред спровео попис, у време поделе свог кра-
љевства на области (hundreds и tithings), а да се тај извор, у то време, по месту на 
коме се чувао звао Roll of Winchester.19 По мишљењу Bircha назив би могао има-
ти везе са поменутим називом законика (Domboc), услед начина како је име 
саздано, међутим, Birch подсећа да треба имати на уму да му је назив у скраће-
ном натпису Descriptio.20 Он наводи да је пронашао међу оригиналним повеља-
ма Вилијама I Освајача повељу Westminstera, са делимичним печатом Вилијама 
I Освајача (бр. xxiv. 3),21 којом се бискупу Св. Петра у Westminsteru додељује 
имање (eight hides of the manor of Piriford) на краљевском имању шуме у 
Windsoru, ослобођено дажбина “census pecunice, quos geld vocatur anglice”, и 
оверену од стране Вилијама бискупа Durhama (A.D. 1086–1096).22 Walter de Gray 
Birch напомиње да је остала имена под којима је извор Domesday Book познат 
забележио Henry Ellis. Ellis бележи наредна имена: Rotulus Wintonie, the 
Winchester Roll, Scriptura Thesauri Regis, или Writing of the king’s Treasury, затим 
Liber de Wintonia, the Book of Winchester, Liber Regis, king’s book, итд. Он такође 
наводи да појединци у речи Domesday виде метафорички Dies Judicii, или 
Judgment Day док други у њој виде a liber judiciarius или Book of Judgments, тј. 
Књигу страшног суда, пошто она никога не штеди а одлука Страшног суда је 

17 Види: Todd Preston, King Alfred’s book of laws: a study of the Domboc and its influence on English 
identity, (with a complete translation), Jefferson 2012. 

18 Ibid.
19 Ibid.
20 Ibid.
21 Walter de Gray Birch, Seals of William the Conqueror, (Journ. Roy. Geog. Soc.) vol. X, No. xxiv. 

3, 149–159. 
22 Ibid, Domesday Book: a popular account of the exchequer manuscript so called, with notices of the 

principal points of general interest which it contains, London 1887, 68, “The term Domesday has been of 
some difficulty in respect of its signification. The Anglo-Saxon Domas were laws, or dooms, and the 
Domboc of King Alfred was, if it actually existed, a code of laws. It has been already shown that a Sur-
vey of the eighth century exists, rude and incomplete as it was. According to Ingulph, Alfred had an 
Inquisition and Register made at the time of his division of the kingdom into county hundreds and 
tithings, which was called, from its place of deposit, the Roll of Winchester. The term ‘Domesday’ may, 
no doubt, owe something to the Domboc for the construction of the name, but we must remember that 
it bears in its colophon the title of Descriptio. I have found among the original charters of William the 
Conqueror, in possession of the dean and chapter of Westminster, one with a fragmentary seal (No. xxiv. 
3), granting to the abbot of St. Peter’s, Westminster, eight hides of the manor of Piriford, in the Crown 
demesne of the Forest of Windsor, free from scot, and custom, and the ‘census pecunice, quos geld vo-
catur anglice’, attested by William, bishop of Durham (A.D. 1086–1096), “post descriptionem totius 
Angliae”. 
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коначна и без контроверзи.23 Назив Domesday Book је на крају усвојен од стране 
званичних чувара извора у институцији, познатој већ годинама као Јавни ар-
хив суда (Public Record Office), а недавно преименованој у Државни архив 
(National Archives).24 

 
3. Томови Domesday Book

Vivian Hunter Galbraith наводи да постоје два тома Domesday Book који су 
аутентични оригинали извора из 11. века.25 Он објашњава да су та два тома у 
потпуности различита један од другог, по свом облику, писму и обиму. 

Први том књиге Domesday Book како Galbraith наводи састоји се од скоро 
400 листова (или 800 страница), писан је у две колоне на пергаменту величине 
15 x 11 инча (26 mm) и садржи детаљан запис све и једне грофовије, са терито-
рије читаве Енглеске26 осим три источне грофовије Есекса, Сафолка и Норфол-
ка, које су забележене у другом тому. Galbraith напомиње да свака грофовија 
започиње описом „средњовековних утврђених градова”, након чега следи листа 
означена бројевима која садржи имена велепоседника, почевши од краља, на-
кон кога следе имена архиепископа, епископа, грофова, барона па наниже до 
како он наводи „прилично понизних вазала” (tenants-in-chief) који су груписа-
ни заједно као краљеви поданици, сениорски службеници – serjeants (servientes), 
феудалци (thegns), итд.27 Он затим напомиње да сваки запис грофовије након 
имена наводи – властеоска имања у власништву вазала, а наслови на маргина-
ма (често непотпуни) наговештавају округе (hundreds) којима они припадају.28 
Galbraith сматра да је и поред доста великог броја исправки и додатака, од стране 
истог писара а везаних за властеоска имања која су у почетку била изостављена, 
овај том исписан једним јединственим рукописом, вероватно од стране једног 
писара, који се више нигде не може наћи у изворним очуваним материјалима у 

23 Ibid, 69, “Other names by which the book appears to have been known are recorded by Ellis, 
such as: Rotulus Wintonie, or the Winchester Roll; Scriptura Thesauri Regis, or the Writing of the king’s 
Treasury; Liber de Wintonia, the Book of Winchester; Liber Regis, and so on. Some see in the word ‘Do-
mesday’ a metaphorical Dies Judicii, or Judgment Day; others, a liber judiciarius, or Book of Judgments, 
because it spares no one, as the great day of judgment, and its decision must be final and without con-
troversy”.

24 http://nationalarchives.gov.uk/domesday
25 Galbraith, The Making of Domesday Book, 3.
26 Попис није обухватио грофовије Northumberland, Durham, Westmorland, и Cumberland, 

мада су делови неких од њих укључени у подручје Јоркшира. Део Ланкашира између Ribble и 
Mersey наводи се на крају Чешира.

27 Galbraith, The Making of Domesday Book, 4.
28 Ibid.
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Енглеској.29 По његовом мишљењу у писму на које је наишао уочава се да је пи-
сар преписивао књиге на начин на који су писари краљевског суда (curia regis) 
били подучавани.30 Међутим, та хипотеза се, по његовом мишљењу не може 
потврдити због недостатка доказа у виду докумената за упоређивање из тог 
периода и тако древног датума. Galbraith закључује да је том I једна лепа, добро 
састављена књига упркос чињеници да јој је писање јако скраћено чији запис 
почиње листом пергамента I грофовије Кент а завршава грофовијама Јоркшира 
и Линколншира.31

Том II, мањи том, садржи око 450 листова пергамента величине 11 x 8 инча 
(26 mm). За разлику од тома I он је написан у само једној колони и низом, у ве-
ликој мери различитих писама, од којих ни један није био онај којим је писан 
том I.32 Galbraith износи свој став да је овај том, као пример прављења књиге, у 
сваком погледу лошији од тома I мада ништа мање тачно нити мање пажљиво 
састављан али и да постоји снажан доказ у прилог мишљења да је том II у осно-
ви солидна копија у великој мери сличног оригинала.33 Он сматра да тому II 
недостаје стил и украси тома I, што појашњава описом да су нека од слова у њој 
одлични примери савремене минускуле али наводи да су остала изузетно ло-
ша.34 Galbraith тврди да је разлика између ова два тома тако упадљива да је за-
иста просто невероватно да су они били производ исте канцеларије или адми-
нистрације. Он сматра да, уколико је том I произвео краљевски суд (curia regis) 
у Винчестеру, из тога произилази, по њему заиста разуман закључак, да је том 
II сачињен негде другде.35

Овај закључак по мишљењу Galbraitha, заснован на облику и односу према 
пописним чињеницама, потврђује и сама садржина тома II.36 Уместо крајње згу-
снутих сажетака тома I у тому II су за три грофовије изнети потпуни подаци, 
„поновних обилазака подручја од стране краљевих чланова комисије,” који нису 
сажети.37 Galbraith наводи да је поређење незахвално захваљујући разлици у 
величини и облику између тома I и тома II, као и чињеницу да је лист пергамен-
та, на коме је написан том I, у великој мери већи од листа пергамента извора 
Little Domesday.38 Међутим, он наводи да се подаци сваке од три грофовије 

29 Ibid.
30 Ibid.
31 Ibid.
32 Ibid.
33 Ibid, 5.
34 Ibid.
35 Ibid.
36 Ibid.
37 Ibid.
38 Ibid.
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Источне Англије простиру на преко стотину листова пергамента, док у тому I 
Кент испуњава странице само четрнаест листова, а велика грофовија Вилтши-
ра не више од двадесет једног.39 У вези с пописом Кента Birch напомиње да се 
он разликује од начина пописивања спроведеног у тому II, пошто код њега 
попис почиње навођењем главног града или градова у грофовији док три 
грофовије у тому II почињу листом главних земљопоседника.40

Galbraith објашњава да је давно уочено да су краљеви повереници или legati 
који су сачинили попис били распоређени у комисије на скоро потпуно исти 
начин као и каснији главни заступници.41 Свака комисија се бавила групом 
грофовија и тако имала свој сопствени округ.42 Колико је тачно таквих округа 
било 1086. године, он наводи да је то још увек отворено питање.

Изглед реконструкције по мишљењу Карла Стивенсона дат је у табели:43

Група Грофовије

I Kent (1), Sussex (2), Surrey (3), Hampshire (4), Berkshire (5).

II Wiltshire (6), Dorset (7), Somerset (8), Devonshire (9), Cornwall (10).

 III Middlesex (11), Hertford (12), Buckingham (13), Cambridge (18), 
Bedford (20).

IV Oxford (14), Northampton (21), Leicester (22), Warwick (23).

V Gloucester (15), Worcester (16), Hereford (17), Stafford (24), Shropshire 
(25), Cheshire (26).

VI Huntingdon (19), Derby (27), Nottingham (28), Rutland (29), York (30), 
Lincoln (31).

VII Essex (32), Norfolk (33), Suffolk (34).

39 Ibid.
40 Walter de Gray Birch, Domesday Book: a popular account of the exchequer manuscript so called, 

with notices of the principal points of general interest which it contains, 83, “It is curious that Kent, or 
Chenth as it is called, and the other counties in the first volume of the Domesday Book, commence with 
a survey of the chief town or towns of the shire, whereas the three counties in the second volume begin 
with the list of chief tenants”.

41 Ibid.
42 Ibid.
43 Види: Bryce D. Lyon, Medieval Institutions, Cornell Univ. Press 1954, 188, “The numbers in 

brackets refer to the order of the counties in Domesday Book. Stephenson’s list is taken from Ballard, 
Domesday Inquest (1906 ed.),12–13, who in turn had reduced the nine circuits proposed by R.W. Eyton 
to seven”.
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По мишљењу Galbraitha закључак који се сагледава из табеле је недвосми-
слен. По њему, постоји барем један несумњив доказ prima facie да оба извора 
Exon Domesday и Little Domesday, који у себи садрже податке комплетног обила-
ска округа, у ствари садрже записе својих сопствених обилазака округа које су 
они сами извршили локално, а да Domesday Book том I, који чува само сажетке, 
у ствари представља евиденцију коју су сачинили краљеви службеници у Вин-
честеру.44 

Међутим, Galbraith сматра да се такође може тврдити и да је том I Domesday 
Book требало да садржи сажетак обилазака за читаву област VII, исти онакав 
какав се и данас налази у тому I за област II.45 По његовом мишљењу најверо-
ватнији разлог за одсуство Норфолка, Сафолка и Есекса из тома I јесте то што 
посао још увек није био завршен у време упокојења Вилијама I Освајача, у сеп-
тембру 1087. године,46 а да је током тог периода празнина попуњена тако што 
су преузети подаци локалног обиласка овог округа, тј. Little Domesday, који се 
стога, по његовом мишљењу, тако неподударно повезује са више калиграфским 
томом I Domesday Book од тада.47 

4. Језик Domesday Book

Domesday Book (томови I и II) писани су на латинском језику (Lingua 
Romana). Ради што бољег сагледавања и представљања слике времена, у коме су 
живели пописивачи Domesday Book (томова I и II) као и пописивачи извора 
сродних њима (од којих су томови I и II састављани), потребно је сагледати је-
зик којим су они писали текстове везане за државну администрацију, али не-
опходно је сагледати и климу и свеукупну промену политичких система (од 
раносредњовековног, англосаксонског и норманског) у којима је латински језик 
уједно био и посредник религије, културе, књижевне традиције, закона и др-
жавне администрације.

По мишљењу Џулије М. Х. Смит важност сачуваних писаних извора за 
историју раног средњег века је изузетна, услед огромне друштвене важности 
латинског језика приликом стварања сопственог политичког и верског значаја 
других језика у то доба.48 По њеном мишљењу језик и власт су нераскидиво 

44 Galbraith, The Making of Domesday Book, 8.
45 Ibid.
46 Ibid. „Да је овај последњи у низу обилазака подручја који припадају тој области, чији по-

даци су требали бити достављени у Винчестер, поновљен врло је вероватно услед изузетне сло-
жености организације слободних поседа у Источној Англији”.

47 Ibid, 9.
48 Џулија М. Х. Смит, Европа после Рима – Нова културна историја (од 500. до1000. године), 

Београд 2006, 36.
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повезани па је самим тим и избор језика, за писани облик изражавања, од изу-
зетне важности колико и идеологија и идентитет у окружењу у којем писани 
извор настаје.49 Стога је, по њеном мишљењу, важно напоменути да се пронала-
жењем регионалних варијанти примене латинског, наспрам локалних језика 
Европе, подвлачи чињеница да су световна и црквена власт користиле разли-
чите писане облике.50 У вези са тим она напомиње да је важно направити ра-
злику између латинског језика некадашњег Западног римског царства, као по-
литичке и територијалне целине са властитим управним и правним апаратом, 
и латинског као језика, након његовог распада, који је служио за одржавање 
комуникације и наметање власти.51 

Она сматра да је изузетно тешко установити било какву прецизну хроноло-
гију тих промена јер су сачувани само делићи доказа уз, увек присутне, пробле-
ме датирања.52 По њеном мишљењу су, услед овладавања писаном речи ради 
хришћанског богослужења, црквени великодостојници постали нова писмена 
елита, тј. стручњаци за примену писане речи као средства за стицање власти.53 

Џулија Смит о културном значају латинског језика говори да је он био знак 
културне надмоћи.54 По њеним речима lingua romana је, уз грчки, био језик уче-
ности и закона.55 Она наводи да је постојање латинских речи, које се односе на 
ратовање, писање и трговину у келтским и германским језицима јасан знак 

49 Ibid.
50 Ibid.
51 Ibid, 37. „Да би се схватила промена односа између језика и примене моћи на почетку 

средњег века, треба обратити пажњу на судбину веома сложеног римског управног апарата 
током 4. и почетком 5. века, будући да тај апарат није престао да функционише са престанком 
царске власти на западу. У његове битне одлике, и у западним и источним провинцијама, убраја 
се повезивање државне управе са елитном књижевном културом коју подржава систем основног 
и вишег образовања на латинском. Писари, стенографи и бележници – скромни позиви на 
којима је почивало све, од војног снабдевања и судова до трговине књигама и управљања 
имањима. Једнако значајан податак је и то да је тешком муком стечено знање канона латинских 
класика отварало пут ка високим положајима и стицању дужног угледа. Конвенционални 
садржај тог образовања стварао је једноврстан културни кодекс који је поништавао различито 
географско и друштвено порекло. Истовремено, високи трошкови таквог образовања само су 
утврдили друштвену искључивост владајуће елите јер је оно било недоступно онима који нису 
били довољно имућни”.

52 Ibid, 38. 
53 Смит, Европа после Рима – Нова културна историја (од 500. до1000. године), 38.
54 Ibid, 39. 
55 Ibid. „Образовање (на западу је то било потпуно знање латинског у писаном и говорном 

облику, а на истоку грчког језика) је подразумевало целокупно културно знање на којем је 
изграђена политичка превласт Рима. Из царске перспективе, грчки и латински су означавали 
надмоћна друштва која нису ни имала нимало поштовања према незналицама и 
необразованима. Будући образовна, ова разлика између римског и ‘варварског’ није била расна 
већ културна, и према томе, никад није представљала непремостиву препреку”.
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културног прожимања латинског и осталих језика.56 По њеном мишљењу, хри-
шћанство је побудило изналажење начина да се запишу локални језици који до 
тада у целини или већином нису имали своје писмо.57 

Након двадесет година норманске владавине у Енглеској, по мишљењу V. 
H. Galbraitha, стара енглеска администрација се изузетно брзо развила, али 
не и преобразила.58 Он наводи да је, скоро сто година пре освајања, у Енгле-
ској постојала нека врста Канцеларског одељења које је за своје потребе ко-
ристило запечаћене списе, писане на народном језику, за пренос краљевих 
налога Окружним судовима.59 По његовим речима, тада је у Енглеској посто-
јала и добро успостављена финансијска организација трајно смештена у Вин-
честеру.60 Он наводи да је и та организација користила неку врсту писаних 
списа, мада ни један није сачуван.61 Galbraith наводи да је главни задатак 
ризнице у Винчестеру био прикупљање краљевског прихода од зараде од 
судске надлежности, исплата општина, надокнада са краљевских имања у 
новцу или у натури и краљевског пореза (geld). Galbraith наводи да је нак-
надна пракса процене имања у Енглеској спровођена и пре Норманског осва-
јања а да он, сходно томе, претпоставља да су се у те сврхе, врло вероватно 
користили и писани извори.62 По његовим речима, писани извори су се већ 
користили у то време али још увек се углавном управљало по обичајном пра-
ву и усмено.63 По мишљењу Galbraitha Вилијамови вазали су од њега прима-
ли велике „почасти” или комплексе земљишта “sine carta”, тј. усменим путем 
без писаних повеља и списа о томе.64 Он наводи да се исто поступало и у 
правним пословима и закључује да је више од половине земљишта Енглеске 
додељено новом племству на овај начин, усмено без писмене евиденције, што 
је, по његовом мишљењу, у доста случајева изазивало забуну, одузимање или 
заплену земљишта без правног основа за то.65 По речима Galbraitha, из тих 
разлога је краљ примао притужбе од бискупија и опатија из Ely, Worcester и 
посебно Canterbury, тако да је и пре 1086. год., по њему, био устаљен обичај 
да се краљевски службеници legati шаљу да испитају новонастале несугласи-
це на окружним судовима.66 Он наводи да су се у тим приликама састајали 

56 Ibid, 40.
57 Ibid, 45.
58 Galbraith, The Making of Domesday Book, 45.
59 Ibid.
60 Ibid.
61 Ibid.
62 Galbraith, The Making of Domesday Book, 46.
63 Ibid.
64 Ibid.
65 Ibid.
66 Ibid.
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судови три или четири округа. Том приликом би се Енглези, који су били 
упознати са чињеницама, свечано заклели да су изречени подаци истинити 
„на дан када је краљ Едвард жив и мртав”. Након тога, по речима Galbraitha, 
њихове, записане изјаве би се послале назад краљу. Он наводи да је прили-
ком тих примитивних парница усмено сведочење сматрано законом а да је 
писани доказ сматран нечим изузетним те, из тог разлога, био посебно це-
њен.67 Galbraith напомиње да је она страна која је могла да изнедри писмени 
доказ имала стога веома велике шансе да победи.68 Он закључује да су све 
стране имале све већу свест о томе да је записивање чињеница представљало 
велики корак у напред.69 

Lucien Musset говори о латинским натписима који се појављују на везу из 
Бајеа70 испод или изнад слика сцена из енглеске историје које вез приказује. Он 
напомиње да цитати прате догађаје скоро од почетка до краја његове приче.71 

По његовом мишљењу неколико личних имена, углавном на енглеском језику, 
није латинизовано.72 Он наводи да се име војводе од Нормандије појављује у 
почетку као Wilgelm, касније као Willelm или Willelmus, први облик, по његовом 
мишљењу, наговештава изговор близак савременом енглеском имену William.73 

Анализа снимка изворног листа из 11. века Domesday Book странице 0 verso 
[ПРАЗНА] 1 Chenth, пружа увид у облик имена Вилијам на подручју грофовије 
Chenth I (Kent) који се у DB јавља у облику Wills. Важно је напоменути да оста-
ла места из извора Domesday Book наводе име Вилијам на другачији начин од 
онога са подручја Кента, напр.: у Devenescire I (Devon) – Willelmus, Sudsexe I 
(Sussex) – Willelmus, Sudrie I (Surrey) – Willelmus, Hantescire I (Hampshire) – 
Willelmus, итд. Анализом осталих страница утврђено је да се у великој већини 
случајева име Вилијам јавља у облику Willelmus, тј. у потпуно истом облику као 
и облик имена Willelmus (оригинални латински натпис са Веза из 11. века) које 
у својој књизи La Tapisserie de Bayeux наводи Lucien Musset.

67 Ibid.
68 Ibid.
69 Ibid, 47.
70 Вез из Бајеа (у историографији се јавља и као Таписерија из Бајеа) која приказује Битку 

код Хејстингса током норманског освајања Енглеске – зид лепо украшен тканином извезеном у 
11. веку. Она приказује догађаје који су довели до битке код Хејстингса (1066) између Нормана 
под Вилијамом I Освајачем и Енглеза под краљем Харолдом II и смрт краља Харолда. Дугачка је 
74 јарда / 68,38 метара и чува се у музеју у граду Бајеу на северу Француске. Види: http://www.
unesco.org/new/fr/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/
homepage/; Погледати: Wilson, David McKenzie, The Bayeux Tapestry: the Complete Tapestry in Color, 
Rev. ed. New York: Thames & Hudson, 2004. 

71 Lucien Musset, La Tapisserie de Bayeux, Paris 2002, 34.
72 Ibid. 

73 Ibid. 
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5. Писмо Domesday Book

Birch наводи да је Domesday Book (томови I и II) написан на латинском јези-
ку (lingua Romana), изузетно скраћеним, писмом каролиншке минускуле, која се 
одликује складношћу и пропорционалношћу дугих и кратких слова.74 За кори-
штену минускулу Birch наводи да се она разликовала од уобичајених минускула, 
које су се користиле у повељама краљевске канцеларије тог доба, те да је она 
вероватно дело неког иностраног свештеника, пошто су они у то доба имали 
значајну улогу на двору Вилијама I Освајача.75 Birch наводи да појединци чак 
сматрају да је то дело „италијанске руке”.76 По мишљењу Bircha, уколико је то 
наслућивање исправно, онда је та особа врло вероватно био Lanfranc, Lombard 
Archbishop of Canterbury, кога је William of Malmesbury именовао, уз назнаку 
literatura perinsignis, да надгледа поступак њеног преписивања.77 Birch сматра да 
је он, за ту прилику, вероватно ангажовао писаре из Италије да обаве тај посао.78 
Што се тиче текста на страницама извора Domesday Book, по речима Bircha он је 
написан у две колоне а вертикалне линије су се користиле ради обележавања 
маргина и средишњег дела између колона.79 За извлачење линија на страницама 
користила се техника dry point, тако да се на маргинама извора, као и у многим 
рукописима из тог и неких других периода, могу уочити сићушне рупице, на-
прављене шилом или неким другим инструментом који је коришћен као упра-
вљач лењира.80 Број редова на страницама извора није уједначен већ варира из-
међу педесет и педесет девет, али текст у појединим случајевима премашује број 
назначених редова, сматра се да се то радило ради отклањања погрешног про-
рачуна додељеног простора за уписивање текста.81 Birch наводи пример празних 
страница попут листа пергамента 126, који јасно показује метод прављења ли-
нија на листу који по њему, прати уобичајен стил писара рукописа у две колоне, 
тог доба.82 Он наводи да се у тому II, који је мањих димензија, дешавало да се 
примењивањем dry point технике пробуши или направи процеп на пергаменту.83 
По његовом мишљењу, рукопис је леп и читак, сва слова су јасна и појединачно 
уобличена.84 Рукопис у себи нема орнаментике или украшених почетних слова. 

74 Walter de Gray Birch, Domesday Book: a popular account of the exchequer manuscript so called, 
with notices of the principal points of general interest which it contains, London 1887, 22; Види: Franz 
Steffens, Lateinische Paläographie, Berlin & Leipzig, Walter de Gruyter & Co, 1929.

75 Ibid, 22.
76 Ibid.
77 Ibid.
78 Ibid.
79 Ibid, 20.
80 Ibid.
81 Ibid.
82 Ibid, 21.
83 Ibid.
84 Ibid.
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По његовом мишљењу Domesday Book, томови I и II се управо по томе и разли-
кују од огромне већине рукописа тог доба.85 Међутим, он објашњава да је назив 
сваке пописане грофовије, исписан црвеним мастилом на врху сваког листа 
пергамента, и велика, увећана, почетна слова, обележавана црвеном цртицом 
или превученом линијом (мастилом исте боје), да би се и једно и друго, јасно 
уочавали на страницама извора.86 Он наводи да су имена места такође обележе-
на, превученом црвеном линијом преко средине слова, што не треба посматра-
ти као брисање обележених података већ као њихово додатно обележавање и 
истицање на датом листу.87

Сл. 1.  Domesday Book СНИМАК ИЗВОРНОГ ПЕРГАМЕНТА – KENT – FOLIO 0V & 1: 
CHENT Domesday Book страница бр. 0 verso [ПРАЗНА]/ страница бр. 1: KENT88 

(снимак изворног листа из 11. века) [Folio 0 verso: KENT]89 [Blank in MS]

85 Walter de Gray Birch, Domesday Book: a popular account of the exchequer manuscript so called, 
with notices of the principal points of general interest which it contains, 21.

86 Ibid.
87 Ibid.
88 http://domesdaymap.co.uk/book/kent/01/ и http://domesdaymap.co.uk/book/kent/02/
89 Напомена: Приликом анализе пописа Domesday Book користи се издање Ann Williams, G. 
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Сл. 2. Domesday Book – страница бр. 1V: KENT 
(снимак изворног листа 90 из 11. века)

6. Скраћенице и сажети облици речи Domesday Book 

Walter de Gray Birch за скраћенице (abbreviations and contractions) које се 
појављују у извору Domesday Book тома I и II наводи да се скраћенице, које 
користе писари који су саставили примерак извора, јављају у изузетно вели-
ком броју али он такође наводи и чињеницу да за добре познаваоце средњо-

H. Martin, Domesday Book: A Complete Translation, London 2003. Поред начина састављања два 
тома извора у целини, приказана је и страница бр. 0 verso [ПРАЗНА]/ и страница бр. 1: KENT 
(снимак оригинала две изворне странице пергамента ,доступне са интернета и преузете са сајта, 
из 11. века) на латинском језику након чега се наводи текст (претходно поменута два листа) на 
енглеском језику преузет из издања Penguin Books Ltd., Ann Williams, G. H. Martin, Domesday 
Book: A Complete Translation. Обе верзије извора Domesday Book (на латинском и енглеском јези-
ку) наводе се да би се добио што бољи увид у језик извора ради његове што детаљније анализе. 

90 http://domesdaymap.co.uk/book/kent/02/
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вековног латинског језика оне не представљају никакав проблем.91 У табели 
1. се наводи његова листа која садржи, по његовим речима, неколико основ-
них облика скраћених и сажетих речи које се најчешће појављују у извору 
Domesday Book тома I и II.

Табела 1. Листа скраћеница и сажетих облика речи извора Domesday 
Book тома I и II:92

Скраћени и сажети облици речи извора
Domesday Book тома I и II

Пун облик речи извора 
Domesday Book тома I и II

1. ten = tenet.
2. eps, epi, epo, &c., = episcopus, and cases. 
3. p = per. 
4. p = pro. 
5. prae , as pdco = praedicto 
6. i, tre, &c., = terra, and cases. 
7. 7 or & et. at end of a word = us.
8. a line over a vowel adds to it the letter m, as 
cu
 m 

= cum.
= modo. 

9. car = caruca, sometimes carucata.
10. defd = defendit. 
11. dnium, &c., 
 i over or between letter adds /, as q’da, 
 or n\ as prmo 

= dominium, &c. 
= quidam
= primo. I.1

12. T. R. E. = tempore regis Edwardi.2 
13. to? = totum. 
14. sot = solidi
15. e = est. 
16. st = sunt. 
17. lib = librae, &c. 
18. uifti, &c. = villani, &c.
19. ~ a curved line over or through letters adds 
er, 
 as osbrn 9 

= osbernus

91 Walter de Gray Birch, Domesday Book: a popular account of the exchequer manuscript so 
called, with notices of the principal points of general interest which it contains, 325.

92 Ibid.
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20. ~ a curved line over or through letters adds 
er, or 

= ur

21. ~ a curved line over or through letters adds 
er, 
 pasta = pastura

= pastura

22. ~ a curved line over or through letters adds 
er, 
 or mn, as oes 

= omnes.

23. M = Manerium. 
24. bord = bordarii, &c.
25. dim = dimidius, &c. 
26. den = denarii, &c. 
27. a over line adds ra, as 
 ac a 
 p a tu 

= acra, &c. 
= pratum. 

28. fuer 
 tenuer 

= fuerunt
= tenuerunt, &c. 

29. n = non. 
30. id, ead, &c., = idem, eadem, &c.
31. 53
 val}
 ten} 

= set, for sed 
= valet, &c. 
= tenet. 

32. b} at end of words = bus. 
33. a^, o^ at end of word = arum, orum. 
34. sochi, &c., = sochemanni, &c. 
35. qd = quod. 
36. dfis, dfii, &c., = dominus, domini, &c. 
37. sep = semper.
38. uirg = virgata. 
39. ti = hida, &c. 
40. o = ovis, oves, &c. 
41. p. = porcus, &c. 
42. c = caruca. 
43. alsb = abbas, &c.3 
44. 3 between letters adds er, as mar3ium, 
 t3ra 

= manerium.
= terra.

45. nl = nichil, nihil. 
46. com = comes, 
47. dn = denarii, &c. 
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48. qdo, qn  = quando. 
49. reg = regis, &c.4 
50. v = virgata, &c.5 etc.

7. Усмени исказ као доказ на суду у извору Domesday Book

У англонорманској управи постојала је дуга традиција утврђивања чиње-
ница на основу сведочења заклетих људи. Оба тома I и II Domesday Book се за-
снивају на подацима добијеним на овај начин.

По речима Galbraitha, најјаснији доказ да су подаци „пројектног задатка” 
(terms of reference) сачувани у данашњем облику, путем података добијених из-
вршеним претресом Ели бискупије, лежи у њиховом тачном и потпуном по-
клапању са коначним текстом Domesday Book.93 По његовом мишљењу, стати-
стички подаци који су сачувани у извору бискупије Ели су, у ствари, управо 
одговори на постављена питања, на терену, од стране краљевих изасланика, 
наведена у извору оба тома Domesday Book.94 Два века касније, у време Едварда 
I, копија тих података би се вероватно појавила на листу пергамента обе књиге 
Great и Little Domesday, али у једанаестом веку краљеви службеници нису виде-
ли потребу да се правдају или објашњавају своје поступке.95 По Galbraithu, то је 
тако очигледно из текста пописа који, уопштено говорећи, није ништа више 
него огромно складиште голих статистичких података, по кратком поступку 
оваплоћених у изузетно скраћеном писаном облику.96 Он наводи да у извору 
нема ни наслова ни заглавља и да лист пергамента DB тома I просто урања пра-
во у опис Кента, док лист пергамента 382, последњи у низу, завршава описом 
Јоркшира.97 По његовом мишљењу, од самог облика записника нико никада не 
би могао да претпостави да је сваки убележени податак – а има их на милионе 
– био у ствари одговор на задато питање, изречен под заклетвом. Највећи део 
података је записан догматски, као уобичајен, али ту и тамо наилази се и на оне 
расуте, убачене међу голе чињенице, пасусе објашњења, у које су краљеви слу-
жбеници унели цитиране доказе за своје закључке.98 Већина њих, иако свакако 
не сви, ту су се нашли услед опречних доказа.99 Тако, на пример, у тексту 

93 Galbraith, The Making of Domesday Book, 67.
94 Ibid. 
95 Ibid. 
96 Ibid. 
97 Ibid. 
98 Ibid. 
99 Ibid. 
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Domesday Book о Хемпширу, у тому I Great Domesday Book, у поглављу XXIII 
под називом The land of Hugh de Port 100 (f. 44 b2), у четвртом пасусу се наводи:

William de Chernet claims this land, saying (dicens)101 that it belongs to
the manor of SOUTH CHARFORD, [in] Hugh de Port’s
fief, through inheritance from his predecessor; and he has
brought as his testimony to this the better men (melioribus)102 and the old
men of the whole shire and hundred; and Picot has brought
against it as his testimony villans and common people (villanis et vili plebe)103 and
reeves (prepositis),104 who are willing to maintain by oath, or by the judge-
ment of God, that he who held the land was a free man, and
could go with the land where he would. But the witnesses of
William refuse to accept [any] law except that of King Edward
until it be determined by the king. It was worth 15s; and
afterwards 8s; now 10s.105

Galbraith објашњава да, због начина на који се горе наведени подаци иска-
зују, они веома често дају исказ срочен тако да се из њега у ствари не може на-
слутити која страна полаже већа права на земљиште.106 Али он такође наводи 
да се понекад јавља и нека једноставна тврдња (calumpnia) или чињенично ста-
ње изражено следећим речима: „како он сам наводи” (ut ipse dicit) те се присут-
ним сведоцима тада оставља да сами нагађају да ли та изјава у себи садржи 
неку сумњу, по питању изнетог спора, у уму краљевих изасланика или не.107 Он 
наводи да се на уносе ове врсте наилази у практично сваком округу shire те да 
су они у тексту извора Domesday Book једини доказ да је исказ добијен усменим 
путем на суду под заклетвом.108 По његовом мишљењу, историчари деветнае-
стог века, који су били романтично везани за једноставније доба, када је „неза-
магљено сећање” сељака чинило папирологију непотребном, прихватали су ову 
званичну спознају Domesday Book без икаквих проблема.109 Међутим, он наводи 
да постоји неколико историчара који нису спремни да верују да је ова претера-
на количина статистике Domesday Book прикупљена без икакве прелиминарне 

100 Ann Williams, G. H. Martin, Domesday Book: A Complete Translation, 106.
101 Ibid. 
102 Ibid. 68.
103 Ibid. 
104 Ibid. 
105 Ann Williams, G. H. Martin, Domesday Book: A Complete Translation, 107.
106 Ibid. 68.
107 Ibid.
108 Ibid.
109 Ibid.
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писане информације.110 Поред свега осталог, по његовом мишљењу временски 
чинилац приморава учеснике, у поступку давања исказа на суду, да саставе 
неке доказе и изјаве у писменом облику унапред, а када се на то дода тачан и 
логичан распоред прикупљених података у оба извора и Little и Exon Domesday, 
тврдња у корист постојања неког система прелиминарне евиденције података 
постаје веома поткрепљена.111 Доказ, какав јесте, неминовно наводи или указу-
је да је исказ понуђен краљевим изасланицима дат усменим путем, очигледно 
приликом јавног суђења (суд којем присуствује јавност).112 Galbraith наводи да 
су одлуке краљевих изасланика, такође, изречене усменим путем. Потврда те 
тврдње може се видети на примеру грофовије Herefordshire (лист пергамента 
181а 2): „Ова земља је била у власништву племића за време владавине краља 
Едварда113 (abbr. T.R.E. for latin Tempore Regis Willelmi) али је касније предат у 
власништво шерифу: и стога краљеви изасланици изјављују да су земља и за-
куп од ње тајно одузети краљу”.114 Са друге стране, Galbraith наводи да за већи 
део података које Domesday Book извор чува у себи, није пружен никакав извор 
на увид нити ауторитет који би их потврдио. Чињенице су само представљене, 
а истраживачу је остављено да се пита како се таква огромна збирка података 
прикупила и обавезала да ће бити написана, на правилан начин, у току само 
неколико месеци.

Усмено давање исказа сведока под заклетвом користило се као коначна по-
тврда, приликом завршног чина доказивања, да је оно што је написано у прегле-
даним изворима на суду уједно и потврда да су ти подаци, који су изнети на том 
јавном суду пред осталим сведоцима и народом, тачно унети у извор под нази-
вом Domesday Book.

Такође је важно и присуство прошлости као извора аутентичности, у виду 
метафизичке категорије сачуваног сећања пренетог наративним путем, али и 
увидом у ранија акта и исправе. У поступку састављања оба тома I и II извора 
Domesday Book се: 

110 Ibid.
111 Galbraith, The Making of Domesday Book, 68.
112 Ibid.
113 Ann Williams, G. H. Martin, Domesday Book: A Complete Translation, 1435, TRE (abbr. for 

Latin Tempore Regis Edwardi). The formula commonly used in Domesday Book to indicate the position 
‘in the time of King Edward’, i.e. before the Conquest in 1066. In EXON a more exact phrase is some-
times used: ‘the day when King Edward was alive and dead’, i.e. 5 January 1066.

114 Ann Williams, G. H. Martin, Domesday Book: A Complete Translation, 500, “Thus, in Hereford-
shire, in Yatton (f. 181 a 2): “This land was thegnland T.R.E. but was afterwards changed into reeveland: 
and therefore the king’s commissioners say that this land and the revenue issuing from it is being 
stealthily taken away from the king”. 
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а) ослањала на претходне пописе области, тј. већ постојеће изворе настале 
раније у прошлости. Према томе уочава се сличност у самом начину пописива-
ња, тј. пажљивој анализи података, добијених са терена и потврђених усменим 
исказом на суду или на самом терену, који ће бити обухваћени коначним изво-
ром тј. пописом. Domesday Book користи сродне изворе сателите, тј. пописне 
листе неколико бискупија у Енглеској које су се у процесу састављања тома I 
извора Domesday Book користили ради упоређивања и провере података саку-
пљених са терена, да би се што тачнији подаци на крају унели у коначан попис.

Код састављања тома I Domesday Book писар је користио сродне изворе 
чији подаци су се упоређивали и на основу којих је накнадно састављен кона-
чан, сажет том I Domesday Book и том II Little Domesday који је састављен неко-
лико месеци пре тома I.115 Извори који су се у ту сврху користили су били: по-
пис Exon или Exeter Domesday (једно од драгоцености Exeter катедрале), The 
Inquisitio Comitatus Cantabrigiensis, The Inquisitio Eliensis Book, The Kentish 
documents, тј. изворни списи три бискупије Christchurch Cathedral, St. Augustine’s 
Abbey из Canterbury и Rochester Cathedral.

Присуство прошлости као извора аутентичности – може се уочити и:
б) у случају пописа поседа у самом извору Domesday Book – изражено скра-

ћеницом T.R.E. (лат. Tempore Regis Edwardi).116 Та формула се обично користила 
да назначи у чијим рукама је био дати посед или имање „у време краља Едвар-
да”, односно пре освајања Енглеске 1066. године. У Exon Domesday Book се поне-
кад користи тачнија формула: „на дан када је краљ Едвард био жив и мртав”, 
односно 5. јануара 1066. године. Значи, написана на листовима пергамента 
Domesday Book, та ознака је детаљно назначавала у чијем власништву је био 
посед пре норманског освајања, у доба краља Едварда. 

8. Domesday Book врсте имања и земљишне мере у грофовији Кент

Терминологија Domesday Book везана за врсте имања разликује се од обла-
сти до области, широм Енглеске. У попису области Кент као земљишне мере 

115 Galbraith, The Making of Domesday Book, Exon Domesday (VIII поглавље), 102–122, “Thе 
Inquisitio Comitatus Cantabrigiensis” and “The Inquisitio Eliensis” (IX поглавље), 123–145, “The 
Kentish Documents” – документи Кента тј. документа три бискупије (Christchurch Cathedral, St. 
Augustine’s abbey из Canterbury и Rochester Cathedral), (X поглавље), 143–155.

116 Ann Williams, G. H. Martin, Domesday Book: A Complete Translation, 1435, TRE (abbr. for 
Latin Tempore Regis Edwardi). One of the commonest abbreviations was TRE, short for the Latin Tem-
pore Regis Eduardi, “in the time of Edward the Confessor, meaning the period immediately before the 
Norman conquest”. 
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користе се sulung117 и yoke118 док се за област Сасекса користи термин wysta, дру-
гачија земљишна мера. Већина научних радова на тему Domesday Book посве-
ћује значајан простор проблемима терминологије, укључујући класичне радове 
историчара попут J. H. Rounda и његовог дела Feudal England,119 затим F.W. 
Maitlanda у његовом Domesday Book and Beyon.120 Значајан допринос пружају и 
радови Reginald Vivian Lennarda, Rural England, 1086–1135: a study of social and 
agrarian conditions121 и H. C. Darby и I.B.Terretta, The Domesday Geography of 
Midland England.122 

Типично породично имање на отвореним пољима мидландских села било 
је величине yardland (лат. virgata,123 од virga, штап 5,029 m). Једна четвртина 
hide,124 величине 30 хектара, названа по мерној јединици која се користи за ши-
рину парчета земљишта, штап (лат. virga) од 15 до 21 стопе.125 У остатку краљев-
ства, међутим, подручја су процењивана на потпуно другачији начин. Најче-
шћа мерна јединица је била количина земљишта које се може обрађивати стан-
дардним плугом и његовим „тимом”. У Деири је мера била ораница коју је об-
рађивало орањем, осам упрегнутих волова, carucate и bovate назив у латинским 
документима; у Источној Англији eruing, али разликовали су се и услови који 
су указивали на породичну деобу, деобу парцела или великих имања, на лат. 
plena terra. У Кенту је мера била sulung и yoke док се у Сасексу користила друга 

117 Ann Williams, G. H. Martin, Domesday Book: A Complete Translation, London 2003, 4, “In the 
Lathe of Eastry the canons of St Martin had TRE 21 sulungs, in the Hundred of ‘Cornilo’ and in the 
Hundred of Bewsbury. In the Lathe of ‘Limen’ they had 3 sulungs: one in Street Hundred, another in 
Bircholt Hundred, and the third in ‘Blackbourne’ Hundred. TRE the prebends were [held in] common 
and rendered £61 all together. They have now been divided among individuals by the Bishop of Bayeux”.

118 Ann Williams, G. H. Martin, Domesday Book: A Complete Translation, London 2003, 3, “And 
from these lands, namely: ‘Goslaches’, and, [?] Buckland [in Luddenham], and another Buckland 
[?Buckland in Luddenham], and a third Buckland [?Buckland near Dover], and ‘Herste’ [and] 1 yoke of 
Oare, and 1 yoke of ‘Harty’ [...]”. 

119 J. H. Round, Feudal England, London 1895; reset with a new foreword, London 1964, [referenc-
es are to the first edition]. 

120 F. W. Maitland, Domesday Book and Beyond, Cambridge 1897.
121 Reginald Vivian Lennard, Rural England, 1086–1135: a study of social and agrarian conditions, 

Oxford 1959.
122 H. C. Darby, I. B. Terrett, The Domesday Geography of Midland England, Cambridge 1977.
123 Ann Williams, G. H. Martin, Domesday Book: A Complete Translation, London 2003, 4, “In Deal 

Æthelweald holds 3 virgates, and there he has 3 villans and 8 bordars with 1 plough. It is and was always 
worth 60s. This man held it TRE”.

124 N.E.S.A. Hamilton, Inquisitio Eliensis, London 1876; N.E.S.A. Hamilton, Inquisitio Comitatus 
Cantabrigiensis, London 1876, 97; William Stubbs, Select Charters and Other Illustrations of English 
Constitutional History from the Earliest Times to the Reign of Edward the First, Cambridge 2012, 100–
107. 

125 Frank Barlow, The Feudal Kingdom of England 1042–1216, (second edition) London 1961, 17. 



Књига страшног суда (Domesday Book) и
 попис грофовије Кент

247

земљишна мера под називом wystas.126 Ови термини немају никакве везе са бра-
здом коју прави плуг, и наговештавају више индивидуални тип обраде земљи-
шта. Села окружена отвореним пољима налазила су се изван подручја Мерсије 
и средишњег Весекса али њихово карактеристично обележје се ретко могло 
наћи изван тог подручја. Низ једнаких газдинстава била су подељена између 
два поља, разбацаних између furlong,127 и обрађивана према заједничкој ше-
ми.128 

Најупечатљивија разлика унутар економије Мидланда видљива је у грофо-
вији Кент. Ова култура живљења, у једном тренутку заједничка за све терито-
рије под Јутима на југоистоку Енглеске, предала се до једанаестог века западно-
саксонским освајачима, и неке од њених особина нестале су из Хемпшира, Са-
рија и Сасекса. Основна особеност читавог подручја били су његови засеоци, 
сваки са једним пољем у власништву групе сродника. Ово је антитеза систему 
отвореног поља Мидланда: раштркани засеоци уместо језгровитог села, збијена 
имања опорезована по јармовима (yokes) уместо раштрканих (virgata), и зајед-
ничко породично наслеђе – обичај познат као gavelkind129 – уместо вођења по-
рекла од једне лозе.130 Свако сеоце је било посебна ратарска јединица; али могла 
се сагледати у целини једино уколико се сагледава унутар једне lathe,131 како се 
звала некадашња потподела Кента. Између Сарија и Сасекса па све до Кента 
простирала се огромна шума Андред. Око обале и уз реке налазила су се 
saltings. Свакој административној јединици lathe било је припојено парче шуме 
и парче земљишта редовно потапаног за време плиме под називом saltings. Та 

126 Frank Barlow, The Feudal Kingdom of England 1042–1216, (second edition) London 1961, 17. 
127 Ann Williams, G. H. Martin, Domesday Book: A Complete Translation, London 2003, 1433; 

Furlong. In Domesday Book, quarentina (Latin: Old English furlong, from furh, furrow + lang, long). The 
length of a furrow: 40 perches.

128 Frank Barlow, The Feudal Kingdom of England 1042–1216, (sec. ed.) London 1961, 17. 
129 R. J. Smith, The Swanscombe Legend and the Historiography of Kentish Gavelkind, in Mediavel-

ism in the Modern World, Turnhout: Brepols 1998, 85–103. Сматра се да је Gavelkind, пример 
обичајног права у Енглеској, које је постојало и пре норманског освајања 1066. год., међутим, 
генерално је замењено феудалним законом primogeniture. Oпстанак gavelkinda (све до 1925) у 
једном делу земље, сматра се уступком Вилијама Освајача народу Кента; Види: Sir William Black-
stone, Commentaries on the Laws of England in Four Books, Vol. I–Books I.&II, Philadelphia 1893, 
Section III, 74, “Such is the custom of gavelkind in Kent, and some other parts of the kingdom, (though 
perhaps it was also general till the Norman conquest,) which ordains, among other things,*that not the 
eldest son only of the father shall succeed to his inheritance, but all the sons alike; and that, though 
without any escheat to the lord. – Such is the custom that prevails in divers ancient boroughs, and there-
fore called borough-English, that the youngest son shall inherit the estate, in preference to all his elder 
brothers”.

130 Ibid, 18.
131 Ann Williams, G. H. Martin, Domesday Book: A Complete Translation, London 2003, 1433; 

Lathe (Old Norse poet., lath, land; Old English læth). A subdivision of the shire, exclusive to Kent, sim-
ilar to the rapes of Sussex.
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права су била расподељена међу сеоцима унутар подручја једне lathe.132 Barlow 
наводи да је сваком породичном имању припадало не само парче земље већ и 
право терања стоке на пашу и друга права која су им припадала напр. права у 
дрвету и право на пашњаке често и на одређеној удаљености од ораница. По 
његовом мишљењу и у овом начину организовања живота уочавала се разлика 
у односу на село Мидланда са својим ограниченим и често непрекинутим ме-
ђама.133 Frank Barlow сматра да нема разлога сматрати да у једанаестом веку 
становници Кента нису узгајали најважније животне пољопривредне културе 
на својим пољима као и пољопривредници на другим местима, али по његовом 
мишљењу није било препрека ни за уско специјализовану економију (занате) 
када су то тржишни услови дозвољавали. 

Што се анализе земљишне мере hide на осталим подручјима Енглеске тиче, 
анализа коју износи J. H. Round у свом делу Feudal England134 је, како се тврди у 
историографији, још увек драгоцена за историјску науку мада његове закључке 
енергично оспоравају J. McDonald и G. D. Snooks у делу,The Domesday economy: 
a new approach to Anglo-Norman history.135 Међутим, R. A. Leaver је у свом делу 
Five hides in ten counties136 доказао да је Roundovo мишљење било у суштини 
тачно да је hide вештачка јединица. Користан кратак преглед hides њиховог ме-
рења и референце предочава T. K. Keefe у делу Feudal assessments and the political 
community under Henry III and his sons.137 Philip Grierson у свом раду English 
linear measures: an essay in origins138 пружа више детаља и података о овим и 
другим мерама док F.W. Maitland, Domesday book and beyond,139 пружа његово 
уобичајено лако схватљиво изношење проблема везаних за разумевање мера из 
прошлости.

132 Ann Williams, G. H. Martin, Domesday Book A Complete Translation, London 2003, 4, “In ‘Li-
men’ Lathe in ‘Briseuuei’ the king has a customary due, namely, [service of] 2 carts, and 2 sticks of eels 
for 1 [term of] escort-service, and in the land of ‘Sophis’ he has 12d for 1 [term of] escort-service; and 
from 1 yoke [of land] of ‘Norhburg’ 12d, or 1 [term of] escort-service; and from Dean 18d; and from 
‘Gara’ 1 [term of] escort-service. These lands belong to Wye, and the men of these lands used to guard 
the king of Canterbury or at Sandwich for 3 days, if the king came there”.

133 F. Barlow, The Feudal Kingdom of England 1042–1216, (sec. ed.) London 1961, 17. 
134 J. H. Round, Feudal England, London 1895.
135 J. McDonald, G. D. Snooks, The Domesday economy: a new approach to Anglo-Norman history, 

Oxford 1986.
136 R. A. Leaver, Five hides in ten counties, Economic History Review, том 41 (1988), 525–42.
137 T. K. Keefe, Feudal assessments and the political community under Henry III and his sons, 

Berkeley 1983, 22–23.
138 Philip Grierson, English linear measures: an essay in origins, University of Reading 1972.
139 F. W. Maitland, Domesday book and beyond, Cambridge 1897.
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9. Казне у извору Domesday Book и грофовији Кент

Услед огромне количине података изнетих у извору Domesday Book систем 
кажњавања се своди на анализу узорка текста грофовије Кент. KENT [Folio 0 
verso: KENT], [Blank in MS], [Folio 1: KENT]. Анализом су утврђени наредни 
преступи и казне, поткрепљени са шест цитата преузетих из књиге Domesday 
Book: A Complete Translation, аутора Ann Williams и G. H. Martin.

Први цитат везан је за прекршај прекида мира, плаћање станарине и пута-
рине:

Од 
Михољдана до празника Светог Андреја било је примирје у 
Краља, то јест мир, у делу округа (vill). Ако неко то правило прекрши краље
намесник наплаћује уобичајену казну за њега.140 Ко год да се трајно настани 
у делу округа (vill) плаћа законски прописан најам краљу [и] је ослобођен 
је плаћања путарине широм Енглеске. Сви ови обичаји били су на снази 
када је краљ Вилијам дошао у Енглеску.141

Из приложеног цитата се закључује да постоје одређене законске одредбе ве-
зане за плаћање станарине, путарине, чување или кршење проглашеног примирја.

Други цитат прекршаја:
Од тога 
messuage на које Ranulph de Colombieres има право поседа, које 
је припадало одређеном изгнанику, то јест, одметнику, слажу се да 
половина те земље припада краљу, али сам Ranulph има
обе [половине]. Humphrey Кривоноги има 1 messuage 
од које је половина узета од краља. Roger of
Westerham је изградио одређену кућу [на обалама] 
краљевог потока, и до сада лишио краља његове
прописане најамнине.142 

У другом цитату се уочава да постоје одређене законске одредбе везане за 
предају поседа, одузетих од изгнаника и одметника, краљу, и бележење непла-
ћања законом прописаних обавеза од стране краља и његове администрације. 

Трећи цитат прекршаја:
Људи 4 lathes143 слажу се са доле поменутим законима 
краља: то јест, [људи из] Borough Lathe и Eastry
Lathe, и Limen, Lathe, и Wye Lathe. Ако неко направи 

140 Напомена: није назначена вредност , „уобичајене казне”.
141 Ann Williams, G. H. Martin, Domesday Book: A Complete Translation, 3.
142 Ann Williams, G. H. Martin, Domesday Book: A Complete Translation, 3.
143 Ibid, 1433., Lathe (Old Norse poet., lath, land; Old English læth). A subdivision of the Shire, 

exclusive to Kent, similar to the Rapes of Sussex.
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ограду или јарак којим ће сузити краљев јавни пут,
или уколико падне на [пут] дрво које стоји ван пута и 
узме од њега грану или лишће, за сваки прекршај ове врсте он
плаћа 100 сестера краљу. И ако одлази кући а да није 
ухапшен, или побегао на безбедно, краљев 
слуга ће га гонити, и дужан је да плати казну од 100 сестера.144

Трећи цитат упућује на то да постоје одређене законске одредбе са којима 
се слажу и које одобравају људи који живе на датим подручјима округа. Прекр-
шаји у вези сужавања краљевог јавног пута прављењем ограде или јарка, или, 
уколико на пут падне дрво или се са њега узму гране и лишће, кажњавања пла-
ћањем казне од 100 сестера краљу или краљевом слуги.

Четврти цитат прекршаја:
Што се тиче повреда мира, ако га неко почини и буде 
оптужен [за њега] на путу или мора да се склања на сигурно [због тога] он 
плаћа казну од 8 фунти краљу. У супротном, он ће бити 
ослобођен што се тиче краља, али не што се тиче свог господара 
чији је он човек; са другим проигравањем права [то јест] попут кршења 
мира, тек он плаћа казну од 100 сестера. Краљ има право ове 
заплене над свим слободним вазалима у целом округу Кента и 
над њиховим људима. А када слободан вазал умре краљ има од 
њега материјалну потпору од његове земље, осим од земље светог 
Тројства, и светог Августина, и светог Мартина, и осим 
ових: Godric of Bourne, Godric син Karlia, Æthelnoth
Cild, Esbiorn Bigga, Sigeræd од Chilhama, Thorgisl,
Northmann, и Azur.145

Четврти цитат говори о томе да су постојале и одређене законске одредбе 
које су наређивале да се у случају повреде мира краљу плаћа казна од 8 фунти, 
у супротном преступник се ослобађа од стране краља али не и од стране свога 
господара, „чији је он човек”. У случају другог кршења мира, преступник плаћа 
казну од 100 сестера. Краљ задржава своје право заплене над свим слободним 
вазалима у читавом округу Кента и над њиховим људима. У случају смрти сло-
бодног вазала, краљ прима материјалну помоћ од његове земље, осим у случају 
црквених поседа и поседа појединих вазала, ослобођених накнада краљевим 
прогласом.

Пети цитат прекршаја:
У случају прељубе, на читавом подручју Кента краљ наплаћује
[казну од] човека а архиепископ [од] жене, 

144 Ann Williams, G. H. Martin, Domesday Book: A Complete Translation, 3.
145 Ann Williams, G. H. Martin, Domesday Book: A Complete Translation, 3.
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осим на земљишту свете Тројице, и светог Августина, 
и светог Мартина, од којих краљ нема ништа. Краљу припада 
половина имовине једног лопова који је осуђен на 
смрт. А од човека који се дао у изгнанство без 
дозволе краља, краљ има лишавање права.146 

Пети цитат показује да су постојале одређене законске одредбе које су 
одређивале да у случају прељубе краљ наплаћује казну од човека, а архиепи-
скоп од жене, осим на црквеним поседима. Краљу припада половина имовине 
лопова који је осуђен на смрт. А од човека у изгнанству краљ је лишен права.

Шести цитат:
Из горе наведених земаља Æthelnoth Cilda и оних 
попут њега краљ има телохранитеља током 6 дана у Canterbury или 
Sandwichu, а они имају храну и пиће тамо од 
краља. Ако их они не добију, одлазе без заплене. Ако су 
позвани да присуствују у округу [на скупу] иду све до 
Penendena [у Maidstonu], не даље. А ако не 
дођу, због проигравања овог и због свих других [про-
игравања] краљ ће добити 100 сестера осим за повреду мира,
за коју је казна 8 фунти; а за прекршаје [на] [јавним] 
путевима, као што је горе написано.147

Шести цитат указује да су постојале одређене законске одредбе које су 
одређивале да у случају потребе краљ добија услугу телохранитеља за одре-
ђени број дана од стране својих вазала, за узврат он обезбеђује храну и пиће.
Уколико остану без обећаног, вазали одлазе без заплене. Због неприсуство-
вања на скуповима округа (одређена је раздаљина на коју се та одредба одно-
си) наплаћује се казна од 100 сестерам осим у случају повреде мира за шта се 
плаћа казна од 8 фунти. 

Резиме

Оба томa I и II извора Domesday Book пописују, садрже и приказују податке 
пописаног земљишта својих подручја. Територије оба тома тј. извора су дељене 
на области пре него што се приступало самом обиласку терена такозваном по-
писивању извора Domesday Book. У Domesday Book краљеви повереници или 
,legati који су вршили пописивање података претресом тј. пропитивањем на 

146 Ann Williams, G. H. Martin, Domesday Book: A Complete Translation, 3.
147 Ann Williams, G. H. Martin, Domesday Book: A Complete Translation, 3.
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локалном суду били су распоређени у седам комисија. Свака комисија се бави-
ла групом грофовија и тако имала у својој надлежности свој сопствени круг 
(circuit) који је требало обићи и пописати. Колико је тачно таквих кругова било 
1086. год. још увек је отворено питање. 

Реконструкција по мишљењу Carlo Stephensona148 изгледа овако: 

 Group/Група   Counties/Грофовије

I Kent (1), Sussex (2), Surrey (3), Hampshire (4), Berkshire (5).
II Wiltshire (6), Dorset (7), Somerset (8), Devonshire (9), Cornwall (10).
III Middlesex (11), Hertford (12), Buckingham (13), Cambridge (18), Bedford
  (20).
IV Oxford (14), Northampton (21), Leicester (22), Warwick (23).
V Gloucester (15), Worcester (16), Hereford (17), Stafford (24), Shropshire 

(25),
  Cheshire (26).
VI Huntingdon (19), Derby (27), Nottingham (28), Rutland (29), York (30),
  Lincoln (31).
VII Essex (32), Norfolk (33), Suffolk (34). 

Територија је подељена на седам кругова подручја (circuits) која су пописи-
вана у извору Domesday Book. Тај обилазак подручја наведених у извору 
Domesday Book вршен је од стране за то одређених локалних комисија. Обила-
зак није вршен на самом спорном поседу већ се вршио обилазак територије 
читаве Енглеске. Поступак обиласка је укључивао одлазак у локалне судове где 
су краљеви изасланици потврђивали власништво над земљиштем узимањем 
усменог исказа сведока (вазала) под заклетвом.

Наведени извори и исправе које се помињу током пописа целокупног кра-
љевства Енглеске тј. свих његових имања и округа, и као доказ истинитости 
усмених тврдњи, упућују на закључак да су на настајање Domesday Book утица-
ле економске и политичке прилике у много ширем временском распону од оног 
који овај рад покрива.

Поред сагледавања начина самог пописивања земљишта помоћу усменог 
исказа и присуства прошлости као извора аутентичности, може се закључити 
да се и о терминологији Domesday Book писало много током скоро десет веко-
ва. Већина главних научних радова на тему Domesday Book посвећују значајан 

148 Bryce D. Lyon, Medieval Institutions, Cornell University Press, 1954, 188. Бројеви у заградама 
упућују на поредак грофовија у Domesday Book. Stephensonova листа је преузета од Ballarda из 
Domesday Inquest који је девет области R. W. Eytona свео на седам.
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простор проблемима терминологије, укључујући и класична дела. Написани 
су радови који пружају увид у економске годишње вредности робе са имања, 
затим радови који објашњавају термине попут Domesday caruca и кратки пре-
гледи у вези термина hides и мера које се помињу у Domesday Book. Domesday 
Book садржи најсвеобухватнији списак друштвених и економских података 
раног средњег века у односу на било коју другу државу у Европи. 

У Књизи страшног суда налазе се подаци који могу послужити као одличан 
извор следећих научних дисциплина: археологије, географије, генеалогије, пра-
ва, лингвистике, ономастике, палеографије, филологије, просопографије и то-
пографије. За неке од ових дисциплин то је чак главни извор. 

Историја већине градова и села почива на подацима Domesday Book који 
обухватају огромну количину података у вези са именима појединаца, места, 
начина опорезивања, коришћења земљишта, групама становништва, вредно-
стима некретнина, правним питањима (поред осталих пример: Welsh Vendeta 
[DB i. 179 Herefordshire]),149 Forest law (DB i. 39 [Hampshire]),150 итд.), она у себи 
садржи и широк спектар економских и пољопривредних ресурса: податке о 
млиновима, ливадама, шумама, пашњацима, соланама, сточарству, рибарству, 
итд. Само незнатно мала количина сличних података је преживела током пр-
вих шест векова енглеске историје и мала количина истих је била доступна то-
ком наредна два века, па чак ни тада нису били доступни у облику свеобухват-
ног националног прегледа.

Архивска грађа и необјављени извори

Domesday Abbreviatio, National Archives of Great Britain, Kew, Richmond, 
Surrey, TW9 4DU, Catalogue reference: E 36/284.

149 Ann Williams, G. H. Martin, Domesday Book: A Complete Translation, 493–494, “But if a 
Welshman kills a Welshman, the relatives of the slain meet together, and plunder the slayer and his kin, 
and burn their houses until on the morrow at about noon the corpse of the dead man is buried. Of this 
plunder the king has the third part, but they have all the rest quit”.

150 Ann Williams, G. H. Martin, Domesday Book: A Complete Translation, 92, “In Ringwood Hun-
dred The King holds Ringwood in demesne. Earl Tosti held it. It was then assessed at 28 hides; now at 
nothing. When the sheriff received it, [there were] only 10 hides, the rest were in [the Isle of] Wight; 
[there are] now 6 hides, the remainder are in the forest. There is land for 16 ploughs. In demesne are 4 
ploughs; and 56 villans and 21bordars with 13 ploughs, and 1 radknight with half a plough. There is a 
church to which belongs half a hide in alms”.There are 8 slaves, and a mill rendering 22s, and 105 acres 
of meadow. TRE it was worth £24; and afterwards £16; now £8.10s; yet it renders £12.10s at 20[d] to the 
ora. On 4 hides, which are in the forest, dwelt 14 villans and 6 bordars with ploughs, and a mill render-
ing 30d, and woodland for 189 pigs as pannage. That which the King has is worth £7.10s by tale”.
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Tatjana Gojković

DOMESDAY BOOK SOURCE AND ITS PART – THE KENT COUNTY SURVEY

Abstract: The article presents the Domesday Book compiled under the rule of William 
I the Conqueror and gives an insight of the Kent County written both in Latin and English 
language. The source is now available in both languages which provides a more comprehen-
sive insight of the one. The article presents the date of origin, the title and the volumes of the 
Domesday Book. In addition, it presents the language, the alphabet and abbreviations used 
while the land and all the property were handwritten by the sribes during the feudal medie-
val society of early medieval Europe. Through the presentation and analysis of the Kent 
County data (referring to the type of property and land measures in the area, the penalties 
in the aforementioned Domesday Book source and its part – the Kent County Survey) social, 
legal-political and economic relations were looked upon, which gave us an insight into the 
direction in which the social, legal-political and economic processes of the development of 
the presented area took place in the period from the 11th to the 15th century. Taking into con-
sideration the ancient date of publication we might even conclude that the article presents a 
rather unique and probably one of the greatest administrative achievements of a medieval 
ruler of the time.

Keywords: Domesday Book, William I the Conqueror, Kent County, the alphabet, ab-
breviations, social, legal-political, economic processes, type of property, land measures, 
County Survey, medieval ruler
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ИСТОРИЈСКЕ ОКОЛНОСТИ У УГАРСКОЈ, НА БАЛКАНУ И У 
ИТАЛИЈИ КРАЈЕМ 14. ВЕКА (У КОНТЕКСТУ ДЕЛОВАЊА 

ФИРЕНТИНЦА ФИЛИПА СКОЛАРИЈА)

Сажетак: У овом раду разматрају се сложене и динамичне историјске окол-
ности које су се одигравале у Угарској, на Балкану и на Апенинском полуострву 
у другој половини 14. века. Ово се, пре свега, односи на унутрашња политичка и 
друштвена превирања, међусобне сукобе хришћанских држава и територија, као и 
на појаву државе Турака Османлија као својеврсну револуцију на историјској сцени 
Старог континента. Горепоменуте области посматране су као повезане у жељи да 
се контакти средње и јужне Европе са Италијом у развијеном средњем веку осветле 
путем деловања Фирентинца Филипа Сколарија који је био угарски војсковођа, ви-
соки дворски чиновник, краљевски саветник, жупан, бан, дипломата и мецена.

Кључне речи: Угарска, Балканско полуострво, Апенинско полуострво, 14. век, 
Филип Сколари

У последњим деценијама 14. века одиграли су се неки веома значајни и, по 
много чему, преломни историјски догађаји који су обележили следеће векове на 
простору Угарске, северног и западног Балкана, као и на северу Апенинског 
полуострва. Поменуте територије у овом раду посматрамо обједињено, између 
осталог, и у жељи да указивањем на делатност појединих чланова фирентинске 
породице Сколари, истакнемо везе средње и јужне Европе са Италијом у разви-
јеном средњем веку. Најистакнутији члан ове породице био је угарски војско-
вођа, високи дворски чиновник, краљевски саветник, тамишки жупан, севе-
рински бан, дипломата и мецена Филип Сколари. Ни пре, ни после њега није 
било Фирентинца који би заузимао тако утицајно место у угарској политици и 

1 Dragan Tubić, Matica srpska (Novi Sad), Serbia
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допринео успостављању интензивних дипломатских и културних веза између 
Фирентинске републике и Угарског краљевства.

Током 14. века краљевства Угарске и Чешке налазила су се у средишту 
европских дешавања. Њихови краљеви Лајош (Лудовик) I Велики из анжујске 
династије (1342–1382) и Карло IV Луксембуршки (1346–1378) били су међу нај-
ауторитативнијим на континенту, а уз њих, или нешто ниже по значају, био је и 
пољски краљ Казимир III (1330–1370). Разлози за овакво померање центара 
моћи са запада на исток Европе су криза узрокована Стогодишњим ратом 
(1337–1453) и катастрофална епидемија куге која је средином 14. века у већој 
мери захватила западну Европу. У време владавине Карловог млађег сина Жиг-
мунда Луксембуршког (рођен 1368. године, а Угарском владао од 1387. до своје 
смрти 1437), који је временом поред угарске наследио и чешку круну, као и цар-
ску коју је поседовао и Жигмундов отац, његове земље задесиле су озбиљне 
политичке кризе. Ово није сметало агилном Жигмунду да у специфичним 
историјским околностима, а захваљујући снази своје личности и помоћи ода-
них и лојалних сарадника, какав је био и Филип Сколари, израсте у једног од 
најзначајнијих европских владара развијеног средњег века.

Лајош I је у браку са Јелисаветом, ћерком босанског бана Стјепана II Котро-
манића, имао три ћерке. Средња по узрасту, Марија, као једногодишња девој-
чица верена је 1372. године са четворогодишњим бранденбуршким маркгро-
фом Жигмундом Луксембуршким, а Лајош је планирао да они у будућности 
владају Угарском.2 Тако је Марија, уз подршку и под патронатом мајке Јелиса-
вете и моћног угарског палатина Николе Горјанског (Гараји, de Gara) Старијег, 
неколико дана после очеве смрти, крунисана у Секешфехервару (Székesfehérvár, 
Стони Београд) септембра 1382. за угарског краља, што је био преседан у овој 
држави тога доба.3 Одласком Лајоша I са историјске позорнице започела је ви-
шегодишња криза угарске државе. Против младе владарке, њене мајке и пала-
тина (који су планирали да је удају за Луја Орлеанског, брата француског краља 
Шарла VI) убрзо је у току 1383. и 1384. формирана снажна опозиција мађарског 
и хрватског крупног племства, клера и далматинских градова. Побуњеници су 
били против владавине жена и палатинове свемоћи, а Жигмунда су сматрали 
странцем, који није добар избор за будућег краља. Њих су предводили браћа 
Хорвати (Павле – загребачки бискуп, Јован тј. Иваниш – мачвански бан и Ла-
дислав) и приор (поглавар) реда јовановаца из манастира Вране код Задра Јован 
од Палижне. Они су се залагали да угарску круну добије напуљски краљ Карло 

2 Franjo Rački, „Pokret na slavenskom jugu koncem XIV i početkom XV stoljeća”, Rad Jugoslaven-
ske akademije znanosti i umjetnosti, 1868, II, 73.

3 Петар Рокаи, Золтан Ђере, Тибор Пал, Александар Касаш, Историја Мађара, Београд 2002, 
123; Vjekoslav Klaić, Povijest Hrvata od najstarijih vremena do svršetka XIX stoljeća, knj. II–III, Zagreb 
1980, II, 225; Nada Klaić, Povijest Hrvata u srednjem vijeku, Zagreb 1990, 374.
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III Драчки из анжујске династије. Жигмунд је 1385. са војском стигао из Чешке 
у Будим и принудио Марију да се у августу напокон венчају. После тога отишао 
је поново у Чешку да потражи додатну помоћ од свог брата, краља Вацлава IV, 
како би са супругом дефинитивно преузео и учврстио власт у Угарској. Сеп-
тембра 1385. и Карло је дошао у Будим, а на самом крају године крунисан је за 
угарског краља под именом Карло II.4 Међутим, већ у фебруару 1386. он је под-
легао повредама после атентата у дворској завери коју су организовале краљице 
и њихови приврженици. 

Устаници, који су своја упоришта имали претежно у Славонији и Далмаци-
ји, а предвођени Јованом Хорватијем, прогласили су за краља Карловог сина 
Ладислава.5 Они су, после битке код Горјана средином 1386. године и убиства 
Николе Горјанског,6 успели да заробе краљице које су одведене у Новиград у 
Каринском заливу на Јадранском мору. Жигмунд се с јаком војном пратњом 
крајем лета 1386. вратио у Угарску и окупио своје присталице у лигу барона, а 
они су га изабрали и крунисали за краља крајем марта следеће године. Да би 
био признат за владара Угарске, Жигмунд је морао да обећа како ће поштовати 
слободе сталежа, забранити успон у хијерархији странцима, именовати за цр-
квене прелате искључиво Мађаре и дати опроштај побуњеницима који положе 
заклетву верности њему и краљици.7 Вође напуљске странке, тј. устаника, у 
Новиграду су почетком 1387. убили Јелисавету, док су у мају исте године Мари-
ју под притиском Венеције и крчког кнеза Ивана Франкопана пустили.8 После 
тога уследили су војни неуспеси, па је део побуњене властеле отишао у Напуљ, 
а део се повукао у источну Славонију и Босну. У Босни су нашли заштиту и 
подршку код краља Твртка I, који је постао главни ослонац Жигмундове опо-
зиције и којем у суседству није одговарала јака угарска држава.9 Хорватијима је 

4 Јелена Мргић-Радојчић, Доњи Краји, Крајина средњовековне Босне, Београд – Бања Лука 
2002, 73; V. Klaić, Povijest Hrvata, II, 254.

5 П. Рокаи, З. Ђере, Т. Пал, А. Касаш, Историја Мађара, 124.
6 Nada Klaić, Izvori za hrvatsku povijest do 1526. godine, Zagreb 1972, 251–252; V. Klaić, Povijest 

Hrvata, II, 258.
7 Жигмунда је у Секешфехервару крунисао веспремски бискуп Бенедикт, а он је од тада 

носио титулу „По милости Божјој краљ Мађарске, Далмације, Хрватске, Раме, Србије, Галиције, 
Лодомерије, Куманије и Бугарске, намесник Бранденбуршке марке Светог Римског Царства, као 
и наследник Чешке и Луксембурга”. Од 1411. био је „краљ Римљана” (од 1433. римско-немачки 
цар), а од 1420. и чешки краљ, иако је овом државом ефективно владао само неколико година 
пред крај свог живота. П. Рокаи, З. Ђере, Т. Пал, А. Касаш, Историја Мађара, 125, 141; Gizella 
Nemeth Papo, Adriano Papo, Pippo Spano. Un eroe antiturco antesignano del Rinascimento, Edizioni 
della Laguna, 2006, 50–52; Јован Радонић, „Споразум у Тати 1426. и српско-угарски односи од XIII 
до XVI века”, Глас Српске краљевске академије, 1941, други разред, књ. 94, 137.

8 Кључну улогу у Маријином ослобађању имала је млатечка морнарица. Bogumil Hrabak, 
„Venecija i bosanska država”, Istraživanja, 1989, br. 12, 429; V. Klaić, Povijest Hrvata, II, 266–267.

9 Сима Ћирковић, Историја средњовековне босанске државе, Београд 1964, 155, 165; V. Klaić, 
Povijest Hrvata, II, 274–276; F. Rački, „Pokret na slavenskom jugu”, III, 65–66.
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Твртко дао поседе у Усори где су они подигли град Добор, а босанска војска је 
помагала њихове нападе у Славонији.10 Побуњенике је испрва подржавао и 
српски кнез Лазар, али се у првој половини 1389. уз посредовање свог зета ма-
чванског бана (у периоду 1387–1390, 1393–1394) Николе Горјанског Млађег из-
мирио са Жигмундом.11 Горјански је, у међувремену, до краја 1387. године осво-
јио у краљево и краљичино име велики број тврђава у Славонији, јужно од 
Драве, које су држали устаници и замало ухватио Јована Хорватија, а потом 
ратовао против Срба у Мачви.12 Краљ је ове побуњенике, иако му нису били 
доступни, осудио на смрт и запленио њихова добра. По завршетку тих драма-
тичних догађаја и сузбијања побуне, започела је формално заједничка владави-
на Жигмунда и његове прве жене Марије.13

Угарски великаши нису с одобравањем гледали на намеру свог краља да се 
знатније укључује у дешавања у Чешкој или Немачкој, занемарујући често сво-
је дужности у Угарској. Они су тражили од њега да испуњава преузету моралну 
обавезу о вођењу борби против насртаја Турака Османлија, мада се мора при-
знати да се и сам Жигмунд овоме повремено врло предано посвећивао.14 Тур-
ска опасност у време Лајоша I није била толико изражена, нити јој је он покла-
њао велику пажњу. Краљ се ограничавао на ојачавање одбрамбене линије дуж 
Дунава и заштиту граница према Влашкој и Ердељу, уздајући се уз све то и у 
капацитет балканских држава да пруже отпор освајачима.15 Жигмундов про-

10 Ј. Мргић-Радојчић, Доњи Краји, 74; Pavo Živković, „Sigismundova odmazda prema Horvati-
ma i pokušaj pokoravanja Bosanskog kraljevstva”, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, 1988/89, sv. 
28/15, 105.

11 Горјански су били племићка породица угарског порекла, која је имала поседе у Славонији, 
Срему и Мачви. Никола Млађи или Никола II (око 1366 – између 3. децембра 1433. и 17. јануара 
1434) био је син палатина Николе Старијег. Преживео је битке код Горјана (1386) и Никопоља 
(1396), а служећи дуго и одано Жигмунда Луксембуршког као палатин, стекао је путем краљевих 
донација простране поседе у Бачкој, Тамишкој, Веспремској, Чонградској, Пожешкој и Вирови-
тичкој жупанији. Био је најмоћнији магнат у Угарској. Вероватно је Теодора била она Лазарева 
ћерка која је удата за Николу II Горјанског, а с којом је он имао сина Николу III. С Аном Цељ-
ском добио је још два сина. Mladen Švab, „Gorjanski, Nikola II”, у: Hrvatski biografski leksikon, V, 
Gn–H, Zagreb 2002, 62–63; A., „Garai Miklós”, у: Magyar Életrajzi Lexikon, 1. köt, A–K, Budapest 
1981, 570; Јованка Калић, „Деспот Стефан и Никола II Горјански”, Истраживања, 2005, бр. 16, 
96–97.

12 N. Klaić, Povijest Hrvata, 376–377; F. Rački, „Pokret na slavenskom jugu”, III, 70–72.
13 Више у: Szilárd Süttő, „Der Dynastiewechsel Anjou-Luxemburg in Ungarn”, у: Sigismundus Rex 

et Imperator – Művészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában 1387–1437. Kiállítási katalógus, Bu-
dapest 2006, 79–87.

14 Више у: Pál Engel, „Ungarn und die Türkengefahr zur Zeit Sigismunds (1387–1437)”, у: Das 
zeitalter könig Sigismunds in Ungarn und in Deutschen Reich, Debrecen 2000, 55–71; János M. Bak, 
„Sigismund and the Ottoman advance”, у: Sigismundus Rex et Imperator – Művészet és kultúra Luxem-
burgi Zsigmond korában 1387–1437. Kiállítási katalógus, Budapest 2006, 89–94.

15 G. Nemeth Papo, A. Papo, Pippo Spano, 101.
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блем био је у томе што он није био у стању, ни финансијски, ни политички, да 
сопственим снагама одбаци Турке који су се крајем 14. века опасно приближи-
ли јужним угарским границама и чинили реалну претњу по интегритет ове 
државе.16 Он је аристократији и клеру, како би задобио њихову подршку, чинио 
знатне уступке на рачун централне краљевске власти. То је био и разлог због 
кога без материјалне подршке других хришћанских владара и њихових витезо-
ва није могао да покрене одлучујући рат против Турака. Жигмунд је, све до 
тренутка када је почео да приходује скромну цифру од нешто више од 20.000 
златних фиорина17 годишње на име средстава од такси од послова Јевреја и цар-
ских градова, располагао само приходима из Угарског краљевства.18 С друге 
стране, морао је често да се суочава са заверама и побунама у областима којима 
је владао или на које је претендовао. Да би спречио напредовање Турака тра-
жио је начин да задобије верност или покорност суседних земаља које су, тако-
ђе, биле у опасности од Османлија и тако направи специфичан санитарни кор-
дон око Угарског краљевства. У ову сферу утицаја непосредно су ушле Србија 
и Влашка, док је Босна била специфичан случај због политичке нестабилности 
и компликованог верског питања.19

За разлику од краљева из анжујске династије спољна политика Жигмунда 
Луксембуршког била је више окренута на запад, према Чешкој, против које је 
предузимао бројне војне походе, и Немачком царству, пошто су ови крајеви у 
политичком смислу имали већи углед и значај.20 Он је био типичан средњове-

16 Први озбиљнији сукоби угарских војски са српским и турским снагама догодили су се на 
јужним угарским границама у јесен 1389, после Косовског боја, као и наредних година. Тада су 
Мађари упадали у Србију, а Турци у Срем и у Банат. Константин Јиречек, Историја Срба, књ. I, 
Београд 1952, 328; П. Рокаи, З. Ђере, Т. Пал, А. Касаш, Историја Мађара, 126; Историја српског 
народа, књ. II, Доба борби за очување и обнову државе (1371–1537), Београд 1982, 47–48.

17 По први пут у историји Угарске златни новац кован је у време краља Карла I Роберта 
(1308–1342) из династије Анжујаца. Он је из Фиренце доводио мајсторе да кују новац у Кермец-
бањи (Кремница у Словачкој) која ће вековима после Карловог времена остати центар експлоа-
тације злата и уопште рударства Угарске. Једино њом је управљао и Филип Сколари. Карлови 
златници на полеђини су имали љиљан који је био симбол Анжујаца, али и Фиренце, па је због 
овога цвета (на италијанском: fiore) угарски златник прозван фиорином. Злато је у средњовеков-
ној Угарској служило као покриће за велике, међународне трансакције, док је у свакодневном 
пословању плаћано у готовом сребрном новцу који се називао грош или денар. П. Рокаи, З. 
Ђере, Т. Пал, А. Касаш, Историја Мађара, 101–102.

18 G. Nemeth Papo, A. Papo, Pippo Spano, 16.
19 Угарска је уједно и за католичку цркву представљала заштиту од турског притиска. Жиг-

мунд је наметнуо вазалне обавезе низу господара и владара од Јадранског до Црног мора, а мно-
ги од њих су у исто време признавали и турску власт. Међу угарским вазалима били су: Дубров-
ник, босански великаши и краљеви, српски деспот, влашки и молдавски војвода; од којих нису 
сви имали једнаке обавезе. Сима Ћирковић, Срби у средњем веку, Београд 1997, 245.

20 Угарска је и раније улазила у заједнице с другим државама, али као надмоћнија или рав-
ноправна страна. Међутим, када је Жигмунд 1411. постао немачки (римски) краљ, Угарска је у 
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ковни владар који је на уму увек имао и идеју о универзалном царству и одбра-
ни римокатоличког хришћанства, било на јужним или на западним границама. 
У том циљу склапао је војне и политичке савезе, при чему је показивао свој 
велики дипломатски таленат,21 док међу савременицима није уживао неки 
углед као војни заповедник.

Крајем 14. и почетком 15. века економске прилике у Угарској биле су непо-
вољне. Као и у осталим европским државама, и овде су се осетиле разарајуће 
последице куге која је у другој половини 14. века више пута беснела, па су по-
требе за радном снагом биле велике. Барони су били незадовољни пољопри-
вредном производњом која се ослањала на кметове, који су од својих господара 
добијали комад земље, а заузврат плаћали порез у новцу или у производима. 
Кметови су имали загарантовано право покретљивости,22 као и могућност да се 
откупе од феудалаца како би се населили у градове где су услови за живот и рад 
били бољи. Откупљивала су се и читава села прелазећи у статус опидума који 
су имали унутрашњу аутономију. Економски положај кметова временом се по-
горшавао, пошто су им власници поседа, који су увек били у потрази за сред-
ствима којима би финансирали свој луксузни живот, наметали нова давања.23 
То је довело до сељачких устанака у 15. и почетком 16. века, а и многи сељаци 
мењали су своја занимања и постајали занатлије или трговци.24 Ипак, имућни-
ји сељаци продавали су стоку, жито и вино и на иностраним тржиштима, чиме 
су се обогатили и уздигли међу ситно племство.

Како би обезбедио подршку и сагласност крупних феудалаца за свој избор за 
краља и добио од њих помоћ за финансирање ратова, Жигмунд им је, нарочито 

овој персоналној унији у хијерархијском смислу постала подређена земља, а у титулатури поти-
снута на друго место. У реалности, од свих Жигмундових земаља Угарска је у економском сми-
слу била за њега најважнија, пошто је у Немачкој владавина краља била знатно ограничена, а у 
Чешкој због хуситских ратова дуго није могао да оствари власт у пуном капацитету. П. Рокаи, З. 
Ђере, Т. Пал, А. Касаш, Историја Мађара, 140–141.

21 Више у: Martin Kintzinger, „Hausmachtpolitik oder internationale Politik? Die Diplomatie Si-
gismunds in Europa”, у: Sigismund von Luxemburg. Ein Keiser in Europa, Tagungsband des internatio-
nalen historischen und kunsthistorischen Kongress in Luxemburg, 8–10. Jun 2005, Mainz am Rhein 2006, 
35–42.

22 Жигмунд је већ 1397. потврдио кметовима право слободног преласка с поседа на посед, а 
пошто ово право није поштовано, прокламовао га је поново 1405, 1412. и 1418. године. Душанка 
Динић-Кнежевић, „Аграрни односи на тлу јужне Угарске у средњем веку”, Истраживања, 2005, 
бр. 16, 29.

23 При великим ломовима у држави кметови су били у другом плану, али су барони водили 
рачуна и о њиховој подршци. Тако су за време побуне из 1403. убирали порез само од оних кме-
това који се нису прикључили њиховом покрету против Жигмунда. Због ратних околности била 
је ограничавана покретљивост сељака. Elemér Mályusz, Zsigmond király uralama Magyarországon 
1387–1437, [Budapest], Gondolat 1984, 53.

24 G. Nemeth Papo, A. Papo, Pippo Spano, 17.
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на почетку своје владавине, уступио знатан број тврђава, градова и села који су 
представљали краљевски домен.25 Примера ради, крајем владавине Лајоша I око 
150 тврђава је било у рукама краља, а око половине од тог броја било је повере-
но на управу баронима који су, заузврат, у државну благајну уплаћивали таксе 
на име прихода од власништва. У првим годинама Жигмундове владавине ове 
краљевске тврђаве прешле су у ексклузивно власништво поменутих барона, 
међу којима су се по значају истицале породице Лацковићи (Лацки), Горјански, 
Цељски, Канижаји (Канишки, de Kani[z]sa), Сечи, Моровићки (Мароти, de 
Maroth), Шћиборићи, Лошонци, а касније и Таловци.26 Према неким информа-
цијама краљ је на овај начин прикупио знатну суму од пола милиона златних 
фиорина, а продао је или заложио и неке од личних поседа изван Угарске, међу 
којима је најзначајније одрицање од Бранденбурга за 565.000 златних фиорина 
1388. године.27 У Жигмундово време у Угарској се често јавља залог као врста 
уступања краљевских имања властели. Ово је подразумевало да су имања дата 
на коришћење за новац који је властела посуђивала Жигмунду, док је он и даље 
био формално-правно власник тих поседа које је могао касније да откупи.28 
Међу власницима заложених добара били су и странци, па и страни владари 
као чешки краљ Вацлав IV и пољски Владислав II Јагелонац. Из претходно на-
веденог види се да угарски барони нису економски директно зависили од вла-
дара, али су зато могли да му снагом свог богатства наметну и своју вољу. То је 
и разлог бројних побуна против Жигмунда на почетку његове владавине, што 
га је приморало да у неким тренуцима потражи савезнике и помоћ и ван гра-
ница државе. Како би оснажио свој положај Жигмунд је 1405. године донео два 
важна декрета. Први се тицао привилегија слободних краљевских градова, који 
су тако почели да фигурирају као четврти државни сталеж, а други је био усме-
рен против злоупотребе моћи племства.29

25 Жигмунд је разделио бројне краљевске поседе, а за круну задржао само најважније градо-
ве. У знак захвалности што су му ови градови у време побуна остали одани и помагали га мате-
ријално, додељивао им је нове или потврђивао старе привилегије. П. Рокаи, З. Ђере, Т. Пал, А. 
Касаш, Историја Мађара, 81.

26 Примера ради, моћни гроф Херман II Цељски и војвода Шћибор Шћиборић пре 1408. 
године нису поседовали ни једну тврђаву, а после тога краљ их је наградио првог са 14, а другог 
са 11 утврђених места. Ређи је био случај да барони сами подижу тврђаве као што су то чинили 
Моровићки са Моровићем, Валповом и Ђулом или Филип Сколари са Озором. Ј. Мргић-Радој-
чић, Доњи Краји, 96–97.

27 Бранденбург је Жигмунд дао у залог свом рођаку Јошту (Јодоку) од Прокопа, моравском 
маркгрофу. G. Nemeth Papo, A. Papo, Pippo Spano, 17, 53–54; V. Klaić, Povijest Hrvata, II, 286.

28 Жигмунд је често залагао један посед више пута и долазио до знатних материјалних сред-
става, иако би посед оваквим трансакцијама временом губио на својој вредности. П. Рокаи, З. 
Ђере, Т. Пал, А. Касаш, Историја Мађара, 141.

29 После саветовања представника краљевских градова и слободних села Жигмунд је декре-
том одредио да сви краљевски градови добијају право мача (изрицања смртних пресуда што је 
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Жигмунд Луксембуршки је подстицао трговину, рударство и финансијске 
активности, али је настојао да наплати што више пореских давања. Пошто је 
верним феудалцима, како смо већ навели, поклонио или дао у залог земљишне 
поседе и дворце, био је приморан да увећа приходе од градова, жупанија и руд-
ника који су се налазили у његовим рукама. Настојао је да добије што више 
новца и од цркве, а претпоставља се да је у првим годинама своје владавине од 
ове институције добијао годишње око 100.000 златних фиорина за финансира-
ње ратова против Турака.30 Како би напунио касу остављао је упражњена би-
скупска седишта или наметао једнократне ванредне таксе приликом одређених 
прилика као што су ратови против побуњеника или походи против хусита и 
Турака.31 Да би боље контролисао благајну, за њу је Жигмунд, управо после 
именовања Филипа Сколарија за врховног ризничара 1407, начинио у Будиму 
јединствено седиште и тако централизовао финансије краљевства.

Спољна трговина Угарског краљевства са градовима у јужној Немачкој од-
вијала се путем који је са севера обилазио Беч и преко Нађсомбата (Трнава у 
Словачкој) и Пожуна (Братислава) стизао у Будим. Сачуван је и значај тргови-
не према северу, тј. пољским и руским територијама, која је постојала још у 
време Лајоша I. За време Жигмундове владавине у Угарској подстицана је и 
трговина у Ердељу и даље на исток, делом и због тога како би се спречило да 
ове послове у потпуности преузму Млечани.32 Амбициозан план да се умањи 
значај страних трговаца градњом каменог копненог пута уз Дунав од Будима до 
Црног мора, а уз помоћ инжењера из Фиренце, није остварен.33 Краљ је настојао 
да се развијају и градови, а нарочито Будим и зато отворио врата страном ка-
питалу, поготово фирентинском и венецијанском.34 Од краја 14. века Будим је 

вршио градски сенат), те да краљ може пренети своја права и на опидуме, тј. градове чији није 
био непосредни власник. Исто, 81, 105; G. Nemeth Papo, A. Papo, Pippo Spano, 78.

30 G. Nemeth Papo, A. Papo, Pippo Spano, 18.
31 Ванредни намет (taxa extraordinaria) одређен је, нпр. 1416, како би од Турака били 

откупљени учесници неуспелог похода против Босне, а и Жигмундови наследници су 
прибегавали овој мери у кризним ситуацијама. П. Рокаи, З. Ђере, Т. Пал, А. Касаш, Историја 
Мађара, 142.

32 Више у: Zsigmond P. Pach, „Die Verkehrsroute des Levantehandels nach Siebenbürgen und 
Ungarn in der Zeit Sigismunds”, у: Sigismund von Luxemburg. Kaiser und König in Mitteleuropa 1387–
1437, Warendorf, 1994, 192–199.

33 П. Рокаи, З. Ђере, Т. Пал, А. Касаш, Историја Мађара, 139.
34 Са страним капиталом у Угарску долазе и његови носиоци, трговци, банкари и занатлије. 

Миграциона кретања и формирање по градовима колонија странаца, у Жигмундово доба нису 
за Угарско краљевство нова појава, јер је оно од својих почетака имало мултиетнички карактер. 
Од странаца су, нарочито у рударским и трговачким центрима, најбројнији били Немци, Ита-
лијани, Валонци, Јевреји, а помињу се и муслимани. Katalin Prajda, “The Florentine Scolari Family 
at the Court of Sigismund of Luxemburg in Buda”, Journal of Early Modern History, vol. 14, 2010, 513–
514.
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био редовна дестинација за италијанске трговце који су путовали из Ареца, 
Болоње, Фиренце, Ђенове и Венеције. Трговци са Апенинског полуострва доно-
сили су веома тражене и скупоцене луксузне производе, а од владара добијали 
повластице за своју делатност. Већину ових трговаца њихови градови користи-
ли су и као дипломатске агенте који су краљевском двору носили важне и по-
верљиве поруке. Миграције Италијана у Угарску у доба Жигмунда биле су нај-
више узроковане економским мотивима, као и могућношћу да се добије нека 
служба у краљевској администрацији. Многе италијанске банке, међу којима се 
истичу фирентинске, имале су своје представнике у главном граду Угарске.35 
Свој капитал оне су најрадије улагале у рударство и сточарство, пошто се ту 
најлакше остваривао уједно и највећи профит. Развија се и реформише прои-
зводња соли у рудницима, јер је један од најважнијих извора прихода за угар-
ског краља током целе његове владавине била трговина сољу којом је дуго ру-
ководио Филип Сколари. Угарска је с друге стране била, као и Чешка, богата 
разним металима као што су бакар, сребро и злато. Експлоатацијом ових руд-
ника желели су, због велике исплативости, да се баве италијански и немачки 
финансијери краља Жигмунда. На монетарном плану Жигмунд није увек мо-
гао или није хтео да избегне девалвацију сребрног новца, који је имао своју 
златну подлогу, јер је тако долазио до лаких прихода који су из овог процеса 
произилазили.36 До несташице новца дошло је нарочито после 1403, па је Жиг-
мунд пуштао у оптицај сребрни денар лошијег квалитета.37

Иако на пољима унутрашње политике и економије Жигмунд није постигао 
нарочите успехе, мора му се одати признање на томе што је покушао да рефор-
мише цркву и нарочито на олакшавању продора првих идеја хуманизма у Угар-
ску.38 Жигмунд је сазвао веома значајан сабор у Констанцу који је трајао од 

35 Главни фирентински банкари који су имали филијале својих банака у Будиму, тј. Угарској 
били су из породица Миланези ди Прато, Корси, Босколи, Дел Бене, Дел Неро, Медичи, Порти-
нари и Тозинги. G. Nemeth Papo, A. Papo, Pippo Spano, 34, 63.

36 Isto, 18. Више у: Attila Ulrich, „Geldpolitik und Geldverkehr in Ungarn während der Herrschaft 
Sigismunds”, у: Das zeitalter könig Sigismunds in Ungarn und in Deutschen Reich, Debrecen 2000, 121–
132.

37 П. Рокаи, З. Ђере, Т. Пал, А. Касаш, Историја Мађара, 147.
38 Хуманистички покрет настао је у Италији у 14. веку одакле се међу интелектуалцима и 

световном елитом ширио по целој Европи. Према неким мишљењима као својеврсна доктрина 
формирао се између 1380. и 1420. године. Он је заговарао нови образовни идеал на темељу 
проучавања књижевности, уметности, филозофије, историје, политике и етике заснованих на 
богатом наслеђу грчке и римске културе. Хуманизам је довео до процвата лаичке аутономности 
духа, што је једно од његових основних обележја. Хуманисти су ценили и Нови завет и учења 
црквених отаца, што их је мотивисало да излажу оштрој критици стање у католичкој цркви у 15. 
веку. Ова критика узроковала је опште верско незадовољство. Џозеф Х. Линч, Историја 
средњовековне цркве, Београд 1999, 440–441; Yves Renouard, Histoire de Florence, Paris 1967, 71; 
Luiđi Salvatoreli, Istorija Italije, I–II, Novi Sad 2006, II, 206–211.



Драган Тубић266

1414. до 1418. године како би решио проблем великог раскола у католичкој цр-
кви, а на коме се својим ауторитетом наметнуо као врховни арбитар. Током 
овог сабора угарска делегација се упознала са многим чувеним италијанским 
хуманистима, а неки од њих су, заслугом и Фирентинца Филипа Сколарија, по 
завршетку својих обавеза у Констанцу ушли у Жигмундову службу, доселили 
се у Угарску и током 15. века допринели цветању хуманизма и нових културних 
токова на просторима средње Европе. За време Жигмундове владавине сагра-
ђени су нова палата и Црква Св. Сигисмунда у Будиму, дворац у бањи Тати у 
Коморанској жупанији који је био летња резиденција краља, бројна утврђења 
на граници према Турцима, а чињени су покушаји и да се оснује универзитет у 
Будиму.39

У првој половини 14. века започиње успон једне од држава која ће имати 
пресудан утицај на дешавања у јужној и средњој Европи током више векова – 
Османског царства. Оно је започело свој развој у Анадолији уједињујући на 
традицијама и институцијама Селџучког султаната локалне родове и племе-
на.40 Наследници оснивача Османа су на исламској идеолошкој основи која се, 
између осталог, заснивала и на „светом рату” – џихаду, незаустављивим шире-
њем територије на рачун Византије и других балканских хришћана, од своје 
државе начинили изузетно снажну и компактну војно-политичку формацију. 
Она је поседовала чврстину и јединство својих друштвених елемената и висок 
степен политичко-идејне организованости. Историјски парадокс је чињеница 
да су Турци дошли на ове просторе управо као савезници претендента на ви-
зантијски престо и каснијег цара Јована VI Кантакузина, који их је позивао у 
помоћ током унутрашњих сукоба у већ ослабелом Византијском царству.41 По-
сле распада српског и бугарског царства, на Балкану више није било државе 
која се по величини и снази могла мерити с Османском царевином, већ се фор-
мирао читав низ државица на челу с локалним феудалним моћницима. Пре-
судни догађаји одиграли су се средином 14. века, када су 1354. године Турци 
заузели Галипољску тврђаву и остале византијске одбрамбене тачке на овом 

39 П. Рокаи, З. Ђере, Т. Пал, А. Касаш, Историја Мађара, 149–150; Историја српског народа, 
II, 215.

40 Османлије су стварале своју будућу империју на развалинама анадолске селџучке државе 
преузимајући њен феудални систем, културу и цивилизацију. Халил Иналџик, Османско цар-
ство: класично доба 1300–1600, Београд 2003, 11; Nedim Filipović, Princ Musa i šejh Bedreddin, 
Sarajevo 1971, 5–6.

41 Јована Кантакузина су од 1342. године подржавали прво Селџуци, а 1346. године склопио 
је савез са емиром Османом. Он је водио жесток грађански рат с легитимним царем Јованом V 
Палеологом. Турци су показали своју војну снагу већ битком код Димотике 1352, у којој су по-
бедили српске, бугарске и византијске одреде. Георгије Острогорски, Историја Византије, Бео-
град 1998, 482, 492; Историја српског народа, II, 36; Х. Иналџик, Османско царство, 13–14.
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мореузу.42 Тиме су Османлије стекле прва упоришта на европском континенту 
из којих је у наредним деценијама постала могућа постепена експанзија на за-
пад.43 Ускоро је одлично организована, фанатизована, добро извежбана и ди-
сциплинована турска војска заузела Једрене, главни град византијске Тракије. 
У овој покрајини као и у долини Марице потом су насељени и колонизовани 
номадски народи који су доведени из Анадолије. Тиме се показало да су рана 
освајања на Балкану за Османлије имала карактер не само војне, него и етнич-
ке експанзије.44 Овакву политику пресељавања становништва с подручја Мале 
Азије на Балканско полуострво Турци су и касније успешно спроводили чиме 
су учврстили своја освајања. У Једрене је из Брусе око 1365. пренета и престо-
ница државе,45 а војно заузимање територија је настављено у правцима најзна-
чајнијих балканских саобраћајних и комуникационих праваца (Via Egnatia 
нпр.), тј. најчешће долинама великих река (Марица, Вардар, Морава). Ни при-
времени губитак Галипоља у корист Византије (1366–1376) није омео учвршћи-
вање османске власти на два континента.46

После смрти цара Душана (1355) Србија је била разједињена уз мноштво 
осамостаљених обласних господара и тако запала у дубоку кризу која је пре-
тила да угрози и сам њен опстанак. Стање се још више погоршало после ката-
строфалног пораза српске војске, предвођене браћом Вукашином и Угљешом 
Мрњавчевић, од Турака на реци Марици код Черномена (недалеко од Једрена) 
26. септембра 1371. Крајем исте године Србија је остала и без Душановог на-
следника, недовољно способног цара Уроша, што је само допринело тешком 
стању у држави. Током наредног периода под великим притиском Турака, у 
виду војних упада и сталног уплитања у унутрашње политичке прилике, на-
шле су се области српских и грчких великаша у северним деловима данашње 
Грчке. Овдашња крупна властела одбијала је да призна било какву централну 
власт и борила се за сопствене интересе. Недуго после Маричке битке вазали 
Османлија постали су византијски и бугарски цар,47 као и неки од српских 
истакнутих великаша.48 Покрајине на југоистоку српског царства потпале су 

42 Византинци су се из покрајине Галипољ повукли услед снажног земљотреса, а то су иско-
ристили Турци. Г. Острогорски, Историја Византије, 493.

43 Х. Иналџик, Османско царство, 14.
44 N. Filipović, Princ Musa, 13; Х. Иналџик, Османско царство, 16.
45 Брусу је емир Орхан заузео од Византије 1326. и од ње начинио престоницу своје државе. 

Једрене је највероватније освојено 1362, пошто је претходне године пао град Димотика. Г. Остро-
горски, Историја Византије, 467, 498. 

46 Х. Иналџик, Османско царство, 18.
47 Исто; Г. Острогорски, Историја Византије, 503; Иван Ђурић, Сумрак Византије. Време 

Јована VIII Палеолога 1392–1448, Београд 2007, 15–16.
48 У вазални однос према Турцима ступили су Вукашинов син Марко Краљевић и браћа 
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под непосредну власт Османлија и представљале тампон зону према остатку 
српских земаља. Међу новонасталим аутономним областима својом важношћу 
посебно се истицала територија браће Драгаша у источној Македонији која је 
омогућавала приступ централном Балкану.49

Србија се северно од Шаре и Скопске Црне Горе, преко Поморавља, па све 
до Дунава на северу, постепено ујединила под кнезом Лазарем Хребељанови-
ћем. Лазар је настојао да успостави државно правно и културно јединство срп-
ских земаља, а његова држава почела је да стиче обележја немањићке државно-
сти.50 Након неколико неуспешних турских провала у Лазареву Моравску Ср-
бију, дошло је до велике битке на Косову пољу 15. јуна 1389. године. Последице 
обостраних губитака у људству биле су далеко поразније по српску страну, 
иако су погинули и Лазар и султан Мурат I (1362–1389). Српске земље су се по-
ново разјединиле при чему је краће време најснажнији обласни господар био 
Вук Бранковић.51 После Косовске битке Србија је постала вазална држава 
Османлија, мада са одређеним степеном самоуправе, па се тако њихова власт 
формално простирала све до Дунава.52 У следећих неколико година после Ко-
совске битке Турци су непосредно потчинили само области у Македонији,53 
али су већ и пре тога стекли одличну основу за даље продирање на запад и 
неповратно се учврстили на Балкану. 

Драгаши. Постепена османизација њихових покрајина почиње тек коначним турским запоседа-
њем после смрти Константина Драгаша и Марка у бици на Ровинама 1395. године. Историја 
српског народа, II, 9, 41.

49 Браћа Драгаш, Јован и Константин, после Маричке битке наследили су највећи део Серске 
области којом је раније управљао деспот Јован Угљеша. Под својом управом имали су градове 
Штип и Стримицу, као и поседе Славиште, Прешево, Врање и Иногоште. С. Ћирковић, Срби у 
средњем веку, 166; Милош Благојевић, Дејан Медаковић, Историја српске државности, књ. I, Од 
настанка првих држава до почетка српске националне револуције, Нови Сад – Београд 2000, 
228–229, 231; Историја српског народа, II, 21.

50 Историја српског народа, II, 10–11, 17.
51 У свом највећем обиму област Вука Бранковића обухватала је подручје између Скопља, 

Копаоника, Сјенице и горњих токова река Таре и Мораче. Он је управљао Скопљем, Призреном, 
Приштином, Вучитрном, Звечаном, Пећи. Исто, 28.

52 К. Јиречек, Историја Срба, 311.
53 Скопље, донедавну српску царску престоницу, Турци су одузели од Вука Бранковића 

1392. године и из овог града организовали нове освајачке походе и контролисали хришћанске 
вазале северно и западно од Македоније. Територија под влашћу Вука Бранковића, која је свој 
центар имала у Дреници на Косову, коначно је потчињена неколико година касније када је један 
њен део предат Стефану Лазаревићу. Ово ће бити и један од узрока за тешке и по српску државу 
врло погубне сукобе међу Лазаревим и Вуковим наследницима у наредних деценију и по. К. Ји-
речек, Историја Срба, 329; Миодраг Ал. Пурковић, Кнез и деспот Стефан Лазаревић, Београд 
1978, 31; С. Ћирковић, Срби у средњем веку, 186.
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Током наредних деценија Србија се одржала захваљујући пре свега релатив-
но повољним историјским околностима (унутрашње борбе у Турском царству) и 
владарским и државничким способностима деспота Стефана Лазаревића.54 Он 
је као храбар ратник и опрезан политичар успевао да лавира између Турака и 
Угара, а ослањао се на приходе од рударства, извоза племенитих метала и друге 
трговине, као и на најамничку војску и ефикасну државну управу. У ово доба 
борба српског народа против Османлија, у којој је често учествовао угарски 
краљ шаљући у помоћ и Филипа Сколарија, имала је карактер важне компонен-
те у одбрани европске цивилизације од насртаја, у политичком и верском сми-
слу, страног елемента.55

За време владавине бана, и од јесени 1377. године краља Твртка I Котрома-
нића (1353–1391) у другој половини 14. века Босна је била најснажнија држава 
на западу Балканског полуострва. Она се на једној страни ширила ка Србији, 
при чему су Твртко и кнез Лазар били савезници, а на другој ка Далмацији и 
Јадранском мору где су водили главни босански трговачки путеви.56 Босански 
краљ се у последњој деценији владавине активно мешао и у династичка питања 
у Угарској. Међутим, и као таква, Босна је повремено трпела од упада турских 
војних одреда који су 1388. код Билеће успешно заустављени и поражени.57 Бо-
санска војска учествовала је и у Косовском боју. После Тврткове смрти Турци 
су веома успешно користили сваку прилику да се на позив неког од босанских 
великаша мешају у политичке прилике ове државе. У њој су везе оданости, по-
слушности и верног служења централној власти почеле знатно да слабе, а дола-
зило је до великих унутрашњих сукоба феудалних моћника. У Босни је великог 
маха узео драматичан процес осамостаљивања обласних великаша („господе 
русага босанског”) са чим су Тврткови наследници на краљевском престолу 
почетком 15. века морали да се суочавају, али је држава као већа или мања це-
лина и даље постојала.58 

54 Деспот се показао као умешан, образован, богат и енергичан владар и војсковођа, којег су 
поштовали не само у Србији и међу савезницима, већ и његови противници. М. Благојевић, Д. 
Медаковић, Историја српске државности, I, 272.

55 Историја српског народа, II, 7.
56 С. Ћирковић, Историја средњовековне босанске државе, 126, 133–135, 140–157, 160–165.
57 Исто, 158.
58 Нјазначајнији од ових великаша и властелина били су херцег Хрвоје Вукчић Хрватинић, 

војвода Сандаљ Хранић Косача и кнез Павле Раденовић. М. Благојевић, Д. Медаковић, Истори-
ја српске државности, I, 241, 261; Историја српског народа, II, 50, 80; Јован Радонић, „О кнезу 
Павлу Раденовићу. Приложак историји Босне крајем XIV и почетком XV века”, Летопис Мати-
це српске, књ. 211, св. 1, 1902, 3–62; књ. 212, св. 2, 34–61; Esad Kurtović, Veliki vojvoda bosanski 
Sandalj Hranić Kosača, Sarajevo 2009, 9–10, 82–96, 136. 
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Власт византијских царева крајем 14. и почетком 15. века најчешће је била 
сведена само на Цариград и околину у Тракији, Солун59 и нека острва.60 Мореј-
ска деспотовина водила је готово потпуно независан живот и у њој је био јак 
утицај Венеције. Византија је, међутим, у овом периоду због свог положаја и 
вишевековне традиције уживала већи значај од оног који је реално достизала. 
Царство је услед грађанских ратова и смањења прихода од царина у привред-
ном погледу било у веома лошем стању и непрестано у страху од коначног тур-
ског ударца који би окончао његово постојање. Због тога се повремено јављала 
идеја о прихватању уније са католичком црквом чиме би се Запад приволео да 
учествује у организацији крсташког рата против Османлија.61 Велики део дана-
шње копнене Грчке заузели су постепено током девете и десете деценије 14. 
века султани Мурат I и Бајазит I (1389–1402),62 турски утицај осетио се све до 
Пелопонеза чији је владар Теодор I признавао султанов суверенитет,63 а Цари-
град је више пута био опседан.

Пошто су Турци освојили Пловдив раније,64 на ред је крајем 14. века дошао 
и преостали део Бугарске северно од планине Балкан и то као одговор на један 
угарски поход у Србији. Бугарска овог доба је чак и у тако суженим границама 
била политички раздвојена и готово у расулу. Током 1393. освојена је Трновска, 
у којој је владао Иван Шишман,65 а неколико године касније, уочи Никопољске 
битке 1396, ликвидирана је и Видинска Бугарска којом је господарио Иван 
Страцимир. У то доба знатан турски притисак и губитак територија осећао је 
и Ђурађ II Страцимировић Балшић у Зети.66 Он је покушавао да се одупре Тур-
цима правећи савез са својим тастом кнезом Лазаром, али је уочи Косовске 

59 Солун, други по величини и значају град у царству, освојен је први пут 1387, а други пут 
1430. године. Претходно је Византија овај град поново преузела после битке код Ангоре 1402, да 
би 1423. он био предат на управу Млечанима. Г. Острогорски, Историја Византије, 506, 516; С. 
Ћирковић, Срби у средњем веку, 185, 189; Х. Иналџик, Османско царство, 16, 28, 30–31.

60 И. Ђурић, Сумрак Византије, 33–36.
61 Папска курија користила је напредовање Турака са истока у политичком смислу како би 

Византију приволела да, зарад војне помоћи са Запада (пре свега од италијанских трговачких 
држава и Угарске), призна примат папе. Јован Радонић, Западна Европа и балкански народи 
према Турцима у првој половини XV века, Нови Сад 1905, 3.

62 Примера ради, највећи део Тесалије освојен је 1393, а почетком 1394. године и њена гро-
фовија Сола (Салона). После Никопољске битке 1396. године Турци су заузели Атину и млетачки 
Аргос. Историја српског народа, II, 40, 53; И. Ђурић, Сумрак Византије, 79.

63 Г. Острогорски, Историја Византије, 505.
64 Чувени османски војсковођа Лалашахин заузео је Пловдив 1363. године. Исто, 498.
65 Историја српског народа, II, 52–53.
66 Претходно је Балша II, Ђурађев стриц и владар Зете, погинуо 1385. године код Берата у 

борби против Турака. После тога су Балшићи изгубили значајне градове и територије у Албани-
ји. Историја српског народа, II, 28; М. Благојевић, Д. Медаковић, Историја српске државности, 
I, 245.
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битке био савезник Османлија које је позивао да му помогну у сукобима с Бо-
сном краља Твртка.67 Потом се поново окренуо против њих и тражио савезни-
штво Венеције. Ђурађ је у једном тренутку морао Турцима да преда одређене 
територије одакле су они неко време контролисали Албанију и Зету, а свој ути-
цај проширили све до Таре и Мораче.68 Турски одреди залетали су се и у Алба-
нију. Локалне кнежеве потукао је султан Мурат 1387. године,69 а борбе за ове 
територије између локалних феудалаца, Млечана и Турака настављене су и у 
наредним деценијама. Временом су Турци успели да постепеним освајањима 
потисну млетачки утицај у овим крајевима.

На правцу турског продора ка северу крајем 14. века нашла се и Влашка. 
Њен војвода Мирча Стари (1386–1394/95, 1397–1418) кога су подржавале Угар-
ска, а повремено и Пољска, предузимао је и офанзивне акције. Он је око 1390. 
заузео Добруџу и Силистрију на десној обали доњег тока Дунава, које су често 
биле мета Турака, а једно време држао је и Ердељ.70 Турци су код Ровина 1395. 
године претрпели један од малобројних пораза од удружене угарске и влашке 
војске.71 Енергични и предузимљиви султан Бајазит, којем су остале сачуване 
довољне војне снаге после ове битке, већ следеће године код Никопоља у Бугар-
ској однео је значајну победу над великом крсташком војском која се окупила 
око угарског краља Жигмунда. Међу хришћанским војницима налазили су се, 
између осталих, чак и феудалци и витезови из Немачке, Енглеске, Француске, 
Италије и Бургундије. После ове битке Османлије су организовале пљачкашке 
походе у Посавини и Подравини, стигавши све до Птуја.72 Огорчене борбе у 
Влашкој ради сузбијања турских напада и спречавања њиховог утицаја у држа-
ви настављене су почетком 15. века, а значајну улогу у њима играо је Филип 
Сколари, главни угарски војни заповедник у региону. Ситуацију у овим краје-
вима компликовале су и повремене супротности између интереса Влашке и 
Молдавије, али њих у ово доба ипак није задесила судбина балканских држа-
ва.73

Упоредо са освајањима у Европи, Турци су ширили своје територије и у 
Анадолији, али су увек избегавали да се истовремено боре на два фронта. Тек 
су катастрофални пораз Османлија и њихових вазала, који су им код Ангоре 

67 С. Ћирковић, Историја средњовековне босанске државе, 158.
68 Како би се ослободио из турског заробљеништва Ђурађ је пристао да им преда Скадар 

(1393), Дриваст и Трг Св. Срђа на Бојани. К. Јиречек, Историја Срба, 330; М. Ал. Пурковић, Кнез 
и деспот, 31–32; Историја српског народа, II, 52.

69 С. Ћирковић, Срби у средњем веку, 185.
70 Х. Иналџик, Османско царство, 23; Istorija rumunskog naroda, Novi Sad 1979, 125.
71 П. Рокаи, З. Ђере, Т. Пал, А. Касаш, Историја Мађара, 126–127.
72 Исто, 127.
73 Никола Јорга, Историја Румуна и њихове цивилизације, Вршац 1935, 88; Istorija rumunskog 

naroda, 125.
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1402. године нанели Монголи, и унутрашњи сукоби међу наследницима султа-
на Бајазита, праћени анархијом и расулом у држави, изазвали значајне промене 
на широким евро-азијским просторима. За неко време одложено је даље напре-
довање Турака на запад, али су се упади на хришћанске територије обновили 
већ од друге деценије 15. века. Може се рећи да су око 1415. године Османлије 
учврстиле свој некадашњи положај и у Европи и у Малој Азији. Показало се да 
је турско присуство на европском континенту трајног карактера, а да је њихова 
држава, која под Бајазитом I почиње да прераста у империју, у стању да прежи-
ви различита искушења. На сузбијању освајачких похода Османлија на цело-
купној јужној угарској граници интензивно се ангажовао и показао као врло 
способан у томе – тамишки жупан Филип Сколари. Он је захваљујући борбама 
с Турцима стекао велику славу и ван балканских простора.

Више је разлога због којих је османска инвазија Балкана у 14. веку била 
тако брза и тако успешна. Хришћанске државе биле су разједињене супротним 
политичким интересима и знатно ослабљене унутрашњим сукобима и разми-
рицама међу локалним племством и моћницима који су тражили помоћ, за-
штиту и арбитражу споља, често од турског султана, како би нанели штету и 
пораз својим противницима. Турци су се својски трудили да подстичу ову не-
стабилну ситуацију и шире раздор и хаос међу хришћанским владарима интер-
венцијама, притисцима и изнуђивањем како би спречили формирање већих и 
снажнијих територијалних јединица. У готово свакој од поменутих држава и 
државица постојале су, како једна фракција која се залагала за сарадњу с Угар-
ском или неком другом хришћанском силом ради борбе против Турака, тако и 
струја која је била за прихватање османске власти и избегавање војних сукоба. 
Православци нису хтели да попусте пред притисцима папа да зарад помоћи 
западних држава прихвате унију, па је и ова могућност заједничког наступања 
хришћана против Турака и организовања крсташких похода више пута одба-
цивана. Уз то, католичка Европа је на прелазу из 14. у 15. век била заокупљена 
црквеним расколом и општим црквеним саборима сазиваним ради црквене 
реформе и превазилажења ове кризе.74 Појединачни војни успеси неког од хри-
шћанских владара нису могли пресудно да утичу на промену односа снага на 
глобалном нивоу. 

Турци су имали и централизовану и добро организовану власт која је била 
у стању да спроведе њихове освајачке планове. Ова експанзија имала је и моти-
ве који су били економског карактера. Наметањем своје власти у одговарајући 
деловима југоисточне Европе, западне Азије и северне Африке, Турци су сте-
кли контролу над свим трговачким путевима између Азије, Црног мора и 
источног Медитерана. Османлије су располагале знатним војним снагама, по-
што се у Малој Азији током неколико деценија увећао број становника који су 

74 С. Ћирковић, Срби у средњем веку, 245.
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могли да буду мобилисани за ратне походе. Они су се најпре залетали мањим 
одредима коњице и пустошили територије које су намеравали да заузму, раза-
рајући таквим пљачкашким упадима локалну привреду. Овакве дугогодишње 
турске војне акције уносиле су и несигурност и страх међу локално становни-
штво.75 После извесног времена уследио би и главни удар турских снага. Водећи 
дугорочну политику Османлије су од својих вазала у почетку захтевале годи-
шњи данак, потом да у ратним походима султана учествују с помоћним трупа-
ма, а на крају би долазило и до потпуног инкорпорирања у њихов државни 
систем. Хришћанске војске биле су, с друге стране, малобројне, а најамници 
скупи и непоуздани. На војном плану превагу Турцима доносили су јањичари, 
прва стајаћа војска у Европи, који су регрутовани од ратних заробљеника и 
били под непосредном султановом командом.76

Крајем 14. века политичка ситуација на Апенинском полуострву била је 
веома конфузна, што је узроковано сукобљеним интересима и великим подела-
ма међу бројним државама и државицама. За северну и централну Италију ка-
рактеристичан је велики узлет градова, који је започет у 13. и 14. веку, а није се 
прекидао ни током 15. века.77 Суверенитет над многим територијама био је не-
јасан и често је могло да се деси да једно подручје потпада под двоструку јурис-
дикцију. Најважније италијанске државе тога доба биле су: Милано, Венеција, 
Фиренца, Напуљ и Папска држава, док су и мањи градови (Мантова, Верона, 
Падова, Болоња, Пиза, Сијена и др.) били важни центри културе, уметности и 
књижевности.78 У сваком случају, ишло се у правцу политичког партикулари-
зма, аутономије и формирања локалних и регионалних сињорија (уместо дота-
дашњих комуна), па због тога у Италији дуго времена неће бити јединствене 
централне власти. Специфичност овог подручја је организовање државног жи-
вота у коме целукупну власт преузима сињорија, тело у коме, милом или си-
лом, пресудну улогу добија јака, угледна и утицајна локална личност, а потом и 
њена породица, при чему се за неко време оставља бар привид функционисања 
републиканских институција. Некада су сињорије успостављали градски по-
главари или народне вође и трибуни који су привремена звања претварали у 
доживотна, а некада је господарем био проглашаван вођа доведен са стране.79 

75 Историја српског народа, II, 37.
76 Х. Иналџик, Османско царство, 17.
77 Алберто Тененти, Италија у петнаестом веку. Привреда и друштво, Београд 2001, 11.
78 G. Nemeth Papo, A. Papo, Pippo Spano, 19.
79 Скупштина народа позивана је да потврди оно што би већ de facto било остварено у по-

гледу успостављања сињорије, мада би се народна воља сводила на пуку акламацију под прити-
ском победничке стране у локалним сукобима. С друге стране, републикански облик владавине 
временом је изгубио сваки смисао, а власт владара који би дошао на чело сињорије бивала је 
монархијска и апсолутистичка. L. Salvatoreli, Istorija Italije, I, 161–162.



Драган Тубић274

Ситуацију су у Италији компликовали и сукоби странке гвелфа и странке ги-
белина (противника и присталица царске власти) који су били веома честа по-
јава, како између моћних градских комуна, тако и унутар њих самих. Полуо-
стрвом су крстариле војске плаћеника, тзв. најамничке дружине, којима су на 
челу биле искусне војсковође – кондотијери, а ратови су били пре редовна по-
јава, него инцидентни изузеци.80

Фиренца се у другој половини 14. века споро, али успешно опорављала од 
негативних економских последица и десетковања свог становништва, које је 
средином века, тачније 1347. и 1348. године, узроковала катастрофална епиде-
мија куге.81 Град је у овом периоду водио и неколико исцрпљујућих ратова, 
међу којима је најтежи био онај с папом 1375–1378. Интереси Фиренце, која је 
била на путу да прошири свој суверенитет на велики део Тоскане, сукобили су 
се на северу са политиком моћног Милана. Његови господари, породица Ви-
сконти, постаће стална опасност по безбедност Фиренце, а проширивали су 
своју територију и на исток, где су после освајања Вероне и Падове постали 
суседи Венеције. После неуспешног устанка чомпа (ситних грађана) 1378, у Фи-
ренци су настављени унутрашњи сукоби међу друштвеним групама, после чега 
је 1393. године управу над градом, у име крупних цехова, еснафа и банкара (тзв. 
„угојени народ”), а уз подршку неких племићких породица, преузео Масо дељи 
Албици који је именован за гонфалонијера правде.82

И поред нестабилности на унутрашњем плану, Фиренца је током 14. века 
била један од највећих трговачких и финансијских центара Европе, а по обиму 
и значају пословних акција нарочито се истицао трговачки еснаф Калимала.83 
У престоници Тоскане вођена је константно политика у правцу сарадње међу 
италијанским државама како би се избегли трошкови за евентуалне сукобе. 
Иако није смештена на морској обали, Фиренца је чак покушавала и да постане 
чинилац у поморској трговини како би ојачала своје позиције у Италији. Ово је 
нарочито дошло до изражаја када су освојени Пиза (1406) и Ливорно (1421), а 

80 У позном средњем веку у Италији комуналне војске биле су замењене најамничким дру-
жинама, а градови су у случају рата кондотијере са њиховим војницима којима је то био главни 
и једини занат узимали у службу. Овакве дружине биле су недисциплиноване и наносиле велику 
штету крајевима кроз које су пролазиле. Исто, 162–164; Y. Renouard, Histoire de Florence, 74; А. 
Тененти, Италија у петнаестом веку, 31.

81 Y. Renouard, Histoire de Florence, 75.
82 Масов син Риналдо, који је једно време био и изасланик у Угарској код краља Жигмунда 

и Филипа Сколарија, такође је касније обављао неке важне функције у градској власти Фиренце. 
Исто, 81–82; Радмило Пекић, Фирентинци на Балкану 1300–1600, Косовска Митровица 2012, 
21–22; L. Salvatoreli, Istorija Italije, I, 182.

83 Еснаф Калимала је куповао и продавао највише текстилне производе (из Фиренце, 
Енглеске, Фландрије и јужне Француске), материјале за бојење, стипсу, житарице и др. Y. Re-
nouard, Histoire de Florence, 59–60.
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Фирентинци почели да користе њихове луке.84 Фиренца је из економских и по-
литичких разлога штитила интересе својих суграђана који су у све већем броју 
почели да насељавају Угарску од краја 14. века. Они су, са своје стране, слали 
информације о држави у којој су боравили у Фиренцу и тиме јој омогућавали 
да тачно процени какву политику треба да води, што је било нарочито важно у 
Жигмундово турбулентно доба.85 Фирентински трговци су у првој половини 
15. века, захваљујући заоштравању односа између Жигмунда и Венеције, успе-
ли да потисну млетачку заједницу у Будиму и почели успешно да организују 
трговину између главног града Угарске и италијанских центара. Текстилна 
производња у Фиренци и њени квалитетни и тражени производи (прво од 
лана, а потом и од свиле) били су главни замајац овој успешној пословној ак-
тивности. Фирентинци су се угарском краљу обраћали и за војну помоћ, као 
што је то било 1396. године када их је угрожавао моћни милански војвода Ђан 
Галеацо Висконти.86 Ове молбе за помоћ упућиване су и касније, а нарочито су 
добиле на снази када се на хијерархијској лествици успео њихов суграђанин 
Филип Сколари.

Венеција (Млетачка република, или како је називана – Serenissima) је после 
неповољног Задарског мира из 1358, којим се у корист Угарске одрекла источне 
јадранске обале од Кварнера до Драча,87 покушавала да поврати своју домина-
цију међу далматинским градовима. Прилика јој се указала током рата око Те-
недоса 1378. године када се сукобила са Ђеновом, савезницом Угарске. Успе-
шним маневром млетачке флоте код Кјође 1380. и Торинским миром склопље-
ним августа наредне године уз посредовање „зеленог грофа” Амадеа VI Савој-
ског окончан је овај жестоки ривалитет с Ђеновом и крвави Кјођански рат 
(1378–1381).88 Млечани су поменутим мировним уговором који се ослањао на 
Задарски мир, ипак, осигурали право на политички и економски утицај на се-
верном Јадрану. Они су се убрзо осетили довољно моћнима и већ 1399. године 
прекинули с плаћањем годишњег данка Угарској који је утврђен Торинским 
миром.89 У наредном периоду у пуној мери дошле су до изражаја њихове орга-
низационе и политичко-стратегијске способности.

84 Фирентински трговци временом су стекли велики удео у трговини Медитерана и имали 
су складишта робе у Цариграду, на Родосу, Хиосу, у Атини и Египту. Исто, 82; L. Salvatoreli, 
Istorija Italije, I, 187; А. Тененти, Италија у петнаестом веку, 66–67.

85 Zsuzsa Teke, „Firenze külpolitikája és Zsigmond (1409–1437)”, у: Magyaroknak eleiről. Ünnepi 
tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére, Szeged 2000, 559.

86 G. Nemeth Papo, A. Papo, Pippo Spano, 34–35.
87 Jorjo Tadić, „Venecija i Dalmacija u srednjem veku”, Jugoslovenski istorijski časopis, 1968, sv. 

3–4, 13.
88 П. Рокаи, З. Ђере, Т. Пал, А. Касаш, Историја Мађара, 112–113; L. Salvatoreli, Istorija Italije, 

I, 181.
89 П. Рокаи, З. Ђере, Т. Пал, А. Касаш, Историја Мађара, 139.
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На почетку 15. века Млетачка република била је најснажнија регионална 
сила на мору, а у њеном Арсеналу који је имао огроман капацитет градила се 
респектабилна флота ратних и трговачких бродова.90 Повећао се број њених 
трговаца, који су често већ и сами бивали синови трговаца, а увећавали су се 
и приходи од трговине који су држави прибавили огромно богатство.91 За 
наше крајеве нарочито важна била је трговина сребром из Србије и Босне, која 
је имала и шири европски значај.92 Становништво се бавило и поморством и 
текстилном индустријом. У граду су се ковале огромне количине веома цење-
ног златног дуката, а у бродоградилиштима радило хиљаде радника.93 У овом 
периоду Венецијанци су настојали, с једне стране, да прошире територије под 
својом управом у јужном Јадрану, а с друге да обезбеде трговачке путеве у 
Паданији и Фурланији у жељи да ојачају трговину с немачким земљама. Ши-
рећи свој утицај и своје територије на копну Венеција је дошла у сукоб са 
Аквилејском патријаршијом, црквеним и аутономним државно-правним ен-
титетом у Фурланији и Истри. Због своје старости (на ранг патријаршије диг-
нута је у 6. веку) ова државна творевина уживала је велики углед, а заузимала 
је и знатну територију.94 После деценија међусобне суревњивости Венеција је 
1420. војним акцијама неутралисала политички утицај Аквилејске патријар-
шије која је сведена на Аквилеју и још нека утврђења.95 Агресивна освајачка и 

90 А. Тененти, Италија у петнаестом веку, 35–36, 73, 84–85.
91 Венецијанци су у Средоземљу били најзначајнији посредници у међународној трговини. 

Трговали су робом из западне Европе (метали, вуна, вунене тканине, свилене тканине извезене 
златом, платно кудеље и лана), словенских земаља (дрво, мед, восак, крзно, метали, кудеља, ро-
бови), Византије (вино, свилене тканине, материје за бојење) и исламског света (шећер, лан, па-
мук, мириси, зачини) преко којег се транспортују и кинеска свила и зачини из Индије. У самој 
Венецији израђују се веома тражени накит, стакло и кристал, а она је држала монопол на трго-
вину сољу и делимично контролисала трговину житом и уљем. Од 13. до 15. века обим трговин-
ске размене био је у сталном порасту. Млетачке галере стизале су од Лондона, Саутемптона и 
Брижа, преко Лисабона, Мајорке, Севиље, Валенсије и Барселоне, до Кипра, Египта, Сирије, Ца-
риграда или Трапезунта. Kristijan Bek, Istorija Venecije, Beograd 1998, 39–41.

92 У трговни сребром, оловом, воском и другом робом са Балкана учествовали су и други 
значајнији италијански градови, а важну посредничку улогу имао је Дубровник. Desanka 
Kovačević-Kojić, „Ekonomske veze i kulturni uticaji između bosanske države i italijanskih gradova u 
XIV i XV vijeku”, Godišnjak Društva istoričara Bosne i Hercegovine, XXXV, 1984, 37–44.

93 Marko Šunjić, Dalmacija u XV stoljeću, Sarajevo 1967, 31; А. Тененти, Италија у петнаестом 
веку, 82.

94 Аквилејског патријарха именовао је папа на предлог каптола Аквилеје, али је овај избор 
морао да потврди и римско-немачки цар, пошто је патријарх био носилац и световне власти. 
Специфичност овог ентитета био је и државни парламент који су чинили племићи, црквени 
великодостојници и представници градских комуна. Овај парламент се бавио административ-
ним, судским и спољним пословима. G. Nemeth Papo, A. Papo, Pippo Spano, 121–122, 156.

95 Isto, 19; L. Salvatoreli, Istorija Italije, I, 191.
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економска политика коју су Млечани водили у настојању да заштите своје, пре 
свега трговачке интересе, довела их је прво у дипломатски, а почетком друге 
деценије 15. века и у отворен војни сукоб са Жигмундом Луксембуршким као 
угарским и немачким краљем.

Папска држава имала је у свом поседу одређене територије које су биле 
издељене, а папа је морао непрестано да води рачуна и о интересима моћних 
римских племићких породица. Уз то, готово четрдесет година на прелазу из 14. 
у 15. век (1378–1414),96 католичку цркву је потресао велики раскол током којег је 
бирано више папа и антипапа, сазивано неколико драматичних сабора и дола-
зило до неминовног сврставања европских држава на страну једног од претен-
дената на престо Св. Петра. Ситуацију на Апенинском полуострву комплико-
вао је својим активностима и Ладислав Напуљски који је почетком 15. века 
настојао да прошири власт на централну Италију, пошто је узалудно предузи-
мао дипломатске и војне акције да се домогне угарске круне.

Већ од средине 14. века чују се у Чешкој захтеви за реформом цркве, а они 
ће кулминирати пола века касније кроз учење доктора филозофије из Прага 
Јана Хуса и стварање верско-политичко-војног покрета који је по њему и добио 
име – хуситски покрет. Иступајући као заштитник римокатоличке цркве и пре-
тендент на чешку круну, Жигмунд се упустио у вишегодишње тешке ратове са 
борбеним хуситима у којима је не баш успешно учествовао Филип Сколари, а 
на овом бојишту били су присутни чак и одреди српског деспота Стефана Ла-
заревића, савезника угарског краља.

Dragan Tubić

HISTORICAL CIRCUMSTANCES IN HUNGARY, ON THE BALKANS AND IN 
ITALY AT THE END OF THE XIV CENTURY (IN THE CONTEXT OF PIPPO 

SPANO OF FLORENCE)

Summary: In this work, complex and dynamic historical circumstances are taken into 
consideration, circumstances that played out in Hungary, on the Balkans and on the Italian 
Peninsula in the second half of the XIV century. It will mainly deal with the internal polit-
ical and social turmoil, conflicts between Christian countries and territories, as well as the 
formation of the country of Ottoman Turks as a certain type of revolution that happened 
on the Old Continent. The aforementioned places were seen as connected in their desire 
to ignite the link between Middle and Southern Europe and Italy, in the medieval period, 

96 Џ. Х. Линч, Историја средњовековне цркве, 422.
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via the works of Pippo Spano of Florence, a Hungarian general, high royal official, consort 
to the king, Count, Ban, diplomat and patron.

Keywords: Hungary, Balkan Peninsula, Apennine Peninsula, 14th Century, Pippo 
Spano
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ О ЗАДАЧАХ 
РОССИИ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ (1914–1917)

Аннотация: В статье рассматриваются дискуссии, происходившие в российской 
правительственной среде о внешнеполитических задачах в Первой мировой войне. 
Наиболее значимыми темами стали польский, галицийский, малоазиатский вопросы. 
Острые споры касались только проблемы Польши, польский вопрос стал одной из 
причин внутриправительственного кризиса в 1915 г. К февралю 1917 г. в правитель-
стве сложилось такое представление о западной границе империи, которое впослед-
ствии было закреплено в Потсдаме в 1945 г.

Ключевые слова: Первая мировая война, Российская империя, Февральская ре-
волюция, Царство Польское, Галиция, черноморские Проливы

ПРЕДСТАВНИЦИ РУСКЕ ВЛАСТИ О ЗАДАЦИМА РУСИЈЕ У 
ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ (1914–1917)

Сажетак: У чланку се расправља о дискусијама које су вођене у руској влади о 
питањима спољне политике у Првом светском рату. Најзначајније теме су се односиле 
на пољска, галицијска и малоазијска питања. Притом, најоштрији спорови су били 

1 Фјодор А. Гајда, Московски државни универзитет „Ломоносов”, Факултет за историју, 
Катедра	за	руску	историју	19.	и	почетка	20.	века	•	Балтички	федерални	универзитет	„Имануел	
Кант” (Калињинград), Русија // Fyodor A. Gayda, Lomonosov Moscow State University, Faculty of 
History,	Department	of	Russian	history	of	the	19th	and	beginning	of	the	20th	century	•	Immanuel	Kant	
Baltic Federal Universit (Kaliningrad), Russia
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усмерени првенствено на проблем Пољске, те је пољско питање постало један од узро-
ка унутарвладине кризе 1915. године. До фебруара 1917. године влада је имала такву 
представу о западној граници Руске империје каква је доцније утврђена у Потсдаму 
1945. године.

Кључне речи: Први светски рат, Царска Русија, Фебруарска револуција, Конгре-
сна Пољска, Галиција, црноморски мореузи

Вступив в Первую мировую войну, правящие круги России не имели опре-
деленного и согласованного мнения о ее задачах. Вполне очевидной была лишь 
необходимость отразить агрессию Германии и ее союзников. В опубликован-
ной газетами речи 20 июля 1914 г., произнесенной с балкона Зимнего дворца, 
Николай II подобно Александру I в 1812 г. заявил, что не подпишет мира «до 
тех пор, пока последний неприятельский воин не уйдет с земли нашей»2. При 
этом было вполне очевидно, что в результате подобной войны Европа должна 
была претерпеть серьезнейшие изменения. Неизбежны были и внутрироссий-
ские изменения. Российская общественность с первых же дней войны прямо 
высказывалась в печати и с думской трибуны в пользу решения как внешне-, 
так и внутриполитических задач. Под лозунгом отказа от «внутренних рас-
прей» подразумевались и немедленные, и послевоенные уступки со стороны 
власти3. 

Первоочередным и наиболее дискуссионным вопросом, как и следовало 
ожидать, оказался польский. Дополнительную остроту он обретал тем, что за-
трагивал сразу и внешнюю, и внутреннюю политику. Воззвание к полякам 
Верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича 
(младшего) от 1 августа 1914 г. призывало их сплотиться вокруг России, по-
скольку ее победа должна была привести к объединению всей Польши: «Поля-
ки! Пробил час, когда заветная мечта ваших отцов и дедов может осуществить-
ся. Полтора века тому назад живое тело Польши было растерзано на куски, но 
не умерла душа ее. Она жила надеждой, что наступит час воскресения польско-
го народа, братского примирения его с Великой Россией. Русские войска несут 
вам благую весть этого примирения. Пусть сотрутся границы, разрезавшие на 
части польский народ. Да воссоединится он воедино под скипетром русского 
царя. Под скипетром этим возродится Польша, свободная в своей вере, в язы-
ке, в самоуправлении. Одного ждет от вас Россия – такого же уважения к пра-
вам тех народностей, с которыми связала вас история»4. Таким образом, одно-

2 Биржевые ведомости, 21 июля 1914 г.
3 Гайда Ф.А. Власть и общественность в России: диалог о пути политического развития 

(1910–1917). М., 2016. С. 374–378.
4 Речь, 2 августа 1914 г.
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значно осуждались разделы Польши 1772–1795 гг., в которых принимала уча-
стие Российская империя, и, следовательно, воскрешался лозунг «границ 1772 
г.», так воодушевлявший мятежников 1830–1831 и 1863–1864 гг. Сама постанов-
ка вопроса создавала проблему: Россия будет бороться за свои государствен-
ные интересы или за национальные интересы Польши? Эта проблема разреша-
лась в российском правительстве по-разному.

Инициатором одного из путей решения был «серый кардинал» второго 
правительства И.Л. Горемыкина главноуправляющий земледелием и землеу-
стройством А.В. Кривошеин, мать которого была полькой. Настроения велико-
го князя были вполне близки Кривошеину, и между ними уже в начале войны 
стало выстраиваться тесное политическое взаимодействие5. Главноуправляю-
щий и был основным автором текста воззвания Николая Николаевича (наряду 
с ним, к составлению были причастны министр иностранных дел С.Д. Сазонов, 
военный министр В.А. Сухомлинов, начальник штаба Ставки Н.Н. Янушкевич, 
а также либеральные общественные деятели П.Б. Струве, кн. Г.Н. Трубецкой и 
Н.Н. Львов; при этом обсуждение проекта воззвания в правительстве вызвало 
бурные споры и в результате вышло не за подписью царя, а от имени великого 
князя)6. Главноуправляющий также имел хорошие деловые отношения с боль-
шинством думцев (от правой фракции до правого крыла кадетов). Именно 
Кривошеин был в правительстве основным сторонником поощрения патрио-
тических инициатив общественности, создания всероссийских общественных 
организаций для помощи фронту (Земгор)7. 

9 августа 1914 г. Кривошеин получил письмо одного из активистов левоок-
тябристской фракции А.И. Звегинцева. Он благодарил правительственного 
чиновника за то, что тот предупредил его о разработке польского вопроса и 
предложил создать специальную комиссию с участием членов законодатель-
ных палат (поляков и русских), а также ряда польских общественных деятелей 
(«ну, одним словом, нечто вроде Вашего Сельскохозяйственного совета»). Ко-
миссии нужно было придать секретный характер, «чтобы не было явных нака-
зов ее членам». Целью комиссии могли стать «компромисс с поляками» и при-
мер для Познани и Галиции, в крайнем случае – создание устойчивой группы 
в палатах для обсуждения польских законопроектов. Звегинцев также отме-
чал, что это мог бы быть «немедленный переход от слов к делу, который в зна-
чительной степени повлияет благотворно в смысле терпения на других чаю-
щих». Обоим было вполне очевидно, что подобные инициативы могли успеш-
но развиваться только при условии отставки министра внутренних дел Н.А. 

5 Гайда Ф.А. Ук. соч. С. 381–383.
6 Селезнев Ф.А. Воззвание великого князя Николая Николаевича к полякам 1 (14) августа 

1914 года // Славяноведение. 2017. № 5. С. 28–41.
7 Гайда Ф.А. Ук. соч. С. 319, 378–383.



Фëдор А. Гайда282

Маклакова, имевшего иные взгляды на национальный вопрос и пытавшегося 
сохранить государственный контроль над общественными организациями8. 
Подобные октябристским настроения разделялись и более умеренными круга-
ми. Директор канцелярии министра путей сообщения Н.И. Туган-Баранов-
ский (родной брат экономиста М.И. Туган-Барановского и покровитель Все-
российского Национального союза) в своей записке от 30 октября 1914 г. при-
зывал Кривошеина подготовиться к послевоенному обострению взаимоотно-
шений власти и общества. С этой целью он также предлагал, в частности, уже 
в ходе войны подготовить разрешение польского вопроса9.

Меньшинство правительства (министр юстиции И.Г. Щегловитов, министр 
внутренних дел Н.А. Маклаков и обер-прокурор Св. Синода В.К. Саблер) вы-
ступало против уступок полякам10. Супруга министра юстиции М.Ф. Щеглови-
това вспоминала, что для ее мужа польский вопрос был крайне важен: воззва-
ние Николая Николаевича к полякам стало для Щегловитова «ударом», «тогда 
он окрестил этот акт «началом конца России»»11. Во избежание внутриправи-
тельственного конфликта различные члены Совета министров пытались дей-
ствовать сепаратно. 2 октября 1914 г. министр иностранных дел С.Д. Сазонов 
составил для императора записку по польскому вопросу, в которой предлагал 
учредить наместничество в этнографических границах Польши и предоста-
вить полякам автономию в местных хозяйственных вопросах. Чиновники в 
соответствии с проектом обязаны были знать польский язык и местные усло-
вия, их национальность, а также язык делопроизводства не определялись12. 
Вполне очевидно, что речь шла преимущественно о поляках и польском языке. 
Однако, несмотря на желание Сазонова, проект был вынесен на обсуждение 
Совета министров13.

Встречный проект Кривошеина от 30 октября также определял границы 
Польши по этническому признаку, открывал доступ полякам к государствен-
ной службе (при условии знания русского языка), обязывал чиновников знать 
также польский язык, вводил его в делопроизводство местного самоуправления. 

8 РГИА. Ф. 1571. Оп. 1. Д. 148. Л. 1–4об.
9 Записки Н.И. Туган-Барановского по некоторым, связанным с войною, вопросам вну-

тренней политики (1914–1915). Подготовка текста, вступительная статья и примечания С.В. Ку-
ликова // Нестор. Журнал истории и культуры России и Восточной Европы. № 7. Технология 
власти: источники, исследования, историография. СПб., 2005. С. 145–153.

10 Наумов А.Н. Из уцелевших воспоминаний. 1868–1917. В 2 кн. Нью-Йорк, 1954–1955. Кн. 
2. С. 285.

11 Щегловитова М.Ф. Мои воспоминания о муже И.Г. Щегловитове // РГАЛИ. Ф. 1208. Оп. 1. 
Ед. хр. 52. Л. 48.

12 РГИА. Ф. 1276. Оп. 10. Д. 71. Л. 5–6.
13 Шаховской В.Н. «Sic transit gloria mundi» (Так проходит мирская слава). 1893–1917 гг. 

Париж, 1952. С. 167–169.
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Административное и судебное делопроизводство оставались на русском языке, 
но при праве населения обращаться в государственные органы и получать от-
вет на польском. Русский язык использовался для части предметов средней и 
высшей школы (словесность, география, история, право), польский – в началь-
ной и для большинства предметов средней и высшей школы; русское население 
могло использовать русский язык в делопроизводстве местного самоуправле-
ния и в обучении. Предусматривалась свобода вероисповедания при сохране-
нии за Православной церковью статуса господствующей. Наместник получал 
право надзора за законностью и целесообразностью решений органов местного 
самоуправления, право их роспуска, а также утверждения председателей14. Та-
ким образом, проект Кривошеина был более консервативен в вопросе языка, 
но, в целом, солидарен с сазоновским. 

Щегловитов, Маклаков и министр народного просвещения Л.А. Кассо со-
ставили и также 30 октября внесли на рассмотрение правительства свою запи-
ску15. «Сазонов ни одной провинции еще не завоевал, а одиннадцать губернил 
отдал», – мрачно острил Маклаков16. В записке утверждалось, что польский 
вопрос необходимо было предрешить еще до окончания войны, чтобы избе-
жать «нового Берлинского конгресса», то есть международного разрешения 
польской проблемы. Делопроизводство в органах самоуправления предпола-
галось на польском, а в администрации и суде – на русском языке, польских 
чиновников могло быть не больше, чем русских. Маклаков также предложил 
ввести польского наместника в состав Совета министров. Министры не высту-
пали против этнографического принципа, но из состава будущей автономии 
им предлагалось исключить Сувалкскую губернию (преимущественно литов-
скую по населению). наряду с этим проект трех министров сопровождался за-
пиской неизвестного автора также утверждалось, что этнографическая грани-
ца Польши лишь усилит «польский выступ», что польская интеллигенция мог-
ла бы не удовлетвориться такой границей, а союзники по Антанте – попытать-
ся решить польский вопрос путем международного давления на Россию. Кро-
ме того, как указывалось, воззвание 1 августа прозрачно намекало на границы 
1772 г.17

Тем не менее, при обсуждении в Совете министров принцип этнографиче-
ской границы оспорен не был. Вопрос о Сувалкской губернии был отложен. Не 
вызвал споров и вопрос о польском языке в местном самоуправлении. В суде раз-
решалось говорить на польском языке при условии ведения делопроизводства на 

14 РГИА. Ф. 1276. Оп. 10. Д. 71. Л. 19–20.
15 Там же. Л. 2.
16 Михайловский Г.Н. Записки. Из истории российского внешнеполитического ведомства. 

1914–1920. М., 1993. Т. 1. С. 58–59.
17 РГИА. Ф. 1276. Оп. 10. Д. 71. Л. 42–44.
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русском. Однако в ходе заседания Кривошеин выдвинул новое предложение о 
создании всепольского областного земства (по сути, парламента для решения 
местных хозяйственных вопросов). Министр путей сообщения С.В. Рухлов вы-
ступил против, поскольку создание такого органа привело бы к введению об-
ластных земств по всей России, а это означало бы «начало разложения Русско-
го государства». Переубедить Кривошеина не удалось. При обсуждении вопро-
са он вполне четко расставил акценты: «Какая наша цель: чтобы поляки лучше 
управлялись или чтобы они были более довольны. Второе – наша главная 
цель». Кривошеин также настаивал на введении польской автономии особым 
монаршим актом, однако Щегловитов предложил обычный законодательный 
путь в соответствии с Основными законами18. 

Самым больным вопросом, как неожиданно оказалось, стал вопрос о за-
падных границах польской автономии. При обсуждении вопроса о территори-
альных приобретениях Маклаков заявил: «Польша не может получить больше, 
чем Россия». Имевший опыт службы в Польше И.Л. Горемыкин вообще сомне-
вался в том, что поляки могли быть довольны какими бы то ни было террито-
риальными приобретениями19. По воспоминаниям министра финансов П.Л. 
Барка, на том же заседании Кривошеин получил упрек от Маклакова, что в 
случае реализации его проекта главной целью войны для России стала бы 
польская независимость. В ответ разгневанный Кривошеин пообещал выслать 
к Маклакову секундантов. Премьеру пришлось спешно закрыть заседание20.

Позиция Кривошеина находила понимание как у Ставки, так и в обще-
ственных кругах; все это и обеспечило ей успех. В результате проект польской 
автономии был окончательно согласован Советом министров 15 ноября, при-
нят как мемория 18 февраля 1915 г. в версии Кривошеина и Высочайше утвер-
жден 17 марта. 25 мая Маклаков представил Горемыкину разработанный в 
МВД и согласованный с варшавским генерал-губернатором проект введения 
польского земского самоуправления. Он предполагал три уровня управления 
(гмины, уезды, губернии), четыре избирательные курии (городская и три зем-
левладельческие), польский язык в делопроизводстве, а также сохранение огра-
ничений для евреев (за это выступали сами поляки)21. 

Дальнейшая актуализация польского вопроса произошла с началом Велико-
го отступления 1915 г. 28 апреля председатель Польского коло Государственного 

18 Там же. Л. 21–29.
19 Там же. Л. 21–23.
20 Барк П.Л. [Воспоминания] // Возрождение. № 178. С. 102–103; Яхонтов А.Н. Первый год 

войны (июль 1914 – июль 1915 г.). Записки, заметки, материалы и воспоминания бывшего по-
мощника управляющего делами Совета министров. Под ред. Р.Ш. Ганелина и М.Ф. Флоринского 
// Русское прошлое. Историко-документальный альманах. Кн. 7. СПб., 1996. С. 336–337.

21 РГИА. Ф. 1276. Оп. 10. Д. 71. Л. 348–357.
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совета гр. С.И. Велепольский составил записку для Горемыкина, в которой для 
Польши предусматривалась особые законодательная власть и управление, до-
ступ поляков на государственную службу, официальный польский язык, вве-
дение польского языка в образование и его передача в ведение органов местно-
го самоуправления, свобода католической церкви. 21 мая под председатель-
ством Горемыкина состоялось совещание с польскими представителями (чле-
нами законодательных палат), поддержавшими принципы записки и воззва-
ния 1 августа. 29 мая было решено создать совещание по польскому вопросу 
при Совете министров под председательством Горемыкина, куда, наряду с 
чиновниками, вошли польские представители, а также ряд русских обществен-
ных деятелей (националист П.Н. Балашов и др.). Совещание открылось 6 июня 
и активно работало летом 1915 г. при фактическом руководстве государствен-
ного секретаря С.Е. Крыжановского. Однако были выработаны лишь самые 
общие принципы, русские и поляки не смогли договориться о принципах 
местного самоуправления. За это время Польша была оккупирована немцами. 
22 сентября поляки, наряду с прочим, потребовали ввести понятие «гражда-
нин Царства Польского». Затем работа совещания прервалась22. 

После оккупации Польши германскими войсками польский вопрос был 
окончательно переведен в иную плоскость – в обсуждение возможности про-
возглашения польской независимости. Еще 21 июля 1915 г. известный консер-
вативный общественный деятель Ф.Д. Самарин отослал Горемыкину подпи-
санную рядом политиков разных взглядов (в т.ч. кадетом А.А. Корниловым и 
правым Л.А. Тихомировым) записку о польском вопросе, в которой в соответ-
ствии с русскими интересами предлагалось даровать Польше полную незави-
симость. В этом случае русско-польские отношения, по мнению авторов запи-
ски, развивались бы в более благоприятном для России ключе23. 13–18 июня 
1916 г. под председательством нового премьера Б.В. Штюрмера прошло три 
правительственных заседания, на которых был рассмотрен проект польской 
автономии, внесенный министром народного просвещения гр. П.Н. Игнатье-
вым. Было отмечено, что решение польского вопроса возможно только по 
окончании войны, причем «обособление поляков» было признано весьма веро-
ятным24. В апреле 1916 г. новую записку составил Сазонов, но ее предложения 
по сути не отличались от его собственного проекта 1914 г. В июне 1916 г. проект 
получил поддержку начальника штаба Ставки М.В. Алексеева, но, подобно 
предыдущим, так и остался проектом25.

22 Там же. Л. 281–282об., 336–344, 348–357, 368–368об., 409–411, 414–415, 443–444об.
23 ГА РФ. Ф. 1463. Оп. 1. Д. 257. Л. 1–15.
24 РГИА. Ф. 1276. Оп. 10. Д. 72. Л. 95–116.
25 Айрапетов О.Р. Участие Российской империи в Первой мировой войне (1914–1917): 1916 

год. Сверхнапряжение. М., 2015. С. 246–249.
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В ноябре Германия и Австро-Венгрия провозгласили создание польского 
государства под общим протекторатом обеих империй. В ответ на это 12 дека-
бря вышел приказ Николая II к армии и флоту, в котором еще раз формулиро-
вались задачи войны и отвергались незадолго до этого предложенные Цен-
тральными державами мирные переговоры: «Время это еще не наступило, враг 
не изгнан из захваченных им областей. Достижение Россией созданных вой-
ною задач, обладание Царьградом и проливами, равно как создание свободной 
Польши из всех трех ее ныне разрозненных областей еще не обеспечено»26. Ре-
шение польского вопроса прямо обозначалось как одна из двух основных задач 
войны. 28 декабря эти задачи были подтверждены совместным ответом Антан-
ты на мирную инициативу президента США В. Вильсона27.

В январе 1917 г. германо-австрийскими оккупантами был открыт польский 
Государственный совет. Эти события спровоцировали очередное обсуждение 
судьбы Польши в петроградских кабинетах. 8–12 февраля состоялось три засе-
дания особого совещания по польскому вопросу под председательством по-
следнего главы императорского правительства кн. Н.Д. Голицына, на которых 
присутствовали министры, председатели палат, исполнявший обязанности 
начальника штаба Ставки В.И. Гурко, а также Горемыкин и Крыжановский. 
Председатель Государственного совета Щегловитов, Гурко, Крыжановский и 
товарищ министра внутренних дел Н.Н. Анциферов выступили за предостав-
ление Польше независимости, остальные поддержали проект унии (полной го-
сударственной самостоятельности при сохранении польской короны за рус-
ским царем). Горемыкин выступил за унию, лишь «не считая для себя возмож-
ным принять перед историей и будущими поколениями ответственность» за 
отделение Польши. Родзянко остался при особом мнении, не поясняя его28. 
Интересно отметить, что Щегловитов (вероятно, наиболее консервативный по 
своим взглядам из всех участников совещаний) за полтора года полностью пе-
ресмотрел свои взгляды по данному вопросу. Таким образом, накануне рево-
люции в высших государственных кругах России доминировала точка зрения 
о необходимости полного воссоздания польской государственности в этногра-
фических границах, не был лишь решен вопрос о принадлежности польской 
короны. С ликвидацией российской короны отпал и он. 

Польский вопрос естественным образом был тесно связан с рядом дру-
гих: о будущем Германии и Австро-Венгрии, а также о западных границах 
России. Все три вопроса активно обсуждались как в дипломатических, так и 
в общественных кругах. Через месяц после начала войны на встрече Сазонова 

26 Там же. С. 288–290.
27 Васюков В.С. Внешняя политики России накануне Февральской революции. 1916 – фев-

раль 1917 г. М., 1989. С. 281.
28 РГИА. Ф. 1276. Оп. 10. Д. 73. Л. 49–62.
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с британским и французским послами согласовывался проект послевоенного 
ослабления Германии и Австро-Венгрии путем отторжения от них ряда при-
граничных территорий, превращения Австро-Венгрии в трехсоставную дер-
жаву, раздела германских колоний, а также взимания контрибуции. В частно-
сти, предполагалась передача России нижнего бассейна р. Неман, восточной 
Галиции, а автономная Польша должна была получить Восточную Познань, 
Южную Силезию и западную Галицию29. Близкие проекты выдвигались в осо-
бом мнении Щегловитова, Маклакова и товарища министра народного просве-
щения М.А. Таубе, помещенном в правительственной мемории по результатам 
обсуждения польского вопроса в октябре – ноябре 1914 г. (там также говори-
лось о присоединении к России всей Восточной Пруссии, Северной Буковины 
и Угорской Руси)30, а также в публицистике либеральной общественности31. В 
ноябре 1914 г. Николай II в разговоре с послом Франции М. Палеологом также 
заявил претензии на всю Восточную Пруссию и Буковину32. 

Этнографические мотивы, как правило, прочно увязывались с идеей «вы-
прямления границ» и «естественными рубежами». Об предвоенных опасениях 
П.Н. Дурново касательно антирусских настроений в Галиции33 было прочно 
забыто. Правые полностью пересмотрели свои взгляды в отношении Германии. 
Именно они стали инициаторами борьбы с «немецким засильем». Лишь в част-
ной переписке можно было позволить себе прежние сомнения. П.Н. Крупен-
ский в письме гр. А.А. Бобринскому отмечал, что «Германская республика с 
ничтожной армией», которая появится в 1915 г., будет выгодна союзникам Рос-
сии, но не ей самой34. Только осенью 1916 г. министром путей сообщения и 
впоследствии премьером А.Ф. Треповым на правительственном уровне была 
озвучена мысль, что радикальное послевоенное ослабление Германии не соот-
ветствует интересам России. Трепов критически воспринимал результаты Па-
рижского экономического совещания союзников 1916 г., решившего начать 
«новую ожесточенную экономическую войну» против Германии и ее союзни-
ков. Совет министров затягивал ратификацию соглашения несмотря на посто-
янные напоминания со стороны Франции35. 

Однако тогда же, в конце 1916 г., по распоряжению министра иностранных 
дел Н.Н. Покровского его сотрудником Г.Н. Михайловским была составлена 

29 Международные отношения в эпоху империализма. Серия 3. Т. 6. М., 1935. Ч. 1. С. 248–249.
30 РГИА. Ф. 1276. Оп. 10. Д. 71. Л. 40–44.
31 Гайда Ф.А. Русские радикальные либералы о целях России в I Мировой войне // Россия и 

славянский мир в войнах и конфликтах XIX–XXI веков. Сборник статей. М., 2018. С. 133.
32 Международные отношения в эпоху империализма. Серия 3. Т. 7. М., 1935. Ч. 2. С. 163–164.
33 [Дурново П.Н.] Записка Дурново. Вступ. статья М. Павловича // Красная новь. 1922. № 6. С. 190.
34 РГАДА. Ф. 1412. Оп. 3. Д. 996. Л. 13. 7 августа 1914 г.
35 Михайловский Г.Н. Ук. соч. С. 221–224; Шаховской В.Н. Ук. соч. С. 169–171. 
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записка о будущем устройстве Германии. Предполагались ее демилитаризация, 
упразднение германских монархий (возможное сохранение, за исключением 
Пруссии, предусматривалось только на основании плебисцитов) и создание ре-
спубликанского федеративного устройства. Составленный на основе записки 
меморандум был передан французскому послу и вызвал полное одобрение 
правительства Франции36.

Как бы то ни было, а моменту падения Российской империи ее будущая 
западная граница в представлении как правящих слоев, так и парламентской 
оппозиции приобретала те очертания, которые были определены в Потсдаме 
летом 1945 г. Однако для реализации этих представлений, как оказалось, пона-
добилась еще одна мировая война.

Вопрос о послевоенной судьбе Османской империи и расширении россий-
ских владений на юго-западном направлении встал после вступления Турции 
в войну в октябре 1914 г. В феврале 1915 г. была заключена секретная Петро-
градская конвенция Антанты о послевоенной передаче России Константино-
поля и черноморских Проливов с прилежащими территориями. При обсужде-
нии в правительстве предварительного устного соглашения Щегловитов насто-
ял на его оформлении в виде официального документа37. В мае 1916 г. было 
также заключено секретное трехстороннее соглашение о послевоенном разделе 
азиатских владений Османской империи, по которому Россия получала по 
большей части уже занятые русскими войсками территории: турецкую Арме-
нию (включая гг. Эрзрум и Битлис), область Хаккяри и часть южного побере-
жья Черного моря (включая Трапезунд). Для Палестины предусматривался 
международное управление. Подобные соглашения вполне соответствовали 
представлениям правящих и парламентских кругов России38. Именно поэтому 
21 августа 1916 г. Б.В. Штюрмер в расчете на укрепление своей репутации и 
рассеивание слухов о сепаратном мире предложил императору добиваться от 
союзников разрешения на оглашение Петроградской конвенции39. Впрочем, 
попытка нового премьера А.Ф. Трепова сторговаться с оппозицией таким спо-
собом оказалась тщетной40.

36 Михайловский Г.Н. Ук. соч. С. 231–236.
37 Таубе М.А. «Зарницы»: Воспоминания о трагической судьбе предреволюционной России 

(1900–1917). М., 2007. С. 183–184.
38 РГИА. Ф. 1276. Оп. 10. Д. 71. Л. 40–44; Гайда Ф.А. Русские радикальные либералы о целях 

России в I Мировой войне // Россия и славянский мир в войнах и конфликтах XIX–XXI веков. 
Сборник статей. М., 2018. С. 132–133.

39 Дневник министерства иностранных дел за 1915–1916 гг. // Красный архив. 1929. № 1 (32). 
С. 70, 78–80.

40 Гайда Ф.А. Либеральная оппозиция на путях к власти. 1914 – весна 1917 г. М., 2003. С. 
241–244.
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Занявший в результате Февральской революции пост министра иностран-
ных дел лидер оппозиции П.Н. Милюков выступил за верность всем межсоюз-
ническим соглашениям. Однако уже 14 марта 1917 г. Петроградский совет ра-
бочих и солдатских депутатов принял обращение «к народам всего мира», в 
котором заявлял, что «наступила пора начать решительную борьбу с захватны-
ми стремлениями правительств всех стран»41. На совещании министров и ли-
деров Петросовета 24 марта все представители правительства, кроме Милюко-
ва, выступили за достижение компромисса42. «Компромисс» выразился в соз-
дании коалиционного кабинета и отставке Милюкова. В декларации нового 
состава правительства 5 мая 1917 г. говорилось: «Временное правительство 
отвергая, в полном согласии со всем народом, сепаратный мир, открыто ставит 
своею целью скорейшее заключение всеобщего мира, не имеющего своею зада-
чею ни господства над другими народами, ни отнятия у них национального их 
достояния, ни насильственного захвата чужих территорий, – мира без аннек-
сий и контрибуций, на началах самоопределения народов»43. Взяв на вооруже-
ние лево-радикальный лозунг «мира без аннексий и контрибуций», Временное 
правительство выступило за свержение монархий Четверного союза. Ближай-
шие месяцы показали, что эта идея никак не могла мобилизовать массы на 
продолжение войны до победного конца.
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Историјски архив Зрењанин
Србија

КЛИО НА МРЕЖИ – КЛИО У МРЕЖИ? 
СТУДИЈА ИНТЕРНЕТ-РАТА ПЕТРОВГРАД – ЗРЕЊАНИН

Сажетак: Уз уводни осврт на најзначајније зрењанинске интернет-медије и њи-
хов третман локалне историје, у раду је у најкраћим могућим цртама описана жива 
и жустра јавна дебата која је у току 2018. године вођена о иницијативи за промену 
назива града Зрењанина у Петровград. Управо је интернет представљао централно 
(виртуелно) поприште овог сукоба, будући да су се најжустрије полемике и распра-
ве између заговорника и противника поменуте идеје сучељавале на разним дру-
штвеним мрежама, форумима и порталима. Међутим, у жару тих борби, којима су 
доминирале историјске теме, по правилу је изостајао одговарајући научно-критич-
ки приступ, чиме је остављено доста простора за бујицу нетачних и искривљених 
историјских чињеница, тенденциозних тумачења и конструкција, погрешних и нео-
бјективних наратива, те за релативизацију и ревизију историјских личности и дога-
ђаја, а веома често и њихову најприземнију вулгаризацију. Због тога прилог истиче 
главне моменте у овој расправи и настоји да их анализира критички, уз објективно 
сагледавање и (пре)испитивање аргументације на којој почива иницијатива о преи-
меновању града. Тиме се настоји на примеру једног локалног спора са историјском 
позадином испитати теза о користи и/или штетности интернета у домену историј-
ске науке, будући да је овај медиј с једне стране отворио неслућене могућности за 
њену популаризацију, а с друге – за њену потпуну деградацију и обесмишљавање. 

Кључне речи: Зрењанин, Петровград, историја, интернет, друштвене мреже

Након што су друштвене мреже крајем прве деценије 21. века направиле 
бум и омогућиле масован, глобални приступ виртуелној стварности, није дуго 
требало чекати на тренутак када ће и историја пронаћи своје место у том има-
гинарном и неопипљивом, а опет, толико утицајном и моћном простору. С једне 

1 Filip Krčmar, Historical Archives of Zrenjanin, Serbia
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стране, Фејсбук и остале друштвене мреже отвориле су до тада неслућене мо-
гућности за промовисање и популаризацију историјске науке; с друге стране, 
ово се показало и као мач са две оштрице, будући да je тиме отворен огроман 
простор за несметан пласман историјских неистина, полуистина, тенденцио-
зних тумачења и дезинформација, као и покушаја историјског ревизионизма 
који је у неким случајевима донекле и оправдан и разумљив, док је у већини 
случајева недопустив. 

Пред најездом ових и оваквих трендова, историјска струка се налази у де-
фанзиви, збуњено и смушено реагујући на њих, будући да је реч о изазовима са 
којима раније није имала прилике да се суочи. Идући линијом мањег отпора, 
њени представници већином остају неми, иако постоје светли примери који 
уливају наду да струка ипак има још колике-толике шансе наспрам шарлатан-
ства и дилетантизма.2 

Зрењанин је средина која може да послужи као одлична илустрација за све 
горенаведено, у првом реду за пласирање у јавност нетачних и непроверених 
историјских чињеница, потхрањивање урбаних легенди и митова без икаквог 
утемељења у историјској стварности, упорно и сензационалистичко наметање 
појединих историјских тема, а у новије време и хипертрофију ревизионизма, 
нарочито када је реч о личностима и догађајима из Другог светског рата. У та-
квим околностима историјска истина бива подређена јефтином сензационали-
зму електронских и штампаних медија, често уз саморекламерске бомбастичне 
наслове чији је главни циљ да привуку пажњу читалаца („пратилаца”). У беспо-

2 Такав је нпр. случај са књигом проф. др Радивоја Радића Срби пре Адама и после њега, у 
којој је аутор извршио темељан обрачун са „аутохтонистичком” школом неоромантичара, 
аргументовано обезвредивши њихова тумачења српске историје и схватања Срба као „народа 
најстаријег”. Радићева књига је за кратко време доживела неколико издања. Свежији пример 
представља фељтон историчара Дејана Ристића у листу Блиц под називом „Сви српски митови”, 
у ком је извршена демистификација широко распрострањених заблуда које су, уз периодично 
појављивање, временом успеле да се укорене у српском јавном дискурсу и буду прихваћене 
практично као непобитне историјске чињенице. Овде спадају митови о насилној смрти војводе 
Бојовића после Другог светског рата („Razbijanje mita o smrti vojvode Bojovića”, Blic, 7. мај 2019, 
приступљено 6. јуна 2019); наводним батинама које је Винстон Черчил добио приликом његове 
инкогнито (подв. Ф. К.) посете Београду, а која се никада није ни одиграла („Dan kada je srpski 
oficir išamarao Čerčila”, Blic, 14. март 2019, приступљено 6. јуна 2019); као и о звоњави звона цркве 
Нотр Дам у Паризу у част српске победе у Косовском боју (Dejan Ristić, „Za kim zvone zvona Notr 
Dama?”, Blic, 12. мај 2019, 23); према наводима Ристића, односно Михаила Динића, звоњава 
париских звона била је посвећена бици на Ровинама; такође види: Петар Рокаи, Золтан Ђере и 
др., Историја Мађара, Београд 2001, 127). Такође хвале вредан иступ представљала је и 
Ристићева критика пројекта Слава Београду, слава Србији, у којој је заједно са колегом 
Александром Узелцем путем стручне анализе указао на скандалозне грешке и пропусте у 
визуелним и текстуалним садржајима тог пројекта („Istoričari Dejan Ristić i Aleksandar Uzelac: 
Ilustracije bez trunke istoričnosti”, mediasfera.rs, 6. јун 2019, приступљено 21. јуна 2019). 



Клио на мрежи – клио у мрежи?
Студија интернет-рата Петровград – Зрењанин

293

штедној борби за публиком и жељи да буду први који ће објавити неку вест, 
многи интернет-портали или Фејсбук странице медијских кућа не губе време на 
озбиљнију проверу историјских чињеница, нити контролу вредносних и дру-
гих судова и осталих садржаја који се изнесу од стране њихових читалаца у 
виду коментара на одређене вести; притом је довољно да један од њих изнесе 
дезинформацију, а други да је даље пренесе, па да тако она чувена максима о 
понављању лажи док не постане истина – буде за корак ближе стварности. 

Зрењанин на мрежи

Три главна центра зрењанинског „виртуелног микрокосмоса” у којима се 
промовише и обрађује локална историја су интернет-портали, блогови и дру-
штвена мрежа Фејсбук. 

Портали. Међу локалним интернет-порталима најзначајнији помена су 
Ilovezr (ilovezrеnjanin.com), Zrenjaninski (zrenjaninski.com), Z1 info (z1info.rs), и, у 
новије време Zrenjanin danas (zrenjanindanas.com). Сваки од њих има сопствену 
Фејсбук страницу, а преносе често исте садржаје преузимајући их једни од дру-
гих или од трећих извора. 

Најстарији и најпопуларнији међу њима (по броју пратилаца/читалаца) је 
портал Ilovezr, основан 2009. године. У оквиру своје уређивачке политике ин-
формативно-забавног карактера, поред актуелних вести и сервисних информа-
ција које се објављују из сата у сат, често у оквиру своје рубрике о култури до-
носи текстове о прошлости града објављене у штампаним издањима. Тако се 
нпр. текстови преузимају из ранијих, али и новијих бројева локалног часописа 
за неговање завичајне културе Завичајац,3 из књиге Варошке вињете Миодрага 
Грубачког,4 зборника радова Banat je kao priča,5 али и са блога Банатека, сајта 
Зрикипедија и др. Портал истиче да је „најпосећенији у региону централног Ба-
ната, са 400.000 посета месечно, које долазе из свих крајева света, а свакако 
највише из Зрењанина, Новог Сада и Београда”; на друштвеној мрежи Фејсбук 
ужива поверење преко 65.000 читалаца, док га на Инстаграму прати више од 
16.000 корисника.6 

У личној карти портала Zrenjaninski стоји да је у питању „независни инфор-
мативни портал у власништву његових оснивача, новинара са дугогодишњим 
искуством у националним, покрајинским и локалним медијима”, који се издва-
ја од осталих регионалних информативних портала по томе што „објављује 

3 Иначе су бројеви овог часописа доступни онлајн, на сајту www.zrenjaninskizavicajac.com.
4 Миодраг Грубачки, Варошке вињете, Зрењанин 2003.
5 Zoran Slavić (ur.), Banat je kao priča, Zrenjanin 2011.
6 “About I love Zrenjanin” (ilovezr, facebook.com, приступљено 5. августа 2019).
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искључиво текстове чији су аутори његови новинари”. Ова тврдња је тачна када 
је реч о локалној историји, будући да портал има посебну рубрику посвећену 
тој области под називом „Прозор у прошлост”, коју уређује Нада Борош, архив-
ски саветник у пензији и дугогодишњи директор Историјског архива Зрења-
нин. Портал истиче велику посећеност: 400.000 прегледа месечно и више од 
50.000 пратилаца на друштвеним мрежама.

Z1 info се представља као „градски независни портал са основним циљем 
објективног, благовременог и ефикасног информисања грађана Зрењанина, са 
мисијом укључивања грађана како би се подигао ниво јавности у раду и одлу-
чивању градских органа власти”.7 Покренут је 25. јуна 2014. године. Локална 
историја није у првом плану, али се често јавља на овим страницама, свакако 
ради разбијања монотоније садржаја којим доминирају дневно-политичке теме. 
Прилози који се јављају углавном се преузимају са Фејсбук странице Zrikipedia.   

Једнако као и портал Z1 info, најмлађи зрењанински портал Zrenjanin danas 
своје прилоге о локалној историји пласира преузимањем објава Фејсбук стра-
нице Zrikipedia. Сличност им се огледа и у опозиционом, критичком и оштром 
тону који доминира у прегледу дневно-политичких дешавања у Зрењанину. 
Отуда је и разумљиво да је историја у другом плану.   

Блогови. Значајан извор информација о историји Зрењанина представљају 
и блогови. Међу њима је најстарији и најквалитетнији Банатека, чији је аутор 
завичајни историчар Дејан Воргић. Без прецизно утврђене периодичности у 
постављању објава, Воргић је од 2009. до данас на Банатеци публиковао око 
150 различитих текстова посвећених прошлости Зрењанина и околине, које је 
видело преко 156.000 читалаца. Ови прилози, засновани на савесном истражи-
вачком раду уредника блога, варирају по свом обиму, углавном садрже научни 
апарат, а будући да захватају широк дијапазон тема, разврстани су у више ка-
тегорија: Археологија, Архитектура и градитељство, Етнологија, Историја, 
Историја породица, Паралеле из прошлости, Пописи, Примењена уметност, 
Сликарство, Занимљивости, итд. Блог је још више добио на квалитету након 
што је његов аутор успешно повезао његово уређивање са својим ангажманом 
на месту кустоса Збирке примењене уметности Народног музеја Зрењанин.8

Упоредо са Воргићевом Банатеком, од 2010. до 2012. године постојао је блог 
Зрењанистика, који је уређивао локални историчар Филип Крчмар. За годину 
и по дана колико је трајао, на њему је публиковано две стотине краћих или 
дужих прилога о различитим темама из историје Зрењанина (Бечкерека, Пе-
тровграда), са научним апаратом и таксативно побројаним изворима и литера-
туром коришћеном у њиховом писању. Имао је нешто више од 70.000 прегледа 

7 z1info.rs, приступљено 5. августа 2019.
8 „Kako je nastala Banateka, digitalna enciklopedija o Zrenjaninu” (ilovezrenjanin.com, 18. мај 

2019, приступљено 12. августа 2019).
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у тренутку гашења, које је наступило након немогућности проналажења аде-
кватног одговора на учестало појављивање текстова са блога у дневној штампи, 
потписаних туђим именом и презименом (у том смислу, Зрењанистика није 
усамљен случај, будући да су и код Банатеке забележени слични примери). 
Ипак, искуство и садржаји Зрењанистике касније су послужили као основа за 
пројекат Зрикипедија. Прва зрењанинска интернет-енциклопедија, који је још 
увек актуелан.  

Фото-блог oldzrenjanin.blogspot.com представља својим посетиоцима „вир-
туелну историју града Зрењанина кроз старе фотографије и разгледнице”. Ње-
гова вишејезичност (енглеско-српско-мађарски) осим што омогућава приступ 
већем броју читалаца, такође сугерише и мултинационални карактер средине 
(Old Zrenjanin / Stari Zrenjanin / Nagybecskerek regen) чијој је прошлости посве-
ћен. Недостатак у виду отежане прегледности садржаја овај блог надокнађује 
квантитетом фото-материјала који поседује и његовом савесном категоризаци-
јом и описом.

Најзад, за форму блога у општењу са широм јавношћу определила се и јед-
на зрењанинска установа културе – Завод за заштиту споменика, која о свом 
раду обавештава заинтересоване користећи платформу wordpress.com. Редовно 
ажурирани и прегледно представљени подаци о културном наслеђу Зрењани-
на, градитељској баштини, актуелним радовима на конзервацији и рестаураци-
ји, издавачкој делатности и другим активностима Завода доступни су на адре-
си www.zrenjaninheritage.com.

Фејсбук. Несумњиво најпопуларнија друштвена мрежа Зрењанинаца је 
Фејсбук. Током протекле деценије, на друштвеној мрежи Фејсбук појавило се 
мноштво страница (Page) и група (Group) које у свом називу имају одредницу 
Зрењанин (-ски, -ска, -ско) и у мањој или већој мери претресају различите теме 
из прошлости града. Међу њима се посебно истичу две: Историја Бечкерека – 
Петровграда – Зрењанина и Зрикипедија – Zrikipedija. Прва зрењанинска интер-
нет-енциклопедија. На њиховим страницама могуће је пронаћи мноштво садр-
жаја у вези са прошлошћу града и околине попут старих разгледница и фото-
графија. 

Покренута 16. фебруара 2011. године, Фејсбук група Историја Бечкерека – 
Петровграда – Зрењанина заснива уређивачку политику на постављању фото-
графија или скенова у вези са људима, догађајима и појавама из локалне исто-
рије, које посетиоци коментаришу, често сами дајући своја објашњења и напо-
мене, али и постављајући питања, из чега се на крају развије каткад веома жива 
дискусија, неретко уз врло занимљиве коментаре. Група је затвореног типа, са 
нешто више од 8000 чланова у јуну 2019. године. 

У настојању да контролише садржаје на страници и утиче на квалитет објава 
и коментара, уредништво групе је истакло пар смерница и опомена за кориснике, 
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у којима се тражи да њихове објаве буду искључиво у вези са градом Зрењани-
ном, да постављене фотографије садрже информације о свом садржају, име ау-
тора/фотографа и извор одакле су преузете. Да би се предупредиле честе ра-
справе које врло лако напусте оквире лепог понашања, стављено је упозорење 
да ће „свако ко буде отворено испољавао националну нетрпељивост или буде 
асоцирао на исту, без упозорења бити удаљен из групе и блокиран трајно”. Ра-
справе које за тему имају националну нетрпељивост (укључујући фаворизова-
ње било које нације) се бришу, а њихови учесници бивају трајно искључени из 
групе. 

С друге стране, Фејсбук страница Зрикипедија. Прва зрењанинска интер-
нет-енциклопедија појавила се нешто касније (2013), а развила се из истоименог 
пројекта и веб-странице удружења грађана Зрењанин експлоратива (zrikipedia.
com).9 Њен уређивачки концепт се састоји у презентовању занимљивих исто-
ријских чињеница пласираних у сажетој и корисницима интернета приступач-
ној форми попут: „догодило се на данашњи дан, да ли сте знали? и сл.”, уз одго-
варајућу илустрацију. Самим тим, коментари су доста ређи, практично да сама 
објава садржи објашњење и образложење садржаја илустрације. Будући да 
њено уредништво „одрађује” највећи део новинарско-истраживачког посла, 
Зрикипедијини садржаји се преузимају и деле („шерују”) на главним градским 
порталима – раније на Ilovezr, у новије време на Zrenjanin danas и Z1 info, као и 
у већ поменутој групи Историја Бечкерека – Петровграда – Зрењанина.  

Осим Фејсбук страница већ поменутих локалних интернет-портала (Ilovezr, 
portal Zrenjaninski, Z1 info, Zrenjanin danas) и медијских кућа (лист Зрењанин, 
РТВ „Сантос”), такође популарне и помена вредне су још MojZrenjanin, Zrklik и 
Gradski radio Zrenjanin.   

Корисници Фејсбука често остављају „занимљиве” коментаре на вестима 
поменутих страница са историјским садржајем, који неретко изазивају више 
реакција и расправа него сама вест. Тако се нпр. могло читати да је Градска 
кућа у Зрењанину (пређашња Жупанијска палата) била зимски дворац Марије 
Терезије,10 или пак, да је чувени градски симбол – Бечкеречка ћуприја – продат 
неименованом купцу који га је пренео негде у Немачку, где се и данас налази.11 

9 „Predstavljamo Zrikipediju – portal o istoriji grada na Begeju” (ilovezrenjanin.rs, 15. септембар 
2014, приступљено 12. августа 2019); „Digitalna enciklopedija Zrenjanina” (korzoportal.rs, 25. март 
2015, пристуљено 12. августа 2019). 

10 Здање је подигнуто 40 година након њене смрти (1820). О томе види: Весна Мајсторовић, 
„Зграда Скупштине града Зрењанина” у: Весна Мајсторовић, Весна Каравида, Бојан Којичић, 
Познати архитекти и њихове грађевине у Великом Бечкереку крајем XIX и почетком ХХ века, 
Зрењанин 2009.

11 Историја Бечкерека – Петровграда – Зрењанина (facebook.com, 7. март 2019, приступљено 15. 
августа 2019). Мост је, након великих контроверзи, исечен и продат у старо гвожђе у пролеће 1969. 
године. О томе види: Дејан Воргић и Филип Крчмар, Наша Вукица. 1919–1969–2019, Зрењанин 2019.
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„Вечита тема” и извор бројних коментара који више спадају у домен научне 
фантастике него историје су тунели и лагуми испод центра града, као и епизо-
да са насељавањем Шпанаца у Банат, који дају повода за несвакидашње комен-
таре и историјске оцене. И док поједине „бисере” међу њима није тешко уочи-
ти,12 постоје и такви садржаји који су – иако нетачни, непроверени или тенден-
циозни – у стању да озбиљношћу и самоувереношћу којом су саопштени изазо-
ву пажњу, па чак и да буду узети здраво за готово. Посебно је забрињавајуће 
када не долазе од стране коментатора-корисника, већ од самог уредништва 
поједине странице. Зрењанински медији имају већ устаљену праксу да потхра-
њују и оснажују већ од раније присутне заблуде и грешке које су прихваћене 
здраво за готово – почев од стално понављане погрешне године првог помена 
града у писаним историјским изворима,13 преко нетачних података о почасним 
грађанима Великог Бечкерека,14 до „бисера” новијег датума од којих су неки 
прошли мање, а неки више запажено. Tакав је, нпр., случај са фамом која је то-
ком протекле деценије и у последње време пратила подизање и освештавање 
„првих цркава у граду после 200 година”15 односно посету патријарха Српске 

12 Обично се распознају по упадљивом изостанку правописних правила, махом знакова ин-
терпункције или писањем коментара великим словима (без изузетка).

13 Често навођен податак да се насеље Бечкерек (претеча данашњег Зрењанина) први пут 
помиње 1326. године није тачан. Бечкерек се први пут помиње у једној повељи Чанадског капто-
ла из 1333, док из 1326. потиче први помен Торонталске жупаније. Забуна потиче из свеобухват-
не монографије Ш. Боровског, која доноси два противречна податка, од којих је, међутим, тачан 
онај који наводи 1333. годину, будући да о њему постоји потврда у историјским изворима (види: 
Bárány Ágoston, Torontál vármegye hajdana, Buda 1845, II, 5). Ова омашка се први пут јавља у мо-
нографији Зрењанин из 1966. године, у којој се као референца наводи књига о Великом Бечкере-
ку Феликса Милекера. Поређењем Милекеровог оригиналног текста на немачком и податка у 
монографији Зрењанин, види се да је у преводу учињена грешка (прим. аут.).  

14 Устаљено је мишљење да је први почасни грађанин Великог Бечкерека био чувени мађар-
ски писац Мор Јокаи, и поред тога што је доказано да је пре њега овај град имао још тројицу 
почасних грађана (о томе види: Филип Крчмар, „Заборављени почасни грађани Великог Бечке-
река”, Архивски анали 10, Нови Сад 2016, 77–92). Такође, занимљив случај историјског прећут-
кивања представља саопштење монографије Зрењанинске ватре Ђ. Момчиловића, посвећене 
50-годишњици доласка Јосипа Броза Тита на чело КПЈ, у којој је „елегантно” прећутана чињени-
ца да су за почасне грађане овог места били проглашени и „идеолошки неподобни” Петар Жив-
ковић и Милан Стојадиновић (Ђорђе Момчиловић, Зрењанинске ватре. Зрењанин у рату и ре-
волуцији, Зрењанин 1987, 819). О проглашењу Живковића и Стојадиновића за почасне грађане 
види: Јелена Кнежевић, „Израда диплома почасним грађанима Великог Бечкерека, касније Пе-
тровграда”, Гласник музеја Баната 8, Панчево 1998, 89–92.

15 Ове вести су обично пратиле изградњу и посвећење Цркве Св. Спаса у зрењанинском 
насељу „Багљаш” и Храма Св. Николаја у Барањској улици у насељу „Зелено поље”. О томе види: 
S. Surla, „Pravoslavni hram posle dva i po veka” (blic.rs, 11. октобар 2011, приступљено 15. августа 
2019); „Vladika Nikanor osveštao temelje budućeg hrama na Zelenom polju” (ilovezrenjanin.com, 25. 
март 2015, приступљено 15. августа 2019); „Vaznesenje Gospodnje – prva liturgija u hramu na 
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православне цркве господина Иринеја, „прву посету једног патријарха Зрења-
нину после Другог светског рата”.16

Међутим, све ове дезинформације и полуистине, често и нехотичне, прак-
тично су неприметне и ништавне пред бујицом историјских садржаја изнетих 
у јавној дебати која је током 2018. године заокупила највећи део локалног медиј-
ског простора и друштвених мрежа, а тицала се иницијативе за промену нази-
ва града из Зрењанин у Петровград. Овај случај по својој масовности и интен-
зитету завређује озбиљну историјско-социолошку студију, будући да су ставо-
ви изречени том приликом извршили до данас невиђену, или бар ретко виђену 
поларизацију локалне заједнице, која је кулминирала у лето 2018, само да би 
утихнула након неуспелог покушаја да се име града промени мимо референ-
думског изјашњавања самих грађана по том питању. Виртуелни простор („мре-
жа”) био је претворен у право бојно поље на ком се нису бирале ни речи, ни 
време, ни место и на ком су интернет-садржаји без икакве везе са том темом 
служили као повод за изјашњавање о промени имена града. Током расправе 
исписано је на хиљаде коментара на Фејсбуку и другим друштвеним мрежама, 

Bagljašu” (zrenjanin.rs, 21. мај 2015, приступљено 15. августа 2019), итд. Међутим, ову тврдњу 
лако демантује кратак хронолошки преглед зидања цркава и верских објеката у граду: капела Св. 
Венделина (1723), Светоуспенски храм (1746), Католичка црква Јана Непомука (1758–1763), Ва-
веденски храм (1777), Пијаристичка самостанска црква (1846), капела Темишварског гробља 
(1865), капела Томашевачког гробља (1869), нова Католичка црква Св. Јана Непомука (1864–
1868), црква Св. Шарла Боромејског при Клостеру (1879–1880), Реформатска црква (1891), сина-
гога (1894–1896), капеле католичког и реформатског гробља (1894/5), црква Св. Архистратига 
Михајла (1925), манастирска црква Св. Меланије Римљанке (1939). Проста математика показује 
да су последње православне цркве у граду подигнуте у међуратном периоду (дакле, пре 80 годи-
на), и да градитељски „пост” на овом плану у ствари почиње послератним раздобљем када град-
ња цркава више није ни била могућа из политичких и идеолошких разлога. Ипак, „200 година” 
звучи много боље и вероватно привлачи далеко више пажње (прим. аут.).  

16 Том приликом је Зрењанин поновио грешку о првом храму у граду после 200 година 
(„Освештан храм, први новосаграђени након 200 година”, Зрењанин 3441, 20. јул 2018, 2–3). Бео-
градска Политика је чак пренела вест да „нема писаних трагова да је један поглавар наше цркве 
икада боравио у граду на Бегеју” (Ђ. Ђукић, „Војислав Девић саградио народу храм”, politika.rs, 
14. јул 2018, приступљено 15. августа 2019). У ствари, град је у различитим периодима његове 
историје посетило више поглавара Српске православне цркве: патријарх Пајсије Јањевац бора-
вио је овде 1628. године (Felix Milleker, Geschichte der Stadt Veliki Bečkerek 1333–1918, Wrschatz 
1933, 16); патријарх Јосиф Рајачић одабрао је Бечкерек за своје седиште током неколико месеци 
(јануар–април) 1849. године, за време Револуције (F. Milleker, nav. delo, 55, 90; А. Станојловић, 
нав. дело, 52). Према неким наводима, у граду је боравио – у пролазу – и патријарх Гаврило До-
жић, који је преноћио овде приликом спровођења у интернацију. Године 1964. забележена је 
успутна посета патријарха Германа – ни мање ни више него у листу Зрењанин. Када је Уредни-
штву овога гласила на то скренута пажња, оно је у наредном броју штампало исправку (не поми-
њући раније посете). О томе види: „Čitalac lista Zrenjanin svedoči: ’Patrijarh German 1964. godine 
posetio naš grad’” (listzrenjanin.com, 20. јул 2018, приступљено 15. августа 2019).
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форумима, сајтовима електронских и штампаних медија. Изношени аргументи 
и са једне и са друге стране били су усмерени у подједнакој мери и афирмацији 
сопствене идеје, али и негацији и омаловажавању оне друге стране. Неретко би 
агресиван тон расправе, у жару борбе, прелазио границе пристојног понашања 
и бивао обогаћен псовкама, увредама на националној основи, те разноразним 
оптужбама које нису имале никакве везе са расправом. Интернет је тако постао 
идеалан полигон за размену корисничких мишљења и ставова, пласман тач-
них, полуистинитих, нетачних и тенденциозних информација и историјских 
конструкција, али и испољавање озбиљних фрустрација, говора мржње и вре-
ђања. Сваки корисник Фејсбука добио је прилику да изнесе своје мишљење о 
једној историјској теми и да, макар на неко време, буде и сам историчар. При-
том су садржаји изречени и постављени „на мрежи” и те како утицали на деша-
вања у стварном животу, распирујући и подстичући конкретне акције и једне 
и друге стране.

Клио на мрежи – Клио у мрежи: Петровград vs. Зрењанин 

Увод у ову несвакидашњу јавну полемику вођену на интернет-фронтовима 
(највише на Фејсбуку) било је оснивање удружења „Петровград” 17. новембра 
2017, на дан када је српска војска у Првом светском рату 1918. године ушла у 
Велики Бечкерек. Међу његовим оснивачима била су градска удружења разли-
чите провенијенције која су у свом називу носила назив „Петровград”,17 а као 
циљеве новог друштва истакли су: „1) јачање свести српског народа на терито-
рији града Зрењанина и средњобанатског округа о значају неговања сопственог 
културног и историјског наслеђа ради очувања националног идентитета и тра-
диције, посебно исказане кроз дух Светосавља као највишег одраза оног узви-
шеног и племенитог у Српском националном бићу; 2) јачање свести српског 
народа о значају српског језика и враћања ћириличког писма у употребу у Срба 

17 Међу оснивачима је било 12 удружења и организација: „Светосавље”; „Удружење чланова 
и пријатеља Матице српске”; Српски народни покрет „Светозар Милетић”; „Друштво српско-
руског пријатељства – регионални одбор Зрењанин”; „Удружење ратних војних инвалида Града 
Зрењанина”; „Удружење ратних добровољаца 1912–1918, њихових потомака и поштовалаца”; 
Кошаркашки клуб „Петровград”; Шаховски клуб „Петровград”; Ауто-мото клуб „Петровград”; 
Удружење „Мото-клуб Петровград”; Удружење „Макетарски клуб Крила Петровграда”; и „Удру-
жење одгајивача голубова српских високолетача Срб-797-Петровград”. Друштво је, осим неко-
лицине крупних локалних привредних предузетника, окупило истакнуте десно оријентисане 
појединце и групације, претходно успоставивши контролу над локалним установама културе 
како би се у наредном периоду спречила евентуална организација програма који не одговарају 
његовим идеолошким светоназорима. У томе је, као и у свом целокупном потоњем деловању, 
уживало прећутну подршку идеолошки блиске и циљевима Друштва наклоњене локалне власти. 
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и остварење службене и јавне употребе ћирилице у складу са Уставом Републи-
ке Србије као јединог службеног писма српског језика; 3) враћање граду Зрења-
нину његовог назива Петровград”18 (врло брзо је овај последњи циљ „засенио” 
све остале). 

Оснивање Удружења је медијски било добро пропраћено, а ускоро су усле-
дили и први конкретни кораци: 20. децембра 2017. године обнародован је Про-
глас „За наш град Петровград”, којим је тражена промена назива града из Зре-
њанин у Петровград. На јавном представљању Прогласа, истакнуто је да се 
променом имена жели исправити историјска неправда учињена комунистич-
ким преименовањем града 1946. године, као и мишљење да би о тој одлуци 
требало да одлучи Градска скупштина,19 без претходног консултовања воље 
грађана о овом питању, чиме би се заобишла законска процедура која је пред-
виђала одржавање референдума.20 Инсистирање на неодржавању референдума 
по овом питању ће представљати и главни камен спотицања и узрок велике 
дебате која је уследила у наредним месецима.

Поред званичног веб-сајта (www.nasgradpetrovgrad.rs), Удружење је 16. фе-
бруара 2018. године покренуло и Фејсбук страницу (Petrovgrad – Наш град Пе-
тровград) преко које је информисало јавност о својим активностима и која ће у 
наредном периоду постати једно од главних бојишта интернет-рата између 
„Петровграђана” и њихових неистомишљеника.21 Ускоро је покренута и онлајн-
петиција под називом „Помозите Петровграду да врати своје име”, коју је до 11. 
марта 2018. потписало преко 4000 корисника, а 26. фебруара је уприличен 
округли сто у Барокној сали Градске куће на тему назива града,22 са којег је по-
слата порука да би име града требало променити (уз упадљив изостанак друга-
чијег стручног мишљења).23 

18 https://www.nasgradpetrovgrad.rs/o-nama/, приступљено 6. августа 2019.  
19 „Удружење ’Петровград’: О имену града треба да одлучи Скупштина” (nasgradpetrovgrad.

rs, 20. децембар 2017, приступљено 8. августа 2019).
20 Sl. Pašić, „Zrenjanin (ni)je za ime Petrovgrad” (novosti.rs, 14. јануар 2018, приступљено 15. 

августа 2019).
21 На стотине коментара остављених на овој, и још неколико страница под надзором М. 

Цукерберга, као и приватним профилима најагилнијих учесника у расправи која је недуго потом 
уследила, једног дана представљаће сјајну грађу не само за историчаре, већ и за представнике 
других струка – социологе, психологе, па и лингвисте.

22 „Да ли Зрењанин треба да опет буде Петровград?” (novosti.rs, 26. фебруар 2018, присту-
пљено 6. августа 2019); „Okrugli sto na temu naziva grada – Zrenjanin ili Petrovgrad” (ilovezrenjanin.
com, 1. март 2018, приступљено 6. августа 2019); „Istoričari o inicijativi da Zrenjanin opet bude 
Petrovgrad” (rtv.rs, 26. фебруар 2018, приступљено 6. августа 2019). 

23 Трибину је организовао Актив историчара „Петровград”, састављен листом од чланова и 
симпатизера Удружења.
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Иако су већ ови први кораци новооснованог Удружења изазвали негодова-
ње једног дела јавности и подозрење идеолошких неистомишљеника грађанске 
провенијенције и левичарских групација у граду („СУБНОР Зрењанин”, „Зре-
њанински социјални форум”, итд.), тек је одлука градских власти – донета дан 
након одржавања поменутог округлог стола – да надлежном Министарству 
државне управе и локалне самоуправе поднесе ову иницијативу и затражи ми-
шљење о њој24 изазвала озбиљну реакцију другачијемислећих појединаца и 
група. Убрзо по обнародовању ове вести, шест зрењанинских организација ци-
вилног друштва („Панонска активистичка организација – ПАОР”, Удружење 
грађана „Скаска”, „Зрењанински социјални форум”, Центар за заштиту потро-
шача „Бегеј”, Удружење за радна права жена „Роза”, покрет „Наш град – наша 
ствар” и ад хок формирана иницијатива „Не дамо Зрењанин”, удружили су се у 
намери да спрече промену назива града. У наредним месецима заједно су офор-
мили широк фронт који је будно пратио активности удружења „Петровград” и 
брзо реаговао контрамерама на све његове акције. У овом процесу, Фејсбук је 
одиграо једну од кључних улога, будући да су се браниоци Зрењанина органи-
зовали углавном путем ове друштвене мреже.   

Невладина организација „Скаска” покренула је 28. фебруара онлајн-пети-
цију да се име града не мења.25 Формирањем Фејсбук странице Да Зрењанин 
остане Зрењанин (супарнички пандан страници Наш град Петровград), око 
које су се окупили противници преименовања града, коначно је довршено по-
стављање сцене за обрачун између две стране који је почео у пролеће 2018. У 
наредним месецима „виртуелни фронтови” прштали су од статуса, коментара 
и објава заговорника и једне и друге иницијативе. 

Први значајнији корак бранитеља имена Зрењанин након покретања он-
лајн-петиције за очување назива града и писања високим државним званични-
цима било је организовање јавне трибине, као одговор на нешто раније упри-
личен округли сто противничке стране. Тако је удружење „Нови оптимизам” 
10. марта приредило трибину у Културном центру Зрењанин под геслом „Но 
пасаран!” и називом „Петровград – неће проћи!”, која је, услед великог интере-
совања јавности и недовољног простора, била одржана у великој, уместо у малој 
сали те установе, како је то првобитно било најављено. Осим локалних портала,26 

24 „Власт поднела иницијативу: Зрењанин поново Петровград” (nasgradpetrovgrad.rs, 28. 
фебруар 2018, приступљено 6. августа 2019). 

25 „Nastavljena polemika o imenu grada, pokrenuta i peticija” (zrenjaninski.com, 1. март 2018, 
приступљено 6. августа 2019); „Zrenjaninci pokrenuli peticiju da Zrenjanin ostane Zrenjanin” (z1in-
fo.rs, приступљено 6. августа 2019). 

26 „U subotu u Zrenjaninu tribina ’Petrovgrad? Neće proći’” (Ilovezrenjanin, 5. март 2018, присту-
пљено 6. августа 2019); „’Novi optimizam’ organizuje tribinu o imenu grada” (zrenjaninski.com, 5. март 
2018, приступљено 6. августа 2019); „Javna debata oko imena grada u jeku: saopštenja, tribine, okrugli 
stolovi i konferencije – Petrovgrad ili Zrenjanin” (Zrenjanin, 8. март 2018, приступљено 6. августа 2019).
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она је привукла пажњу интернет-портала из других крајева земље27 и медија са 
регионалном и националном покривеношћу.28 Списак њених учесника (драма-
туршкиња Борка Павићевић, књижевник и преводилац Иван Ивањи, карика-
туриста Душан Петричић, новинар Теофил Панчић, те историчари др Миливој 
Бешлин и Радован Француски) показао је да је борба за промену, односно задр-
жавање назива града посредством интернета и друштвених мрежа увелико на-
пустила уске оквире Зрењанина и захватила, географски гледано, далеко шири 
простор. А да је ствар око преименовања отишла предалеко и из виртуелног се 
пребацила у стваран простор, сведоче и претње смрћу које су упућене органи-
заторима трибине непосредно уочи њеног одржавања.29 

Страсти се нису стишавале ни након одржавања трибине, већ напротив, 
распламсале су се још више. У периоду који је уследио, противници Петровгра-
да упутили су и писмо највишим државним званичницима у којем је затраже-
но да се име града не мења, јер би то могло да доведе до „дестабилизације ет-
ничких односа у Војводини”30. Настојећи да прошири круг својих истомишље-
ника, уредништво Фејсбук странице Да Зрењанин остане Зрењанин позвало је 
своје пратиоце да на своје „профилне слике” ставе понуђени „оквир” са паро-
лом „За Зрењанин!”,31 те почело да објављује интернет-мимове који су заговара-
ли постојеће име.32 У целу ствар се умешала и званична политика: поред рани-

27 „Tribina ’Petrovgrad? Neće proći’ u zrenjaninskom Kulturnom centru” (autonomija.info, 4. март 
2019, приступљено 12. августа 2019). 

28 Gordana Nonin, „Nasilje nad našim sećanjem” (Danas, 17. март 2018, приступљено 12. 
августа 2019); „Inicijativa za promenu imena Zrenjanina polarizovala grad” (rs.n1info.com, 9. март 
2018, приступљено 12. августа 2019).

29 „Pretnje smrću organizatorima ’Petrovgrad? Neće proći!’” (b92.net, 7. март 2018, приступљено 
6. августа 2019); „Зрењанин: Организаторима трибине ’Петровград? Неће проћи!’ О противни-
цима промене имена града упућене претње смрћу” (nspm.rs, 7. март 2018, приступљено 6. августа 
2019); „Užas: Protivnicima promene imena Zrenjanin u Petrovgrad upućene pretnje smrću” (Kurir, 7. 
март 2018, приступљено 6. августа 2019); Maja Leđenac „Kada Zrenjanin znači sloboda” 
(slobodnaevropa.org, 11. март 2018, приступљено 6. августа 2019); „Održana tribina ’Petrovgrad? 
Neće proći’ uprkos pretnjama” (z1info.rs, 10. март 2018, приступљено 6. августа 2019). 

30 Писмо је упућено на адресе председника Републике Србије, председника Народне скуп-
штине, председника Владе Републике Србије, те председника Скупштине Војводине и председ-
ника Владе Аутономне Покрајине Војводине. „Pismo najvišim državnim organima zbog imena 
grada” (zrenjaninski.com, 13. март 2018, приступљено 6. августа 2019); „Novi optimizam organizuje 
tribinu” (z1info.rs, 6. март 2018, приступљено 6. августа 2019); „Održana tribina ’Petrovgrad? Neće 
proći!’. Dva sata rasprave u skoro punom Kulturnom centru” (Zrenjanin 11. март 2018, приступљено 
6. августа 2019).

31 „Da Zrenjanin ostane Zrenjanin”, (facebook.com, 13. март 2018, приступљено 15. августа 2019).
32 Мим или мем – вирални садржај који се од корисника до корисника шири путем интер-

нета; најчешће се јавља у облику слике са додатим текстом, али може бити и у облику видео-кли-
па, речи или фразе. Углавном је заснован на једном шаблону, концепту, кога корисник према 
свом личном нахођењу мења и прослеђује даље, не реметећи основну структуру и препознатљи-
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јих саопштења појединих политичких странака, односно њихових локалних 
одбора, и председник Републике се изјаснио о овом питању приликом посете 
граду 14. марта. Упитан за мишљење на ову тему приликом постављања каме-
на-темељца за фабрику „Есекс”, он је изјавио да се „није тиме бавио”, те да „има 
много важнијих проблема у овом тренутку које треба решавати. Решите прво 
питање воде и грејања, а након тога се бавите именом”.33 Будући да је први чо-
век државе изнео мишљење које су раније, практично од самог почетка јавне 
расправе, апострофирали и противници иницијативе о промени назива града, 
ова његова изјава протумачена је као поен у њихову корист34 (овакав став је 
касније објашњаван страхом од губитка избора уколико би се име града проме-
нило). Општи утисак након ове посете био је тај да је тас на ваги претегао у 
корист „Зрењанинаца”: „Председник Србије Александар Вучић изјавио је у Зре-
њанину да је одлука о промени имена тог града на грађанима” (тј. путем рефе-
рендумског изјашњавања).35 На сличан начин је интерпретирана и изјава по-
крајинског премијера Игора Мировића од 27. марта, да би – „иако је његово 
срце на страни имена Петровград, о имену града требало да одлуче грађани 
путем референдумског изјашњавања”.36 

вост. Може пренети било какву поруку, ироничну или саркастичну. „Мем на интернету” (sr.
wikipedia.org, приступљено 15. августа 2019). 

33 Miodrag Sovilj „Vučić u Zrenjaninu: ’Rešite pitanje vode, pa se bavite imenom’” (rs.n1info.com, 
14. март 2018, приступљено 7. августа 2019); „Vučić u Zrenjaninu o imenu grada i pijaćoj vodi” (b92. 
net, 14. март 2018, приступљено 7. августа 2019); „Vučić: ’Ima važnijih problema od promene imena 
grada – rešavajte fabriku vode’” (ilovezrenjanin.com, 14. март 2018, приступљено 7. августа 2019); 
„Aleksandar Vučić u Zrenjaninu” (z1info.rs, приступљено 5. августа 2019).  

34 Овако су ту изјаву протумачили и сами „Петровграђани”. О томе види: Синиша Атлагић 
„Лични став. Петровград на води”, Зрењанин 8. јун 2018.

35 „Vučić u Zrenjaninu, govori se o pijaćoj vodi i o promeni imena grada” (vojvodinainfo.rs, 14. 
март 2018, приступљено 7. августа 2019); „Нисам се тиме бавио, данас сам тек питао Чедомира 
Јањића” (градоначелника Зрењанина – прим. аут.) „о чему се ради. Ја стварно мислим да у овом 
тренутку има много важнијих проблема које треба да решавамо и надам се да су разумели ову 
моју поруку, али на крају – на грађанима је. Ако грађани желе, њихова ствар, људи у Зрењанину 
нека одлучују како желе”, рекао је Вучић обративши се потом градоначелнику Зрењанина суге-
стијом да се треба позабавити прво питањем високе цене грејања у Зрењанину и коначно реша-
вањем питања пијаће воде. „Vučić: ’Ima važnijih problema od promene imena grada – rešavajte 
fabriku vode’” (ilovezrenjanin.com, 14. март 2018, приступљено 5. августа 2019); такође види: 
„Vučić u Zrenjaninu: ’Prvo voda i grejanje, a posle neka građani odluče o promeni imena grada’” (14. 
март 2018, приступљено 5. августа 2019), као и видео-запис на каналу Youtube „Predsednik 
Aleksandar Vučić o inicijativi za promenu imena grada Zrenjanina” (youtube.com, 14. март 2018, 
приступљено 5. августа 2019). 

36 „Mirović: Referendum rešenje o promeni imena Zrenjanina” (novosti.rs, 27. март 2018, при-
ступљено 6. августа 2019); „Мировић: Референдум је решење о промени имена Зрењанина” 
(nasgradpetrovgrad.rs, 30. март 2018, приступљено 6. августа 2019); „Mirović: Moje srce je na strani 
imena Petrovgrad” (o2tv.rs, 28. март 2018, приступљено 6. августа 2019).
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Непуне три недеље касније у Културном центру Зрењанина одржана је нова 
трибина, овога пута у организацији покрета „Нови оптимизам”, невладине ор-
ганизације „Скаска” и иницијативе „Да Зрењанин остане Зрењанин”.37 Нимало 
случајно, за датум њеног одржавања одабран је 27. март (дан масовних демон-
страција против приступања Југославије Тројном пакту 1941), а на њој су гово-
рили филмски редитељ Желимир Жилник, новинар Љубомир Живков, исто-
ричар Срђан Милошевић, политиколог Душко Радосављевић, музичар и тек-
стописац Марко Шелић Марчело, професор Златко Јелисавац и адвокат Влатко 
Секуловић.38 Слично као и за прву, и за ову трибину је владало велико интере-
совање и био обезбеђен пренос уживо путем интернета (livestream), а дневни 
лист Данас је на дан њеног одржавања штампао посебан додатак под називом 
„Стоп ревизионизму”; он је садржао сумиране, кратке ставове учесника обе 
трибине и противника промене назива Зрењанин.39

Одговор удружења „Петровград” на ове и овакве акције супротне стране 
дошао је у виду брошуре професора Недељка Куљића „Зашто Петровград?”, об-
јављене у виду додатка издању локалног недељника Зрењанин од 30. марта. Она 
је, осим у штампаном издању Зрењанина учињена доступном и путем веб-сајта 
удружења „Петровград” и његове Фејсбук странице, одакле је даље ширена.  

Из досадашњег прегледа ових главних момената полемике која је потресала 
Зрењанин у пролеће 2018, јасно је уочљиво да су обе „зараћене стране” паралелно 
са изношењем и промовисањем својих идеја и убеђења почеле да траже „звучна 

37 „Tribina ’Stop revizionizmu! Da Zrenjanin ostane Zrenjanin’” (Ilovezrenjanin, 21. март 2018, 
приступљено 7. августа 2019); „’Stop revizionizmu – Da Zrenjanin ostane Zrenjanin’, nova tribina u 
našem gradu” (z1info.rs, 21. и 26. март 2018, приступљено 7. августа 2019); „Stop revizionizmu – da 
Zrenjanin ostane Zrenjanin” (zrenjaninski.com, 24. март 2018, vojvodjanskevesti.rs, 26. март 2018, 
приступљено 7. августа 2019); „Sutra još jedna tribina protiv promene imena grada Zrenjanina” (rtv-
santos.com, 26. март 2018, приступљено 7. августа 2019).

38 „Tribina: Ime Zrenjanin podsetnik na antifašističku borbu” (rs.n1info.com, 28. март 2018; 
novimagazin.rs, 28. март 2018, приступљено 7. августа 2019); „Stop revizionizmu! Da Zrenjanin os-
tane Zrenjanin” (novioptimizam.rs, 20. март 2018, приступљено 7. августа 2019); M. P. „Revizion-
izam nije otvoreno lažiranje” (Danas, 28. март 2018, приступљено 7. августа 2018); M. Maričić „Dru-
ga tribina o promeni imena grada održana na simboličan datum: Na Zrenjanincima je da pristanu ili ne 
pristanu” (Zrenjanin 28. март 2018, приступљено 7. августа 2019).  

39 Укупно је штампано 12 краћих прилога које су потписали драматуршкиња Миња Богавац 
(„Опасност историјског ревизионизма”), историчар Срђан Милошевић („Ревизионизам ретко 
кад лаже отворено”), социолог Тодор Куљић („Капитал би да мења колективно сећање”), писац 
Филип Давид („Антифашизам је шири покрет од комунизма”), историчарке Бранка Прпа („Зре-
њанински антифашизам”) и Дубравка Стојановић („Зрењанин – синдром уштројеног петла”), 
карикатуриста Душан Петричић („Апел за истрајност”), адвокат Влатко Секуловић („Зрењанин 
је и подсетник на фашизам”), новинар Радивој Цветићанин („Константиновић: НОБ јесте сами 
зенит наше светске историје”), драматуршкиња Борка Павићевић („Зашто нећемо да будемо хе-
роји”), историчар Миливој Бешлин („Потирање антифашизма и Војводине”) и публициста Тео-
фил Панчић („Није била само идеологија, била је и мржња”).  
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појачања” и подршку са стране, како би оснажиле своје ставове и обезбедиле 
им одговарајући стручни кредибилитет. Тако су „Петровграђани”, који су још 
од раније имали подршку академика Василија Крестића,40 обезбедили потписе 
Матије Бећковића41 и Косте Чавошког42 за свој Проглас од 20. децембра прет-
ходне године. Подршка није изостала не само из „круга двојке”, већ ни из дру-
гих крајева земље, па чак и иностранства – тако су, нпр. „Петровграђане” и 
њихову иницијативу подржали Равногорски покрет,43, Сабор монархиста Ср-
бије,44 те српска школа у Хамилтону (Канада).45 И директор Архива Србије у 
пензији др Јован Пејин пружио је подршку Петровграду, кроз два ауторска тек-
ста за званични портал истоименог удружења.46

На велику радост локалних Фејсбук зависника, интернет-портала и медија 
којима није мањкало материјала за уређивање својих налога и дневних хрони-
ка, јавна расправа „Петровград или Зрењанин” заокупила је пажњу знатно 
шире јавности. Сценаристи популарне хумористичке серије „Државни посао” 
са Радио-телевизије Војводине посветили су једну епизоду овом петровград-
ско–зрењанинском рату („Мали Беч”, еп. бр. 1029, 15. март 2018), а о њему је у 
два наврата нешто детаљније своје гледаоце информисала и Радио-телевизија 
Србије (емисија „Око магазин”, епизоде „Зрењанин или Петровград” од 15. мар-
та 2018. и „Чика Пера, Уча и српски Ив Монтан” од 27. јула 2018). Интернет-рат 
Петровграђана и Зрењанинаца коментарисан је чак и у „суседству”.47

40„Академик Василије Крестић подржао Петровград” (nasgradpetrovgrad.rs, 15. јануар 2018, 
приступљено 5. августа 2019); „Akademik Vasilije Krestić za vraćanje imena Petrovgrad” 
(zrenjaninski.com, 15. јануар 2018, приступљено 5. августа 2019); „Удружење Петровград: Др Ва-
силије Крестић потписао проглас о промени имена града” (Зрењанин 16. јануар 2018, приступље-
но 5. августа 2019).

41 „Бећковић потписао проглас” (nasgradpetrovgrad.rs, 19. фебруар 2018, приступљено 5. ав-
густа 2019); „Inicijativu za vraćanje naziva grada u Petrovgrad podržao i Matija Bećković” 
(ilovezrenjanin.com, 19. фебруар 2018, приступљено 5. августа 2019); „Matija Bećković za promenu 
imena u Petrovgrad” (zrenjaninski.com, 19. фебруар 2018, приступљено 5. августа 2019).

42 „Проф. др Коста Чавошки потписао проглас Петровграда” (nasgradpetrovgrad.rs, 12. април 
2018, приступљено 15. августа 2019); „Još jedan akademik SANU podržao inicijativu o vraćanju 
imena Petrovgrad” (zrenjaninski.com, 12. април 2018, приступљено 15. августа 2019).

43 „Равногорски покрет подржао иницијативу за Петровград” (nasgradpetrovgrad.rs, 24. фе-
бруар 2018, приступљено 6. августа 2019). 

44 „Сабор монархиста Србије подржао иницијативу за Петровград” (nasgradpetrovgrad.rs, 25. 
фебруар 2018, приступљено 6. августа 2019).

45 „Писмо подршке српске школе у Хамилтону” (nasgradpetrovgrad.rs, 21. март 2018, присту-
пљено 7. августа 2019).

46 „Други о Петровграду: Хоће ли се Зрењанин опет звати Петровград?” (nasgradpetrovgrad.
rs, приступљено 12. августа 2019); „Други о Петровграду: Петровград vs. Зрењанин” (nasgradpet-
rovgrad.rs, приступљено 12. августа 2019).

47 Bojan Tončić „Grad koji ne sme pasti: ’Živimo u vremenu kada istoriju pišu poraženi’” (lupiga.
com, приступљено 8. августа 2019).



Филип Крчмар306

Да полемика која је жустро вођена на интернету не ослаби током летњих 
месеци и сезоне годишњих одмора побринуо се инцидент од 18. маја који је 
поново распламсао страсти: тог дана је споменик Жарка Зрењанина Уче испред 
зграде зрењанинског Комитета освануо облепљен плакатима са натписом „Пе-
тровград никад Зрењанин” и ликом краља Петра I Карађорђевића; и ова вест је 
добила значајан публицитет, али и долила уље на ватру, дајући ветар у леђа 
противницима иницијативе.48 Свесно тога, удружење „Петровград” је осудило 
овај чин.49 Други иоле значајнији моменат који је одржао расправу у животу 
био је чланак проф. Синише Атлагића објављен у листу Зрењанин од 8. јуна у 
рубрици „Лични став”, у којем је иницијатива добила ауторову подршку и под-
сетила још једном овдашњу јавност на своју актуелност.50

Након врућег лета уследила је јесен која је, мање-више, донела и расплет 
читаве борбе, од које се већ осећао одређен замор на обе стране. Суочено са 
великим отпором и притиском јавности, те са ранијим изјавама и најавама ви-
соких државних званичника које су биле у супротности са њиховим жељама,51 
удружење „Петровград” је одустало од свог пређашњег захтева да се о имену 
града одлучује мимо законских процедура и изјашњавања свих грађана, те је 
почетком октобра месеца организовало потписивање петиције за расписивање 
референдума и путем Фејсбука позвало јавност да је потпише. 

Врхунац ироније се одиграо када је 2. октобра, на Дан ослобођења града 
од фашистичког окупатора у Другом светском рату, Зрењанин посетио пре-
столонаследник Александар Карађорђевић. Приликом обиласка центра града, 

48 „Spomenik Žarku Zrenjaninu osvanuo izlepljen plakatima ’Petrovgrad nikad Zrenjanin’” (Blic, 
18. мај 2018, приступљено 6. августа 2019); „Oskrnavljen spomenik Žarku Zrenjaninu” (zrklik.com, 
18. мај 2018, приступљено 6. августа 2019); „Ima Srba koji ne žele svoje heroje? Oskrnavljen 
spomenik Žarku Zrenjaninu, traga se za počiniocima” (telegraf.rs, 18. мај 2018, приступљено 6. авгу-
ста 2019); „Spomenik Žarku Zrenjaninu izlepljen plakatima kralja Petra” (rs.n1info.com, 18. мај 2018, 
приступљено 6. августа 2019); „Oskrnavljen spomenik Žarka Zrenjanina” (z1info.rs, 19. мај 2018, 
приступљено 6. августа 2019); „Spomenik Žarku Zrenjaninu osvanuo oblepljen plakatima” 
(zrenjaninski.com, 18. мај 2018, приступљено 6. августа 2019); „Prelepljen spomenik Žarku 
Zrenjaninu likom kralja Petra” (novosti.rs, 18. мај 2018, приступљено 6. августа 2019); „Na 
postamentu spomenika Žarku Zrenjaninu osvanule poruke ’Nikada Zrenjanin’” (ilovezrenjanin.com, 
18. мај 2018, приступљено 6. августа 2019).

49 „Udruženje ’Petrovgrad’ osudilo skrnavljenje spomenika Žarku Zrenjaninu” (ilovezrenjanin.
com, 20. мај 2018, приступљено 6. августа 2019); „I udruženje ’Petrovgrad’ osuđuje skrnavljenje 
spomenika Žarku Zrenjaninu” (zrenjaninski.com, 19. мај 2018, приступљено 6. августа 2019); 
„Udruženje ’Petrovgrad’: Osuđujemo skrnavljenje spomenika” (Zrenjanin, 19. мај 2018, приступљено 
6. августа 2019).

50 Синиша Атлагић, „Петровград на води” (Зрењанин 8. јун 2018, приступљено 12. августа 
2019).

51 Сл. Пашић, „О имену Зрењанина одлучује – Београд” (novosti.rs, 9. март 2018, приступље-
но 15. августа 2019).



Клио на мрежи – клио у мрежи?
Студија интернет-рата Петровград – Зрењанин

307

задржао се у краћем разговору са члановима Удружења на штанду поставље-
ном за потписивање петиције, али је упадљиво да су његова подршка и потпис 
овој ствари изостали. Упитан од стране новинара о целој ствари, престолона-
следник је изјавио: „Треба да се организује референдум, да грађани бирају шта 
желе, то је демократски процес. Ми смо демократско друштво”.52 

Након тога, активности удружења „Петровград” на промени назива града 
су на дуже време обустављене. Његови представници су имали запажену јавну 
улогу приликом обележавања 100-годишњице од краја Првог светског рата и 
уласка српске војске у Велики Бечкерек, али је враћање назива Петровград 
које је годину дана раније планирано тим поводом изостало. Последња шанса 
за „Петровграђане” да реализују своју идеју и на „мала врата” прогурају про-
мену назива града забележен је у децембру 2018, када је Градска скупштина 
одлучивала о измени градског Статута, из чијег је предложеног нацрта изба-
чен чл. 84, који је дотле прописивао референдум за евентуалне промене назива 
насељених места. Иако је обнародована практично „у минут до 12”, удружење 
грађана „Зрењанински социјални форум” је брзо реаговало на ову вест и алар-
мирало другачијемислећу јавност да постоји опасност од промене назива гра-
да мимо референдума.53 Уследила је мобилизација (поново путем друштвених 
мрежа), овога пута са позивима да се надлежна канцеларија Градске управе 
заспе захтевима да се овај члан уврсти у Нацрт и тако предупреди могућност 
да се име града промени заобилажењем одредаба градског Статута. Лични 
профили Фејсбук корисника осванули су претрпани фотографисаним или ске-
нираним поднесцима који су у кратком року преплавили назначену адресу. 
Дневни лист Вечерње новости је тим поводом писао: „Промена назива поново 
усијала страсти у Зрењанину. Горе друштвене мреже због измене Статута” 
(подв. аут.).54

52 „Princ Aleksandar Karađorđević i princeza Katarina posetili Zrenjanin” (ilovezrenjanin.com, 2. 
октобар 2018, приступљено 11. августа 2019); „Prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević i 
princeza Katarina večeras u Zrenjaninu” (zrenjaninski.com, 2. октобар 2018, приступљено 11. авгу-
ста 2018); „Prestolonaslednik Aleksandar i princeza Katarina Karađorđević posetili Zrenjanin” (zrklik.
com, 3. октобар 2018); M. Malbaški, „Poseta prestolonaslednika Aleksandra Karađorđevića 
Zrenjaninu: Narod treba da odlučuje o svemu” (Zrenjanin, 3. октобар 2018, приступљено 7. августа 
2019).

53 Nataša Kovačev „Zrenjaninci strahuju da je novi Statut uvod u promenu imena grada na mala 
vrata” (rs.n1info.com, 11. децембар 2018, приступљено 7. августа 2019); Miroslava Pudar „Zrenjanin: 
Iz novog Statuta grada izbacuje se pravo na referendum” (Danas, 9. децембар 2018, приступљено 7. 
августа 2019); „Da li Gradska uprava planira da izbaci iz novog Statuta Grada pravo na referendum?” 
(zrenjanindanas.rs, 9. децембар 2019, приступљено 7. августа 2019); Zlatko Čonkaš, „Novi Statut: Da 
li će ime Zrenjanina biti promenjeno bez referenduma?” (Blic, 13. децембар 2018, приступљено 6. 
августа 2019).

54 Sl. Pašić, „Ime bez referenduma?” (Večernje novosti, 24. децембар 2018, приступљено 7. 
августа 2019). 
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Након што је спласнула полемика и читав случај преименовања остављен 
за нека будућа времена, „Петровграђани” су практично престали да се оглаша-
вају, уз тек повремену дефамацију социјалистичког режима у Југославији од 
1944. до 1990. године.

*

Узимајући у обзир интензитет и жустрину горе изложене јавне расправе, 
ваљало би скренути пажњу на неке основне правце којима се она кретала, глав-
не моменте, тезе и оспоравања једне и друге стране који су се јавили, те напо-
слетку – подвргнути их одговарајућем критичком преиспитивању које на ин-
тернету често изостаје. Притом ће се у фокусу наћи аргументација изнета од 
стране заговорника промене назива града из Зрењанин у Петровград и указати 
на неке од њених слабости и недостатака „без намере да се оспорава легитими-
тет њихове иницијативе и сугерисања или наметања било каквог решења за 
име града” (подв. аут.).

Једини град у Србији / Европи / свету... 

Током поменуте дебате о промени назива града, на интернет-форумима че-
сто су се могли чути коментари о томе да је Зрењанин једини град у Србији, 
или на простору бивше Југославије, па чак и на свету (sic!), који није променио 
свој назив након пада Берлинског зида и урушавања комунистичког система.55 
Сензационалистички пласирана, самоуверено и агресивно понављана више 
пута на разним местима и у многобројним коментарима, ова теза се данас уоп-
ште ни не доводи у питање; посебно је забрињавајућа околност да су је преузи-
мали, заступали и по интернету ширили чак и поједини представници струке 
који би по логици ствари требало да први реагују и укажу на њену неодржи-
вост. Премда је тачно и добро познато да је велики број насељених места проме-
нио називе које је добијао по народним херојима, истакнутим функционерима 
Комунистичке партије Југославије и сл.,56 у периоду од Другог светског рата до 
пада Берлинског зида, истина је далеко од тога да је Зрењанин остао усамљен 
пример у том смислу. 

55 Ову тезу је изнео (у више наврата) Будимир Јовановић, председник удружења „Петров-
град”. О томе види: „Budimir Jovanović o razlozim promene imenа grada” (zrenjaninski.com / 
nasgradpetrovgrad.rs, 11. децембар 2017, приступљено 22. јуна 2019).

56 Најпознатији примери су Титоград (данашња Подгорица), те градови Велес, Врбас, Ужи-
це, затим Ранковићево, Светозарево, Кардељево, итд.
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У прилог томе говоре називи следећих насељених места у Србији, од којих 
се нека налазе баш у непосредној близини Зрењанина: Лукићево,57 Радојево,58 
Ново Милошево,59 затим Качарево60 код Панчева, Кљајићево код Сомбора,61 
Младеново62 и Челарево63 код Бачке Паланке, Савино Село у општини Врбас,64 
Ратково код Оџака,65 Мићуново код Бачке Тополе,66 Димитровград у Пирот-
ском округу67). Од примера на подручју бивше Југославије може се поменути 
Кидричево у Словенији,68 у околним земљама – Благоевград у Бугарској,69 док 
је у Европи вероватно најеклатантнији пример најзападнија руска енклава – 
Калињинград.70 Не улазећи уопште у оцену да ли је то добро или лоше, овај 
списак насељених места који су добили име по истакнутим личностима НОБ-а 
или истакнутим личностима међународног комунистичког покрета показује да 
раскид са комунизмом уопште није начињен ни изблиза у толикој мери како се 
то жели приказати (неком нажалост, неком на срећу), али и да самим тим Зре-
њанин није изолован случај непреименованог града и да та тврдња не стоји.71 

57 Тик до Зрењанина, Лукићево је добило име по Вељку Лукићу – Курјаку (1917–1944). 
58 Радојево је добило име по Радоју Михајлову, партизанском борцу који је заједно са бра-

том Милованом погинуо на Сремском фронту. Претходни називи места били су Петерда и Кла-
рија (овај последњи по грофу Клари-Алдрингену, намеснику Баната из 18. века).

59 Ново Милошево, у општини Нови Бечеј, настало је после Другог светског рата спајањем 
двају села: Беодре и Драгутинова (пређашњег Карлова). Том приликом је добило име по Мило-
шу Попову Климу (1913– ), партизану и борцу НОР-а пореклом из Драгутинова. О Попову види: 
Đorđe Momčilović, Kako do brigade. Trinaesta udarna vojvođanska brigada, Kikinda 1976, passim. 

60 По народном хероју Светозару Качару (1917–1944).
61 Раније познато под именом Крњаја, Кљајићево је преименовано након Другог светског 

рата. Име је добило по народном хероју Милошу Кљајићу (1916–1944). 
62 Названо по народном хероју др Младену Стојановићу (1895–1942).
63 Челарево – по народном хероју Здравку Челару (1917–1942).
64 Названо по народном хероју Сави Ковачевићу (1909–1943).
65 Ратково – бивши Парабућ, назван по Ратку Павловићу (1913–1943), учеснику Шпанског 

грађанског рата. 
66 Мићуново је добило име по народном хероју Лазару Мићуновићу (1919–1941).  
67 Димитровград, бивши Цариброд, носи назив бугарског комунисте Георгија Димитрова, 

истакнуте личности Међународног комунистичког покрета. 
68 Борис Кидрич (1912–1953) – народни херој Југославије, председник Привредног савета 

ФНРХ и члан Извршног комитета ЦК СКЈ. 
69 Названо 1950. по оснивачу бугарске комунистичке партије Димитрију Благоеву (1856–

1924). Раније се звало Џумаја. 
70 Некадашњи Кенигсберг, назван је по Михаилу Калињину (1875–1946), председнику СССР

-а у периоду од 1938. до 1946. године. 
71 У новије време су се чак појавиле иницијативе за промене назива градова Кемница у Не-

мачкој (враћање назива Карл-Маркс-Штат, приликом обележавања 200-годишњице рођења Кар-
ла Маркса), али и Волгограда у Стаљинград, уз образложење да је град под тим именом постао 
симбол отпора фашизму и његовом сламању у Другом светском рату). Овај тренд давања назива 



Филип Крчмар310

Силоватељ Жарко Зрењанин и француски шпијун краљ Петар

Далеко озбиљнији и забрињавајући случај представљало је (и представља 
још увек) настојање присталица Петровграда да релативизују историјску лич-
ност Жарка Зрењанина и његову улогу у Народноослободилачкој борби. И по-
ред често прокламованог поштовања његове улоге у историји и више пута по-
новљене изјаве како „немају намеру да омаловажавају значај и дело Народноо-
слободилачке борбе”,72 те да „нико не жели да анулира, брише и баца у сенку 
име Жарка Зрењанина и покрет који је он персонификовао”,73 Зрењанин је у 
коментарима дежурних Петровграђана и подржавалаца иницијативе о преи-
меновању града редовно бивао (и бива још увек) изложен најгорим увредама и 
оптужбама. Вулгаризација његовог лика и дела огледа се, између осталог, у про-
глашавању за силоватеља и „сексуалног манијака”, па чак и педофила ког су 
„Немци ухватили спуштених гаћа” са женом чији га је муж потказао;74 швалера 
који је страдао због полицијског часа;75 пробисвета који је силовао ћерку јатака 
код ког се скривао.76 Зрењанин је проглашаван и за „усташу” (sic!), који се „шетао 

градовима по комунистичким функционерима је био нарочито присутан у Совјетском Савезу. 
Од њега се одустало распадом СССР-а, да би данас, у суочавању са нарастајућим фашистичким 
тенденцијама и у складу са неговањем културе сећања на „Велики отаџбински рат” поново по-
стао актуелан. И иначе је „мајчица Русија”, у коју се „куну” многи Петровграђани, пуна градова 
који носе бољшевичке називе – Ногинск (град-побратим Зрењанина), Енгелс, Тољати, Чапајевск, 
Городовиковск, итд.  

72 „Budimir Jovanović o razlozimа promene imenа grada” (zrenjaninski.com / nasgradpetrovgrad.
rs, 11. децембар 2017, приступљено 22. јуна 2019). 

73 „Удружење Петровград: О промени имена града треба да одлучује скупштина” (ilovezren-
janin.com, 20. децембар 2017, приступљено 11. августа 2019). 

74 Зрењанин је настрадао у обрачуну са окупаторским властима којима је Загорка (Зорка) 
Крагић пријавила његово пребивалиште. Крагићева је као сарадник окупатора осуђена и стре-
љана 23. децембра 1944, а рехабилитована је 2016. године.  

75 (Petrovgrad – Наш град Петровград, Facebook, 17. март 2018, приступљено 7. августа 2019).
76 С тим у вези, занимљива је прича коју је са осталим корисницима Фејсбука поделио један 

присталица иницијативе удружења „Петровград”: „Немачки транспортни воз са оружјем и му-
ницијом стао је уз пут код Банатског Деспотовца и узео око 200 војника за обезбеђење. Парти-
зански одред је напао транспорт у станици Вршачки ритови – друга станица од Вршца на север. 
Четнички одред је касно добио обавештење, па су ’партизани’ први стигли на станицу. Отвори-
ли су ватру у тренутку приспећа четника. Четници су мислили да су били рано откривени и 
одговорили су на ватру, а Немци су мислили да је нападачима – партизанима, приспело појача-
ње. Тако су се партизани нашли између две ватре. Ту је био рањен Жарко Зрењанин и склоњен 
је код јатака у суседном селу Павлиш на опоравак. Али, ту је силовао ћерку домаћина и овај је, 
по сазнању од жене којој је ћерка испричала догађај, пријавио Зрењанина Немцима, те су ови 
опколили кућу и позвали га на предају. Зрењанин је, знајући да га чека мучење да ода партизане 
и сараднике, пуцао из пиштоља. Немци бацише гранату и он погибе. По ’ослобођењу’, комуни-
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по Загребу 1941. под Павелићевом заштитом док су у Керестинцу убијали и у 
Јадовну пунили јаме Србима,77 крволока, егзекутора, фукару и сво зло овог све-
та, верног слугу усташе Броза и његове братије”,78 те србомрсца који је радио на 
штету свог народа (због свог виђења положаја Војводине у југословенској држа-
ви). Немогуће је набрајати редом све интернет-странице на којима су вођене 
расправе овог типа и изношени слични „учени” коментари. Ипак, као парадиг-
ма може да послужи расправа на форуму Крстарица, започета у јесен 2017, не-
дуго након оснивања удружења „Петровград”. Коментар корисника под надим-
ком „buudala” од 27. новембра 2017. гласио је: „Zrenjanin je prezime jedne hrvatske 
bitange i silovatelja koji apsolutno nikakve veze sa gradom nije imao”. На констата-
цију коментатора „al bundy” да су Зрењанинци „Срби из Баната”, „buudala” 
спремно узвраћа: „Ova konkretna bitanga je Hrvat iz Banata. Poznat je po tome 
što se zalagao da Vojvodina bude u sastavu SR Hrvatske”. Своју тезу о Зрењани-
новом хрватском пореклу („Хрват 100 посто”) самоуверено брани (додуше, 
без навођења било каквих доказа) и пред корисником „zemunski kej”, који је 
изнео податке о српском пореклу чланова породице Зрењанин („Лупета све 

сти су из освете убили целу фамилију силоване девојке (по једном напису – две кћери и роди-
теље). Догађај је испричао матурант Светозар Марков из Павлиша колегама, маја 1947” 
(Petrovgrad – Наш град Петровград, facebook.com, 14. март 2018, приступљено 8. августа 2019). 
Нешто мање „романтичну” верзију ове приче доноси један корисник који је мишљења да град 
„ни у које време није смео понети име бонвивана, нерадника, авантуристе, хоштаплера (sic!), 
незахвалника и силоватеља”, који је у својим „аматерским истраживањима” дошао до сазнања 
да је овај „комунистички оперативац приликом свог илегалног рада био рањеник, као такав 
бива смештен у имућну сељачку кућу где га је родољубиво опредељен домаћин негово (sic!) и 
крио излажући своју породицу опасности. Кад је оздравио, жарко је ’захвалио’ домаћину тако 
што му је обљубио на силу неудату ћерку и побего (sic!). Сазнавши за немили чин (sic!) који се 
десио његовој кћерци, домаћин је скупио потеру састављену од сељана, пронашо (sic!) врлог 
НАРОДНОГ ХЕРОЈА и казнио га адекватно његовим заслугама. Како сам сазно (sic!), наоружа-
ни ловачким пушкама и тољагама, лоцирали су га, опколили и утукли као твора (sic!) [...]” 
(Petrovgrad – Наш град Петровград, facebook.com, 7. март 2018, приступљено 12. августа 2019).  
Ако се некако и може зажмурити на пар „минорних” нелогичности у овој причи „рекла-казала” 
без историјске потврде, проблем настаје суочавањем ових и оваквих верзија Зрењанинове смр-
ти са званичним извештајем полицијског генерала Франца Рајта од 6. новембра 1942, у коjeм је 
подробно описана Зрењанинова погибија као и околности које су јој претходиле. О томе види: 
Јовица Даниловић, „Борци доказују ко је издао Жарка Зрењанина” (Политика, 19. децембар 
2016, приступљено 11. августа 2019). 

77 Ништа мање занимљив и комичан покушај доказивања хрватског (дакле, „непријатељског 
и неподобног”, па самим тим и дисквалификујућег и неприхватљивог) порекла Жарка Зрењани-
на представљало је ничим аргументовано образложење да је потицао из породице која се из 
града Зриња у Хрватској преселила у Банат, где је своје презиме „Зрињанин” променила у „екав-
скије” и новом поднебљу подобније – „Зрењанин”).

78 Petrovgrad – Наш град Петровград, facebook.com, 28. март 2018, приступљено 12. августа 
2019.
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време, какви Хрвати, отац Жива, брат Спасоје, сестра Анђа, погинуо још ‘42, а 
по овоме се залагао за НДХ”).79

Посебно је занимљиво што су (новије) негативне оцене, донете након што 
је еуфорија око преименовања града привремено спласнула, а које га листом 
карактеришу као девијантну личност, делинквента и „ненормалну особу” – за-
сноване на Зрењаниновом физичком изгледу, овековеченом на његовим фото-
графијама које су објављене и учињене доступним широј јавности управо пу-
тем интернета. Тако су као „аргументи” у прилог његовој девијантности, кори-
шћени фотографски записи из његовог детињства и са свадбе, објављене на 
порталу Ilovezr80 и подељене у групи Историја Бечкерека – Петровграда – Зрења-
нина, а у Србофобији – фотографија у турској народној ношњи са хоџом у селу 
Канатларци, где се Зрењанин налазио на учитељској служби у периоду 1923–
1926. године. У вези са оваквим и сличним (дис)квалификацијама, браниоци 
његовог имена, нарочито они ревноснији, ако и нису почашћени погрдним 
именима и псовкама, углавном бивају означени као „комуњаре”, којима су „ћо-
пави Загорац и црвена банда испрали мозак” (при чему добар део истакнутих 
критички настројених „Петровграђана” згодно пропушта да помене сопствену 
„комуњарску” младост, друштвени статус и привилегије стечене захваљујући 
преимућствима „комуњарског” система).    

С друге стране, ни браниоци Зрењанина нимало нису заостајали када је 
реч о омаловажавању супарничке стране. У настојању да одбране свог „фаво-
рита”, нису презали од тога да оспу дрвље и камење на лик и дело краља Пе-
тра, углавном настојећи да дискредитују монархију и династију Карађорђевић 
као „штеточинску” и „корумпирану”, историјски искомпромитовану бегом из 
земље 1941. године; у овом и оваквом наративу, забележено је више случајева 
у којима су поједини – у историју неупућени, али острашћени – коментатори 
отишли дотле да су краља Петра I заменили за Петра II, инсистирајући да је 
„кукавички побегао из Југославије 1941, односећи злато у Лондон”. Такође, за 
оне острашћеније Зрењанинце, највећа заслуга краља Петра била је што је „су-
организовао убиство Александра Обреновића да би дошао на његово место 
(масакрираше Обреновиће”).81 Значајно место у његовој дискредитацији заузима 

79 „Želimo da ispravimo nepravdu: Zrenjanin postaje Petrovgrad?” (forum.krstarica.org, 27. 
новембар 2017, приступљено 16. августа 2019).

80 „Uča iz drugog ugla: privatni život i fotografije Žarka Zrenjanina” (ilovezrenjanin.com, 21. ав-
густ 2018, приступљено 11. августа 2019). Ове фотографије су првобитно објављене у: Владисла-
ва Игњатов „Оригиналне фотографије са свадбе (венчања) народног хероја Жарка Зрењанина 
Уче у збирци новије историје у Народном музеју Зрењанин”, Гласник музеја Баната 15, Панчево 
2013, 67–73; Зрењанинова фотографија са сеоским хоџом публикована је знатно раније, у моно-
графији из 1974. године: Danilo Kecić (prir.), Žarko Zrenjanin: kazivanja, poema, sećanja saboraca, 
Centar za kulturu, Zrenjanin 1974.    

81 Petrovgrad – Наш град Петровград, facebook.com, 30. март 2018, приступљено 12. августа 2019.
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и често понављана флоскула о богатству династије Карађорђевић пре и после 
његовог доласка на престо (иако она по логици ствари иде на терет његових 
наследника). Тако је нпр. један од „ревноснијих” бранитеља Зрењанина приме-
тио: „Тај Петар I Карађорђевић је иначе био толико богат да му је влада Србије 
платила возну карту из Женеве 1903. кад је постао краљ да може да дође у Ср-
бију и преко ноћи они [Карађорђевићи – прим. аут.] посташе најбогатија поро-
дица у Европи. Сада се шепуре по дедињским дворовима док им опет српска 
сиротиња плаћа комуналије”82). Другоме пак правопис није сметао да изнесе 
слично мишљење: „У Енглеској су пребогати, шта све тамо имају то нико не-
зна, сво злато колико су могли да понесу добро су уновчили и башкарили се 
док је народ 1941 год. крваријо (sic!) и водијо (sic!) борбу против фашиста они 
су уживали и били заштићени од свега а могли су јер су полуге злата имали 
на тоне и друге драгоцености а наш наро[д] остављен на милост и немилост 
фашистима и домаћим издајницима који се ево поново повампирују и траже 
проливање братске крви [...]83. Трећи је у кратким цртама набројао све грехе 
које ставља на терет краљу Петру („Где је преврат и комадање Обреновића, 
где је убисто [Франца] Фердинанда (пошто постоји сумња), где су убиства у 
парламенту, где је званична диктатура од 6 год., где су се прогањали и убијали 
комунисти (само због супротног мишљења), где је пљачка на конвертовању 
аустроугарске валуте?”),84 док четвртог није мрзело да таксативно наброји не-
покретну имовину династије Карађорђевић (од Бледа, преко Београда и Топо-
ле до Милочера), стечену по завршетку Првог светског рата, како би се нагла-
сила упадљива разлика између предратног и међуратног периода (што, опет 
није говорило на штету краља Петра, већ његових наследника за чије је по-
ступке на тај начин он, ни крив ни дужан, и после своје смрти постао одгово-
ран). Пети је био самоуверен у оцени да је „краљ Петар симбол пропасти срп-
ске, француски шпијун (sic!), те да је са њим кренуло огромно српско посрта-
ње пропагирањем уједињења са Хрватском и Словенијом, а да је период њего-
вог владања период највећег српског посртања и падања. Он је симбол срп-
ског проклетства јер је Мајским превратом побио целу породицу краља Алек-
сандра Обреновића за чијег владања је Србија била међу најуспешнијим 
европским државама”.85 

Иначе, обе стране у овом сукобу истицале су како фаворити супарничке 
стране у борби за име града нису са њим имали никакве везе, нити боравили у 

82 Petrovgrad – Наш град Петровград, facebook.com, 17. март 2018, приступљено 9. августа 2019. 
83 Petrovgrad – Наш град Петровград, facebook.com, 17. март 2018, приступљено 9. августа 2019.
84 Исти корисник се запитао: „А шта ћемо са 128 масакрираних Обреновића од стране Ка-

рађорђевића?” (Petrovgrad – Наш град Петровград, facebook.com, 17. март 2018, приступљено 7. 
августа 2019). 

85 Petrovgrad – Наш град Петровград, facebook.com, 17. март 2018, приступљено 9. августа 2019. 
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њему. Чињеница је да ни један ни други нису у њему рођени; краљ Петар I Ка-
рађорђевић никада га није посетио, док су везе Жарка Зрењанина у том смислу 
једва нешто јаче: у више наврата боравио је у граду и околини – ако не као 
„гост” овдашњег затвора (1936/1937, 1940), онда у краћим, успутним посетама 
током којих је радио на оснивању партијских ћелија и успостављању мреже 
КПЈ у граду и околини. Околност, да је родом био из околине Вршца, да је у 
његовој околини најчешће деловао и страдао, те да се, напослетку, тамо налазе 
и његови посмртни остаци, често се истиче као прилог тези да град са њим није 
имао никакве везе, те да према томе не би ни требало да носи његово име.86  

Напослетку, једна од најчешћих замена теза која се јављала у току расправе 
односила се на поређење историјског значаја краља Петра I Карађорђевића и 
Жарка Зрењанина. Као један од кључних аргумената за враћање имена Петров-
град истицана је „озбиљна несразмера између историјског значаја краља Петра 
и Жарка Зрењанина”.87 Проблем лежи у томе што је такво поређење површно и 
неприкладно, те да уопште није реч о компарацији њихових титула или зани-
мања, већ положаја које су заузимали у систему вредности владајуће класе да-
тог историјског тренутка. И док је у хијерархији међуратних монархиста краљ 
Петар суверено заузимао сам врх, а Жарко Зрењанин таворио на дну, та се ле-
ствица иза 1944. године окренула за 180 степени; отуда је могуће објаснити и 
појмити стављање скромног сеоског учитеља у исту раван са једним краљем.   

Оспоравање преименовања 1946.

Једна од основних премиса на којима почива иницијатива заговорника 
промене назива града из Зрењанин у Петровград („враћање старог назива”) са-
стоји се у оспоравању одлуке о преименовању града из Петровград у Зрењанин 
1946. године и настојањима да се она прикаже као незаконита и неодржива. 

86 Или, како је то сажето изражено у једном „петровградском” коментару: „Жарко Срања-
нин (sic!) је био титин црвени дупеглавац који са Петровградом нема ама баш никакве везе и не 
заслужује тај прелепи град да носи име једног комунистичког смрдљивка” – гласио је један од 
коментара (Petrovgrad – Наш град Петровград, facebook.com, 28. март 2018, приступљено 12. ав-
густа 2019).

87 Значај краља Петра сликовито је илустрован његовим учешћем и вођством у четири осло-
бодилачка рата, чињеницом да је био кључна личност за присаједињење ових крајева матици, 
уважена личност у свим демократским земљама Европе, те авенијом у Паризу која носи његово 
име. С друге стране, Жарко Зрењанин је означен као „локални партијски функционер који није 
имао много везе са нашим градом, рођен је у околини Вршца, а тамо је и страдао” („Будимир 
Јовановић о разлозима промене имена града”, nasgradpetrovgrad.rs / zrenjaninski.com, 11. децем-
бар 2017, приступљено 16. августа 2019).
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Ова теза пласирана је још на самом почетку расправе88 и до данас није изгубила 
ништа на актуелности, иако садржи озбиљне логичке недостатке који махом 
произилазе из острашћеног става присталица Петровграда према послератним 
југословенским (комунистичким) властима. Отуда је сасвим разумљива и њи-
хова оцена ове одлуке као „историјске неправде” учињене „насиљем КПЈ”,89 која 
се иницијативом жели исправити.

Тачно је да је одлука о промени назива града из Петровград у Зрењанин 
1946. имала озбиљних мањкавости у свом образложењу, које је носило снажан 
идеолошки печат и, сасвим извесно, јасно уочљиву острашћеност која се јавила 
као последица нагомиланог негативног искуства комуниста због третмана и 
прогона у међуратној Југославији. Ови су се недостаци понајвише огледали у 
делу образложења који је гласио: „[...] Наш је град имао своју историску про-
шлост! Име нашега града везано је за име које је угњетавало и злостављало 
наше народне масе! Када узмемо у обзир ову чињеницу с једне стране, и с друге 
стране да ми имамо наше синове који су се достојно борили за братство и је-
динство наших народа, за слободу достојну човека, ми нећемо дозволити да 
наш град носи име које је везано за име угњетавача”.90 

Примедба о „угњетавању и злостављању народних маса” и краљу Петру као 
„угњетавачу” лишена је сваке објективности и осећаја за историјску стварност. 
Краљ Петар је заиста остао упамћен као један од најдемократскијих и најпопу-
ларнијих српских владара, чија је владавина била обележена настојањем да 
влада у складу са начелима уставне парламентарне монархије. На то га је, поред 
богатог животног искуства и знања које је стицао на угледним европским дво-
ровима у земљама грађанске демократије подстицала – па чак и приморавала 
– околност да је на престо дошао након краљеубиства, због чега је углед државе 
у очима цивилизованог света знатно опао. Угњетавањa и злостављањa којa се 
помињу у образложењу преименовања Петровграда у Зрењанин послератне ко-
мунистичке власти могли су да вежу једино за личност краља Александра и 

88 „Истина о референдуму за назив града” (nasgradpetrovgrad.rs, 10. март 2018, приступљено 
9. августа 2019); „Зашто сам за Петровград – Данило Видаковић” (nasgradpetrovgrad.rs, 14. март 
2018, приступљено 9. августа 2018).

89 „О насилној промени назива Петровград у Зрењанин без референдума” (petrovgrad.org.rs, 
приступљено 16. августа 2019).

90 Историјски архив Зрењанин, Ф. 160 Народни одбор општине Зрењанин 1939–1963, књ. 1, 
Седнички записници Извршног одбора Градског народног већа и Пленума Градског народног одбора 
у Зрењанину за 1946. годину, стр. 93–94; Историјски архив Зрењанин, Ф. 160 Народни одбор Зре-
њанин 1939–1963, „Промена назива града из Петровграда у Зрењанин”, кут. 409, бр. 974/1946. 
Овај документ је током расправе постао доступан и онлајн, у електронском формату, на више 
интернет-страница. Види: „Скенирани оригинал записника скупштине града Петровграда од 2. 
октобра 1946. године на којој је извршена промена назива града у Зрењанин” (nasgradpetrovgrad.
rs / документа, приступљено 9. августа 2019).
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његов режим, који је и иначе означаван још од раније као период „монархофа-
шистичке диктатуре”.91 Реч је, дакле, о грешци која је неретко била присутна и 
приликом расправе о преименовању града 2018. код оних „острашћенијих” 
противника те иницијативе, односно тенденцији да се краљу Петру постхумно 
приписују „греси” његових наследника.

Осим овакве интерпретације, у образложењу је садржана и парола „Наш 
град је имао своју историску прошлост!”, која је, међутим, у потпуности зане-
марена, до мере да остаје нејасно због чега се ту уопште нашла. Историјска про-
шлост је обухватала и период од 1918. до 1944, једнако као и период пре тога. 
Сама природа одлуке апсолутно је потрла сву историју града пре 1946, учинив-
ши да историја почне од тог тренутка.

Све горенаведене недостатке ове одлуке „Петровграђани” су током 2018. 
додатно појачавали дефамацијом послератног комунистичког режима и дис-
кредитацијом комунизма као погубне политике која је уназадила српски народ, 
те релативизацијом личности и догађаја Народноослободилачке борбе. Не ула-
зећи дубље у ту проблематику, важан тренутак који захтева анализу и критику 
је њихово настојање да доведу у питање законитост одлуке о преименовању из 
1946, будући да је донета мимо воље грађана, без референдумског изјашњавања 
и „слепом послушничком вољом једнопартијске градске скупштине”; ово је ка-
сније коришћено као аргумент да није потребно расписивати референдум о 
промени назива града, већ једноставно препустити актуелном сазиву Градске 
скупштине да изгласа повратак старог назива. Две главне слабости које су овде 
истицане формулисане су тако да „тренутни назив града [Зрењанин – прим. 
аут.] стоји захваљујући одлуци једнопартијске комунистичке скупштине – 
акламацији, те да та акламација никада није формализована у виду објаве у 
Службеном гласнику”.92 Насупрот овом и оваквом доношењу одлуке истицан је 
и апострофиран поступак првог преименовања града из Велики Бечкереки у 
Петровград 1934/1935. године,93 с тим што је и ова одлука имала озбиљних мањ-
кавости у погледу елементарне логике и историјских тумачења у оквиру свог 
образложења, иако је у његово састављање уложено знатно више труда.

91 О томе види: Todor Malbaški (ur.), Zrenjanin, Zrenjanin 1966.
92 „Зашто сам за Петровград – Данило Видаковић” (naspetrovgrad.rs, 14. март 2018, присту-

пљено 9. августа 2018). Понегде се могла чути и дезинформација да за доношење одлуке чак није 
постојао ни кворум, што није тачно (ово је лако уочити простим увидом у записник саме седни-
це Градског народног одбора на којој је донета одлука о преименовању, из ког се види да јој је 
присуствовало 35 од 51 одборника. У самом записнику седнице стоји: „Претседник Кирћански 
отвара свечану седницу, пошто претходно установљава да је дошао довољан број одборника (35) 
на седницу за доношење правоваљаних закључака” (подв. аут.). Историјски архив Зрењанин, Ф. 
160 Народни одбор општине Зрењанин 1939–1963, књ. 1, Седнички записници Извршног одбора 
Градског народног већа и Пленума Градског народног одбора у Зрењанину за 1946. годину, 93–94.

93 О томе види: Александар Станојловић (ур.), нав. дело, 75–76.
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Његова суштина сажета је у делу елабората градског одборника Тоше Раји-
ћа (подносиоца предлога за промену назива града 1934), у ком се каже: „Наш 
град, који је кроз векове и уз огромне жртве водио борбу да очува национално 
обележје ових крајева, био је увек веран изражај наших националних тежњи и 
стремљења. Ту своју борбу за националну и државну слободу водио је часно, 
али под именом које је наметнуто нашем народу и које му је било увек страно и 
туђе. То име могло се разумети и толерисати у једној држави у којој смо ми, 
силом историских околности, морали живети, а која је била најизразитији про-
тивник наших националних и државних идеала (подв. аут.). У 1918 години, када 
смо се ослободили и када смо створили једну јединствену националну државу, 
ми смо дужни да нашем граду дамо име нашег Владаоца Ослободиоца и име 
наде нашег народа, будућег Владара Краљевине Југославије: Петровград, као 
символ наше велике националне будућности и нашег активног националног 
живота у овим крајевима”.94 Овако формулисан и изнет предлог прихваћен је 
акламацијом (подв. аут.) на седници Градског одбора Великог Бечкерека од 29. 
септембра 1934. године, без појединачног изјашњавања самих градских одбор-
ника и без претходног консултовања воље грађана; начин доношења одлуке 
био је идентичан (акламацијом), с тим што је у оба случаја тешко замислив 
сценарио у ком таква одлука не би била донета акламацијом, односно да би 
неко могао гласати против.95

Недостатак простора не дозвољава темељније критичко преиспитивање 
образложења одлуке из 1934. године, али се овде укратко може указати на неко-
лико кључних мањкавости, садржаних у горњем изводу. На првом месту, упит-
на је „борба за национално обележје града” (подв. аут.) који је – у тренутку када 
је Рајић износио предлог о преименовању – имао јасно изражен вишенационал-
ни карактер96 и једва релативну српску већину. Тај је карактер у време уласка у 

94 А. Станојловић, нав. дело, 75–76.
95 При чему је, парадоксално, комунистички сазив показао (макар привидно) више демо-

кратичности, будући да су се приликом доношења спорне одлуке о преименовању изјашњавали 
делегати-одборници у име одговарајућих друштвених група (у име радника и намештеника за 
промену је гласао Жива Тадин; у име земљорадника и сељачког сталежа Љуба Миланов се сло-
жио са одлуком; Иван Грозданов такође – у име омладине града; Ђерђ Сабо – у име мађарске 
националне мањине у граду; Стојан Замуровић – у име Народног фронта; Емилија Коларов – у 
име АФЖ-а и Одбора за подизање спомен-гробнице; Никола Иванчевић – у име Окружног на-
родног одбора; Воја Бошњак – у име Југословенске армије и Градског одбора. Након тога је пред-
седавајући Славко Кирћански констатовао, да је „акламацијом промењен назив града Петров-
града у Зрењанин” (Историјски архив Зрењанин, Ф. 160 Народни одбор општине Зрењанин 
1939–1963, књ. 1, Седнични записници Извршног одбора Градског народног већа и Пленума Град–
ског народног одбора у Зрењанину за 1946. годину, 93–94). Приликом акламативног гласања за 
промену назива из Велики Бечкерек у Петровград овакав начин изјашњавања је изостао.  

96 Према попису из 1931. године, у граду је живело 15.764 Срба, Хрвата и Словенаца, 7099 
Немаца, 7079 Мађара, 1127 Јевреја, 364 Руса, 1099 Чехословака, 61 Бугарин и 122 „осталих” (А. 
Станојловић, Петровград, Петровград 1938 (Зрењанин 20043), 79).
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састав Краљевине Југославије био још израженији,97 при чему су Срби били у 
(релативној) мањини у односу на Немце и Мађаре. Ако се притом узму у обзир 
сталне (оправдане) оптужбе за мађаризацију, онда остаје нејасно како је град 
који је пре 1918. године био под мађарском влашћу могао водити борбу за очу-
вање [српског/југословенског] „националног обележја ових крајева” или „једин-
ство са Шумадијом”.98 Јасно је да је Рајић говорио са аспекта српског становни-
штва, које се, живећи у једној национално хетерогеној средини, све до краја 
Првог светског рата опирало мађаризацији и асимилаторским стремљењима 
који су представљали званичну политику власти. Међутим, како би свом пре-
длогу обезбедио аргументацију и кредибилитет, он је учинио генерализацију 
стављањем знака једнакости између града и његовог српског становништва, 
маргинализујући у потпуности присуство других народа на овом и околном 
подручју (који тешко да су се могли залагати за уједињење са Србијом/Шума-
дијом и сл.). Ова тенденција генерализовања и свођења несрпског становни-
штва Баната на улогу туђинског завојевача који омета национални развој доми-
нира целокупним Рајићевим образложењем.99

Такође не стоји теза да се „страно и туђе име „Велики Бечкерек” могло ра-
зумети и толерисати у једној држави у којој су Срби/Југословени силом истори-
ских околности, морали живети, а која је била најизразитији противник срп-
ских/југословенских националних и државних идеала”. Детаљ који је на просто 
необјашњив начин прошао практично незапажено у току јавне дебате 2018. и 
који је ретко ко уопште и износио састоји се у простој чињеници да је име „Ве-
лики Бечкерек” било толерисано и у новој, јединственој националној и слобод-
ној држави, ослобођеној аустроугарских стега, и то читавих 16 година (1918–
1934) – двоструко дуже него што је град носио име краља Петра. За то време 
оно никоме није сметало, нити је ико показивао намеру да га промени, иако је 
за то било прегршт прилика (нпр. 1928, о прослави десетогодишњице Ослобо-
ђења и откривању споменика краљу Петру на градском тргу).100 

97 Према попису из 1921. године, састав становништва је био следећи: 10.809 Срба, Хрвата и 
Словенаца, 7852 Немаца, 7482 Мађара (укључујући и Јевреје), 200 Румуна, 874 Чеха и Словака, 
294 осталих (А. Станојловић, нав. дело, 79).

98 У интегралном образложењу предлога који је поднео Рајић помиње се и вековна тежња за 
уједињење са Шумадијом, која је произилазила из актуелног историјског тренутка и чињенице 
да су Срем, Банат, Бачка и Барања у време преименовања Бечкерека у Петровград били уједиње-
ни са Шумадијом у оквиру Дунавске бановине (прим. аут.).

99 У појединим детаљима, Рајићев приказ прошлости Срба на подручју Јужне Угарске и 
Баната идентичан је оновременим приказима, нпр. немачке националне мањине, која је истица-
ла свој опстанак „у мору страних народа” и културни допринос развоју овог подручја.  

100 Притом ни друге урбане средине на подручју данашње Војводине, са ништа мање „стра-
ним и туђим именима”, која су звучала „ненародно” (мађарски) – Сомбор, Панчево, Кикинда, 
итд., нису мењале своје називе, иако друштвено расположење и дух актуелног историјског тре-
нутка није био у ништа мањој мери погодан за тако нешто.
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Напослетку, посебан осврт заслужује употреба термина „ослобођење” који 
је често потенциран од „Петровграђана” (напослетку, подносиоци иницијативе 
за промену назива града су јасно истакли своју намеру да се име града промени 
у години у којој се обележава век од ослобођења града у Првом светском рату). 
Реч је о појму који се последњих година налазио у жижи жучних (интернет и 
др.) дебата, будући да је на више страна доведена у питање оправданост његове 
употребе на тзв. „пречанске крајеве” (Барање, Бачке, Баната и Срема) који су у 
јесен 1918. ушли најпре у састав Краљевине Србије (24. и 25. новембра), а затим 
и Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца (1. децембра 1918). И док се може тврди-
ти да је он за српско становништво ових области неспоран, проблематична је 
његова употреба за остале народе који су живели на овом подручју заједно са 
Србима. Овај детаљ је важан ако се узме у обзир да је постојало (и постоји још 
увек) уврежено мишљење да код припадника националних мањина у Зрењани-
ну постоји знатна одбојност према имену Петровград, као називу које са собом 
носи негативну конотацију и бива најчешће повезано са српским национали-
змом.  

Своју аргументацију о ослобођењу несрпских народа на подручју данашње 
Војводине „Петровграђани” су заснивали на истицању одсуства националне 
равноправности у Аустроугарској монархији, интензивној (и званичној) поли-
тици мађаризације која је вођена од 1867. године и склапања Аустрогарске на-
годбе, те указивању на повлашћени положај уског имућног велепоседничког 
слоја који је једини уживао политичке слободе (тј. право гласа).101 Према тума-
чењу „Петровграђана”, у новонасталој југословенској држави су – захваљујући 
краљу Петру – ове неправде исправљене изједначавањем свих грађана пред за-
коном, давањем политичких права и широких права и слобода националним 
мањинама у домену просвете и неговања мањинског националног идентитета, 
чиме је спречена њихова асимилација. 

Иако на први поглед тачно, ово образложење није одрживо из неколико 
разлога. Осим што је поједностављено до крајњих граница,102 код њега често 

101 „Александар Иванов – Наш избор између демократије и тоталитаризма” (nasgradpetro-
vgrad.rs, 17. март 2018, приступљено 12. августа 2019). 

102 Давање права националним мањинама у југословенској држави није било никаква заслу-
га краља Петра, ослободилаца, нити Видовданског устава, како је то у више наврата истицано, 
већ је произилазило из обавеза Версајског уговора који је потписала Краљевина СХС. Такође, 
давање и ускраћивање права често је било условљено давањем или одсуством политичке подр-
шке мањинских странака актуелним режимима, а у питању просвете и ограничавано наметањем 
квота за поједина одељења. Рад националних организација био је забрањен за време Шестојану-
арске диктатуре, а мађаризацију је заменило (неуспешно) посрбљавање. Такође, упоредо са јача-
њем хитлеризма у Немачкој, уступци југословенских власти учињени фолксдојчерима и затва-
рање очију пред манифестацијама нацистичког карактера више су били одраз политике 
одобровљавања Трећег рајха него искрене жеље за заштиту мањинских права. 
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долази до изражаја тенденција да се идеализује међуратни период Краљевине 
(иако за тако нешто нема утемељења у историјској стварности103), те немогућ-
ност критичког сагледавања Првог светског рата на подручју Баната и Великог 
Бечкерека мимо јесени 1918. године и феномена српских добровољаца који су 
дезертирали из аустроугарске војске и борили се на српској страни. Упорно 
наглашавајући значај добровољачког покрета и улогу Српског народног већа у 
Великом Бечкереку с јесени 1918. године, затварају се очи пред чињеницом да је 
у лето 1914, након Сарајевског атентата, народ на улицама и трговима овог гра-
да протестовао тражећи рат против Србије104 и испољавајући снажан антисрп-
ски сентимент; да је здушно у наредном периоду ратовао против Србије и по-
магао аустроугарски ратни напор, те да се, на крају крајева, велики број Срба у 
редовима аустроугарске војске борио против својих сународника остајући ве-
ран „тамници народа” (о њиховој бројности и жртвама се, за разлику од добро-
вољаца, упадљиво ћути).105 Напослетку, чак и ако се ово стави у страну, међу-
ратно држање националних мањина према југословенској држави – које је и 
поред прокламоване лојалности било обележено латентним незадовољством 
новом реалношћу и честим манифестацијама антидржавног осећања – убедљи-
вије него било шта оповргава сваку тврдњу да је 1918. година од стране несрп-
ских народа (Немаца и Мађара) на подручју данашње Војводине протумачена 
као година ослобођења.106 Као најбоља потврда за тако нешто може да послужи 

103 Слабост и изнуреност након шест година рата (1912–1918), друштвене противречности, 
стално стање политичке неизвесности и трвења, економску стагнацију и немогућност изналаже-
ња одговора на важна државотворна и друштвена питања добро су уочавали и документовали и 
сами савременици, који су о томе оставили прегршт писаних сведочанстава. Вероватно најпо-
знатије сведочанство тог типа је брошура Чујте, Срби Арчибалда Рајса, која је доживела више 
издања. Такође, помена вредни у овом смислу су новински чланци Милоша Црњанског у бео-
градској Политици првих послератних година, или његов роман Ембахаде, у којем даје трагико-
мичну слику југословенске дипломатије у међуратном периоду (уз ретке изузетке).

104 „Hirek. A háboru izgalmai. Nagybecskerek is tüntet a háboru mellett”, Torontál 168. sz., 1914. 
julius 7, 2. o.  

105 О бројним примерима који илуструју ово стање види: Филип Крчмар, „На погрешној 
страни историје? Ратни ангажман српске великобечкеречке елите у Првом светском рату (1914–
1918)” у: Драгана Катић и Мирослав Јаћимовић (ур.), Елите у Великом рату. Зборник радова са 
међународног научног скупа „Архив, медији и култура сећања у Првом светском рату”, Нови Сад 
2016, 400–426.

106 По свом путу по Банату у првим поратним годинама, Милош Црњански је био сведок ра-
сположења овдашњих Немаца и Мађара у новонасталим друштвено-политичким околностима. 
Одличан познавалац прилика у Банату, одакле је био родом, забележио је: „Полако се мењају Ба-
наћани. Ослобођење им је пало као цигла на главу, слобода им је донела неки тихи стид, па ћуте, 
трпе и раде”. На другом месту је забележио о Швабама: „Старе Швабе [...] нису тврдоглави, неће да 
пошвабе, али неће ни да се посрбљују [...] Па ипак ми се чини да треба обавестити нашу јавност 
да своју пољопривредну снагу од сад ставе у службу романтичног национализма. Има породица 
чији су ђаци у Немачкој и Бечу. Од тих младића већина се враћа са значкама хабсбурговским и 
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управо пример рушења споменика краља Петра у пролеће 1941, које су органи-
зовали домаћи Мађари и Немци, вешајући на споменик „кофере, метлу и друге 
предмете који су значили да се пакује и чисти, јер је ово ’била и остаје немачка 
земља’, како су мислили домаћи Немци, или пак ’земља мађарска’, како су ми-
слили многи Мађари”.107 Да су 1918. годину заиста доживели као ослобођење,108 
онда тешко да би 1941. године рушили ослободиочев споменик.109  

Када је реч о неправилностима у поштовању законских процедура прили-
ком преименовања града 1946. из Петровград у Зрењанин, аргумент који се нај-
више истиче је тај да је одлука донета „вољом једнопартијске (подв. аут.) скуп-
штине”, те да није објављена у Службеном листу. Означавајући овај чин као 
историјску неправду и „акт правног насиља”, истакнуто је да су „за разлику од 
једнопартијских власти из 1946. године које су недемократски променили на-
зив града, вишестраначки органи власти из 1934. године у тадашњем Великом 
Бечкереку су испоштовали изражену вољу грађана и донели одлуку о новом 
називу града Петровград”.110 Апсурд ове изјаве лежи у чињеници да је сазив 
Градске скупштине која је донела одлуку о преименовању града 1934. био ли-
стом састављен од чланова Југословенске националне странке, дворске странке 
краља Александра,111 која је одражавала „фасадну демократију” Шестојануарске 

баварских фашиста. Изненада, у Вршцу појављује се буршеншафт”. За Мађаре је приметио: 
„Проговорите ли они се радују, не туже вам се, него псују и грде све од Бога до железничких 
прагова. Ништа им не ваља ни живот, ни небо, ни прошлост, ни будућност. Сад они морају да 
говоре ’државни језик’, па проклињу све. [...] Прво што се примети то је потпуна одељеност Ма-
ђара од наше јавности и државе. Знају само наше скандале и оријентишу се према својим вести-
ма, везама и журналима. Нико од њих неће, кажу не може, да научи наш језик, једнако се надају 
да буду држава у држави [...] Имају своје попове, своје кафане, своје лекаре, апотеке, једино кад 
им адвокат треба траже га у Београду”. Стојан Трећаков (прир.), Милош Црњански: О Банату и 
Банаћанима, Нови Сад 1989, 15–25.

107 Ђорђе Момчиловић, Зрењанинске ватре. Зрењанин у рату и револуцији, Зрењанин 
1987, 175. 

108 Управо је супротно: у нпр. подунавско-швапској историографији се 1918. година озна-
чава као година „преврата” (нем. Umsturzjahr), чиме се сликовито објашњава губитак привиле-
гованог статуса владајућег народа у Аустроугарској и стицање статуса националне мањине 
(прим. аут.).

109 Како је то приметио З. Јањетовић „несрпско становништво Војводине се тек постепено 
мирило са припадношћу новој држави” (Zoran Janjetović, Deca careva, pastorčad kraljeva, Beograd 
1999, 132). Иако почев од 1918. године Швабе нису живеле у Угарској, добар део њих (посебно 
старија генерација) остао је привржен Угарској и често долазио у сукоб са органима своје нове 
државе (Zoran Janjetović, „Duhovni profil vojvođanskih Švaba”, Tokovi istorije 1–2, Beograd 2000, 62).    

110 „Желимо да исправимо неправду: Зрењанин постаје Петровград” (nasgradpetrovgrad.rs, 
27. новембар 2017, приступљено 19. августа 2019).

111 Милица Бодрожић, „Југословенска национална странка под владом Богољуба Јевтића и 
Петомајски избори 1935. године”, Зборник Матице српске за историју 40, Нови Сад 1989, 142.
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диктатуре.112 О некој „израженој вољи грађана” не може бити ни говора, када 
ни сам одборнички сазив није одражавао њихову вољу,113 већ је био локално 
„представничко” тело претходно уподобљено са властима на државном нивоу, 
које су ауторитарно и вештачки одражавале привид парламентаризма и широ-
ке подршке у народу.114 Другим речима, сазив Градске скупштине из 1934. годи-
не био је у ништа мањој мери одраз диктатуре једног режима као и онај из 
1946,115 при чему је и сам легитимитет одлуке о преименовању града под знаком 
питања: чињеница је, наиме, да ју је донело 17 градских већника који нису има-
ли потребан кворум,116 иако је у записнику са седнице констатовано да је при-
сутна „надполовична већина за доношење правоваљаних одлука”.117    

Када је реч о „правном насиљу” из 1946. године, оно је за собом оставило 
прегршт писаних трагова118 услед законске процедуре којој је било подвргнуто 

112 Иако де јуре укинута 1931. године доношењем Октроисаног устава, диктатура је трајала 
све до погибије краља Александра и парламентарни живот у том периоду није ни постојао. Чла-
ном 13. Устава из 1931. године било је забрањено удруживање у партијско-политичке сврхе. 
Види: „Устав Краљевине Југославије”, Београд 1931, 6 (digitalna.nb.rs, приступљено 19. августа 
2019). 

113 Последњи локални избори у Великом Бечкереку пре преименовања у Петровград одржа-
ни су 1927. године (прим. аут.).

114 О Југословенској националној странци и њеном карактеру види: Милица Бодрожић, „Ју-
гословенска национална странка под владом Богољуба Јевтића и петомајски избори 1935. годи-
не”, Зборник Матице српске за историју 40, Нови Сад 1989, 141–169; Иста, „Социјални ослонци 
режима Југословенске националне странке”, Зборник Матице српске за историју 44, Нови Сад 
1991, 121–142. Истрајавајући упорно на идеологији интегралног југословенства и унитарног ју-
гословенског национализма, ова странка је своје упориште настојала да изгради у организација-
ма са масовним чланством и националним предзнаком, као и са војним традицијама – Соколски 
покрет, Јадранска стража, Народна одбрана, Четнички покрет, Удружење резервних официра, 
Удружење ратних инвалида. И поред тога, она није могла да подигне популарност режима који 
ју је створио.

115 Према члану 23. Закона о градским општинама из 1934. године, трећину градских већни-
ка постављао је бан, док су преостале две трећине биране општим, једнаким, непосредним и 
јавним гласањем (са листе Југословенске националне странке, једине у то време – прим. аут.). 
„Закон о градским општинама”, Службене новине Краљевине Југославије 169, 25. јул 1934, стр. 710. 

116 Према поменутом Закону о градским општинама из 1934. године, градови између 10.000 
и 20.000 становника имали су градска већа састављена од 36 чланова (в. чл. 22). 

117 Осим тога, одлука о преименовању града је 1934. године тек накнадно, на самој седници, 
уврштена у дневни ред, „због хитности”. О томе види: Историјски архив Зрењанин, Ф. 97 Град-
ско поглаварство Петровград 1919–1941, књ. 17, Записници са седнице Градског већа, „Записник 
I седнице градског већа града Великог Бечкерека одржане 29. септембра 1934 године у 15 часова 
после подне у великој дворници Жупанијске зграде”.

118 За документацију о преименовању града из Петровград у Зрењанин види: Архив Војво-
дине, Ф. 198 Извршно веће Војводине – Нови Сад, Председништво, „Промена назива града Пе-
тровграда у Зрењанин”, бр. 1224/1947; Историјски архив Зрењанин, Ф. 160 Народни одбор оп-
штине Зрењанин 1939–1963, кут. 409, „Промена назива града из Петровграда у Зрењанин”, бр. 
974/1946. 
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и у којој је коришћен исти образац као и приликом претходног преименовања. 
Она је окончана почетком 1947. године, када је у Службеном листу Аутономне 
покрајине Војводине у Народној републици Србији публиковано одобрење Ми-
нистарства унутрашњих послова НР Србије о промени назива града, са којим 
се претходно сагласило и Министарство просвете.119 Зли језици би приметили 
како је на преименовање 1946. утрошено више папира и уложено више труда у 
испуњавању законских процедура него дванаест година раније.

Неподобни Бечкерек

Критичан и нетрпељив однос Петровграђана према Аустроугарској је 
прича која заслужује посебан осврт, али на другом месту. Овде је довољно 
приметити да такав однос и њено виђење као „тамнице народа” искључује 
било какву могућност расправе о називу „Велики Бечкерек”, под којим је град 
и ушао у историју у првој половини 14. века и носио га све до 1934/5. годи-
не.120 Они умеренији противници иницијативе о преименовању у Петровград 
износили су често предлог да би град, ако му се већ мења име, требало да 
поново понесе назив Бечкерек.121 У више наврата изнет и потенциран аргумент 
„Петровграђана” да они „не мењају име града, већ само враћају његов стари 
назив” не стоји, будући да је стари(ји) и изворни назив града „Бечкерек” (који 
је, иако присутан у локалној историји скоро шест векова, из идеолошких/наци-
оналних побуда за њих неприхватљив). Другим речима, реч је о селективном 
одабиру, тј. селективном позивању на традицију („старо одговара, али још ста-
рије – у овом конкретном случају – не”). Тиме се чини медвеђа услуга сопстве-
ном културном наслеђу града, из ког се свесно и систематски изопштава пери-
од пре 1918, уз опет, тек повремену и хируршки прецизну селекцију и попула-
ризацију оних национално „подобних” догађаја и личности (Револуција 
1848/49, Војводство Србија и Тамишки Банат).122 

119 „Промена назива Петровграда у назив Зрењанин”, Службени лист Аутономне Покрајине 
Војводине у Народној Републици Србији 3, год. III, 12. фебруар 1947, 33.

120 Парадоксално, седиште удружења „Петровград” налази се у згради која је некада била 
седиште локалне филијале Аустроугарске банке („Zgrada Austrougarske banke”, zrenjaninheritage.
com, приступљено 12. августа 2019). 

121 Најгласнији у артикулацији и изражавању овог становишта био је књижевник и прево-
дилац Иван Ивањи, иначе рођени Бечкеречанин. О томе види: „Petrovgrad? No pasaran” 
(novioptimizam.rs, 4. март 2018, приступљено 12. августа 2019); „Ivan Ivanji: Zrenjanin treba da se 
preimenuje u Veliki Bečkerek” (autonomijainfo.rs, 20. март 2018, приступљено 12. августа 2019).

122 У том смислу је индикативан (и трагикомичан) пример савесног обележавања 
годишњица доношења Бечкеречког (подв. аут.) програма Српске народне слободоумне странке 
(1869), у којим се приликама „Петровграђани” по правилу налазе у првим редовима.
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Такође, осим што се анулира шестовековни период у ком је град носио име 
„Бечкерек”, доста чест аргумент којим се оно додатно настоји дисквалификова-
ти састоји се у инсистирању да су га немачке окупационе власти наденуле граду 
1941. године, укидајући назив „Петровград”. Ради се, наиме, о томе да је окто-
бра 1941. окупациони градоначелник Јозеф Гион предложио да се име града 
замени, образлажући свој предлог тиме да је у питању „повратак старог исто-
ријског назива града на Бегеју”123 (овде у очи упада фрапантна идентичност у 
аргументацији немачке окупационе управе из 1941/2. и „Петровграђана” из 
2018). Иако је званични назив постао Грос Бечкерек (нем. Gross-Betschkerek), у 
званичним документима на српском језику и даље је био у оптицају назив „Пе-
тровград”, што је лако проверљиво простим увидом у сачувану архивску гра-
ђу.124 Поднесци, молбе, жалбе и други облици писменог општења грађанства са 
окупационим властима садрже поред једног и други назив. Чак су и печати 
Градоначелничког звања, Градског пореског звања, Катастарске управе, Сре-
ског суда и других служби садржали – поред ознаке „Грос-Бечкерек” – и име 
Петровград. Постојање ове двојности сведочи да стари назив града није укинут 
од стране окупатора (у најмању руку не у потпуности) и да је толерисан и био у 
употреби за све време трајања окупације. Другим речима, стари назив је враћен 
а да нови није био (макар не у целости) стављен ван снаге.

Такође, често се истиче и податак да је на подручју града и околине за вре-
ме окупације деловао Петровградски партизански одред, те су, ето, и припад-
ници НОБ-а и комунисти носили тај назив. Ово је, међутим, разумљиво само 
по себи, будући да нису признавали одлуке окупационих власти, донете након 
6. априла 1941. и настављали да користе старо име. 

Summa summarum, својеврсна неподобност имена Бечкерек представља јед-
ну од највећих и најкритичнијих пукотина у иначе крхкој историјској аргумен-
тацији и логичкој конструкцији „Петровграђана”. Ако се и прихвати објашње-
ње да „примери многих европских и наших градова потврђују да дужина тра-
јања бившег имена није била пресудна за одређивање садашњег”125 – изостаје 
недостатак рационалног одговора на питање: како је могуће да је промена на-
зива, који је у оптицају био непуну деценију, „историјска неправда”, а промена 
оног који је трајао шест векова – није? 

123 Општинска управа је прихватила овај предлог, а од Недићеве владе у Београду је тражено 
да озакони ову, као и низ других измена назива насељених места у којима је претежно живело 
немачко становништво. Недићева влада је одуговлачила са овом потврдом. Ђорђе Момчиловић, 
Зрењанинске ватре. Зрењанин у рату и револуцији, Зрењанин 1987, 461–462.

124 Види грађу фонда Ф. 133 Градоначелничко звање Велики Бечкерек – Петровград / 
Bürgermeisteramt Betschkerek – Petrovgrad (1941–1944). У деловодним протоколима овог фонда 
остала су забележена два предмета која говоре о промени назива града (бр. 368/1942 и 
6103/1942), али они нажалост нису сачувани у самој грађи. Да којим случајем јесу, свакако би 
учинили читаву „заврзламу” око имена града још занимљивијом и компликованијом.

125 Недељко Куљић, Зашто Петровград?, Зрењанин 2018, 6. 
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Оспоравање референдума о имену града 1992.

Једна од централних тачака јавне дебате која се налазила у фокусу све време 
било је питање референдума, односно референдумског начина изјашњавања о 
промени назива града. Из свега досад наведеног, види се да је промена назива 
града у оба наврата извршена мимо воље грађана, одлукама њихових одборни-
ка, односно представника у Градској скупштини. Удружење „Петровград” је од 
самог почетка настојало да на исти начин „прогура” одлуку о преименовању и 
тако оствари свој циљ.126 Истовремено, практично од првог дана иницијативе, 
започето је оспоравање легитимитета референдумског изјашњавања грађана 
Зрењанина од 31. маја 1992. године, када су једини пут имали прилику да иска-
жу своје мишљење о том питању и када је покушај да се граду врати име Пе-
тровград доживео неуспех.127 

Клима и расположење који су пратили одржавање овог референдума били 
су повољнији него икад за промену назива града. Тада још увек актуелни дога-
ђаји од светског значаја (рушење Берлинског зида, распад Совјетског Савеза и 
слом комунистичког система), као и распад Социјалистичке Федеративне Репу-
блике Југославије, давали су „ветар у леђа” националистичким поривима и по-
кренули талас укидања комунистичких назива насеља, улица и тргова. Овај 
тренд није могао заобићи ни Зрењанин где се већ неко време уочи референдума 
говорило о преименовању,128 чији су главни заговорници биле нове и младе 
политичке партије, у то време у опозицији. Основно обележје најснажнијих 
међу њима био је јасно артикулисан и гласно изражен одбојан став према сим-
болима из комунистичког периода који је био на заласку.

Скупштина Општине Зрењанин је 11. марта 1992. одржала маратонску сед-
ницу на којој је, након разматрања предлога надлежне комисије за промену 
назива града и промену и одређивање назива улица, формулисано питање 
које се касније нашло на референдумском листићу, а које је гласило: „Да ли 
сте за да се Зрењанину врати име Петровград?” Том приликом је одлучено и 
да се референдум одржи „већ приликом првог јавног излажења житеља гра-
да на Бегеју на гласање – било да је реч о изјашњавању за самодопринос или 

126 „Удружење Петровград: О промени имена града треба да одлучује скупштина” 
(nasgradpetrovgrad.rs / ilovezrenjanin.com, 20. децембар 2017, приступљено 13. августа 2019).

127 О припреми овог референдума и његовом одржавању види: „О имену града – референду-
мом”, Зрењанин 2079, 13. март 1992, 2; Милена Бечејац, „Демократски о промени назива града и 
улица”, Зрењанин 2080, 20. март 1992, 2; Б. Ј., „У сусрет изборима. Избори и референдум истовре-
мено”, Зрењанин 2088, 15. мај 1992, 1; „У Зрењанину и два референдума”, Зрењанин 2090, 28. мај 
1992, 1. 

128 Милена Бечејац, „Демократски о променама назива града и улица”, Зрењанин 2080, 20. 
март 1992, 2. 
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о локалним изборима”.129 Ово заседање Градске скупштине, на којем је вође-
на дуга, вишечасовна дискусија о промени назива града, од стране локалне 
штампе означено је као „историјско”, уз оцену да су „његови учесници на 
крају желели да свим Зрењанинцима дају прилику да кажу шта мисле о том 
питању” (подв. аут.)130, тим пре што су у претходним случајевима промене 
имена града (1934/35, 1946) одлучивала градска представништва, а не сами 
грађани, непосредним одлучивањем. Будући да су за 31. мај 1992. били рас-
писани избори за савезни парламент, то је уједно био и датум одржавања 
референдума. 

Да је историјски тренутак за преименовање града био повољан и ишао на 
руку његовим присталицама потврдило је и писање локалне штампе у данима 
и недељама непосредно пред одржавање референдума. Њени садржаји су 
врло сугестивно и суптилно утицали на потенцијалне гласаче да се определе 
у корист Петровграда. Примера ради, у време када се доносила одлука о одр-
жавању референдума, локални недељник Зрењанин је под јасно истакнутим 
насловом „Краљ Александар уместо Маршала Тита” обавестио своје читаоце 
да су улице у граду промениле називе;131 кроз фељтон Милана Ђуканова под 
називом „Да ли ће Зрењанин променити име?” који је излазио уочи одржава-
ња референдума132 популаризовани су лик и дело краља Петра, на ког је под-
сетила и изложба у Народном музеју Зрењанин отворена три дана уочи рефе-
рендума.133 Две недеље уочи изјашњавања пренет је и интервју са принцом 
Томиславом Карађорђевићем који је носио јасну поруку да је „српски народ 
по свом духу монархистички”.134  

129 Исто. 
130 Исто.
131 Том приликом је главна улица добила назив „Краља Александра I Карађорђевића”, уме-

сто дотадашњег „Маршала Тита”, „Штросмајерова” је постала „Јосифа Рајачића”, а „Карла Марк-
са” – „Зорана Каменковића”; „Нова имена зрењанинских улица – краљ Александар уместо Мар-
шала Тита”, Зрењанин 13. март 1992, 2.

132 Милан Ђуканов, „Име Бечкерек – необјашњено”, Зрењанин 27. март 1992, 3; „Озбиљна и 
комична тумачења”, Зрењанин 3. април 1992, 2; „Краљ Петар и Карађорђевићи”, Зрењанин 10. 
април 1992, 2; „Петар и Бизмарк”, Зрењанин 17. април 1992, 2; „Ратник и државник”, Зрењанин 24. 
април 1992, 2; „Краљ Србије”, Зрењанин 30. април 1992, 2; „Балкански ратови”, Зрењанин 6. мај 
1992, 2; „Делио судбину народа”, Зрењанин 2089, 22. мај 1992, 2; „За окупатора – Бечкерек, после 
рата – Зрењанин”, Зрењанин 2090, 28. мај 1992, 2, 5. Из овог фељтона види се да је убедљиво 
највише простора посвећено популаризацији краља Петра, док су наслови о Бечкереку и 
Зрењанину имали углавном негативне („необјашњено”, „комична тумачења”) или у најмању 
руку неутралне конотације. 

133 Видак Вуковић, „Изложба у зрењанинском музеју. Србија 1915”, Зрењанин 2090, 28. мај 
1992, 4.

134 Јелица Војинов, „Српски народ је по духу монархистички”, Зрењанин 2088, 15. мај 
1992, 3. 
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На изјашњавању 31. маја, 29.296 изашлих изјаснило се за име „Зрењанин”, 
а 14.342 за „Петровград”.135 Референдум је био неуспешан, будући да није за-
довољен законски услов изласка довољног броја гласача,136 те је Зрењанин 
задржао то име. 

Током јавне интернет-дебате, вођене четврт века касније, почело је оспо-
равање овог изјашњавања. Његова „формално-правна неисправност”, „неле-
гитимност” и „недемократичност” образлагани су објашњењем да је он одржан 
истовремено са савезним изборима које је бојкотовао део ондашње опозиције, 
а међународна заједница није признала његове резултате, услед чега су слаба 
излазност и недовољан број изашлих допринели томе да он не успе.137 Читава 
ова конструкција пропраћена је одговарајућом фактографијом о тада актуел-
ном распаду Југославије, победи националистичких струја у бившим југосло-
венским републикама, увођењу санкција СРЈ, итд. 

Међутим, само оспоравање референдума нема основа, из више разлога; по-
најпре, њиме се веома тенденциозно питање локалног карактера (референдум) 
повезује са политичким изјашњавањем грађана о другом, ширем политичком 
питању (савезним изборима). Инсистирањем на тој вези, логиком „спојених су-
дова”, ако се успе доказати неутемељеност једног, по аутоматизму пропада и 
друго. Гласање за политичке представнике у савезном (или било ком другом) 
парламенту или представничком телу нема апсолутно никакве везе са гласа-
њем за име града, које је, по својој природи, питање локалног карактера. Једина 
њихова веза (формална, не и суштинска) је истовременост њиховог одржавања, 
о којој је већ раније одлучено. Бојкот избора није исто што и бојкот референду-
ма, при чему је апсурдно позивати се на суд међународне заједнице (ОЕБС) о 
изјашњавању грађана о питањима локалног значаја.138 С друге стране, „Петров-
грађани” се не жале на (чак напротив, истичу) демократичност и легитимитет 
референдума одржаних у исто време у Светозареву и Титовом Врбасу, који су 
повратили своја стара имена (Јагодина, односно Врбас). Бојкот избора и непри-
знавање од стране међународне заједнице овде нису представљали препреку да 
се призна њихова демократичност и легитимитет; другим речима – док резул-
тат одговара, све је како ваља; када не одговара – није демократски и није леги-
тимно. 

135 „Зрењанин, и даље”, Зрењанин 2091, 5. јун 1992, 1–2.
136 У исто време одржани су (успели) референдуми о промени назива градова Светозарева 

и Титовог Врбаса, који су вратили своја предкомунистичка имена – Јагодина, односно Врбас. 
137 „Истина о референдуму за назив града” (nasgradpetrovgrad.rs, 10. март 2018, приступљено 

13. августа 2019).
138 Избори за савезни Парламент су поновљени крајем године, када их је ОЕБС признао. 

Понављање референдума је изостало – што „Петровграђани” често истичу у својој аргументаци-
ји – али ОЕБС на то није ставио никакву примедбу (прим. аут.).
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Такође, ни изнета тврдња о бојкоту није одржива, будући је излазност на 
подручју града (у то време општине) Зрењанина износила скоро 70% грађана са 
правом гласа;139 изборе је бојкотовао тек део опозиционих странака (Српски 
покрет обнове, Републикански клуб, Демократска странка и Народна сељачка 
странка),140 док је део у њима узео учешћа (Српска радикална странка, Народна 
странка, Демократска заједница војвођанских Мађара, Савез комуниста – По-
крет за Југославију, као и неколико независних кандидата испред група грађа-
на). Другим речима, у Зрењанину не само да није успео референдум, већ није 
успео ни бојкот. Теза – изнета са временске дистанце од четврт века – да би 
учешће свих опозиционих странака променило исход референдума – беспред-
метна је: не може се расправљати о ономе „шта би било, кад би било”.    

Најзад, иако се на њему није огласила потребна већина, то не значи да ре-
ферендум из 1992. није легитиман. Чак и као такав, он је получио одређене 
резултате и показао одређено расположење грађана, које се може тумачити на 
овај или онај начин: или као индиферентност према имену града, или као недо-
вољна агилност, жеља или одговорност оних заинтересованих за његову про-
мену. При свему томе се не може оспорити значај чињенице да је по први пут, 
након вишеструког преименовања града „пребијањем преко колена” на недемо-
кратски начин, самим његовим житељима пружена могућност да се изјашња-
вају о називу града у ком ће живети. 

Трошкови замене личних докумената и комунални проблеми Зрењанина

Један од најчешћих аргумената или, боље речено, бојазни које су износили 
противници иницијативе и који је доминирао током читаве расправе односио 
се на трошкове промене личних докумената коју би промена назива града не-
миновно повукла са собом. На небројена, жустро интонирана питања и огор-
чене прозивке грађана забринутих за финансијску и материјалну страну пре-
именовања, администратори странице Наш град Петровград спремно су одго-
варали унапред припремљеном формулацијом да „неће бити никаквих тро-
шкова у вези са заменом докумената јер се она мењају онда када истекне њи-
хова важност”, те да је страх од удара по кућном буџету грађана неоправдан 
јер је у питању „класично спиновање и застрашивање народа како би се одвра-
тио да гласа за враћање назива граду Петровград”. Одговор је међутим изоста-

139 Б. Ј., „Након првог круга вишестраначких избора у зрењанинској општини. Убедљива 
предност социјалиста”, Зрењанин 2091, 5. јун 1992, 1. 

140 Г. Ибрајтер, „Прес конференција четири опозиционе странке. Изборна апстиненција”, 
Зрењанин 2088, мај 1992, 2.
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јао на примедбе да је проблем знатно сложенији и изношење конкретних и 
појединачних случајева из којих се видело да је бацање у трошак неминовно.141

Покретачима иницијативе је пребацивано како „немају паметнија посла од 
преименовања града”, те да тренутно постоје много преча и горућа питања у 
самом граду која захтевају хитно решавање. Међу њима би се по правилу на 
првом месту нашла пијаћа вода,142 а затим – не нужно тим редоследом – висока 
незапосленост, запуштена саобраћајна инфраструктура, пропадање културно-
историјског наслеђа, итд.143 Фрустрација код појединих противника иницијативе 
могла се осетити на сваком кораку, а чланови удружења „Петровград” су твр-
дили да су изложени „увредама, претњама, нападима и клеветама” од стране 

141 С тим у вези, један корисник Фејсбука је приметио: „А шта ћемо са е-адресама, брдо фир-
ми, шта ћемо са подацима на вебу, шта ћемо са пословним именом, шта ћемо са људима који 
путују преко границе, шта ћемо са печатима фирми, шта ћемо са свим мапама, навигацијама, 
шта ћемо са АПР-ом? Нико неће мењати цео систем џабе. Сви ће наплатити све [...] Свака фир-
ма, сваки појединац који има уговор са градом мораће да прави анекс да то остане валидно. Ре-
публика неће дати за џабе, а све ће то бити плаћено из буџета [...] Саобраћајне дозволе, таблице, 
личне карте, пасоше... све штампају и производе приватне штампарије у страном власништву.” 
(Petrovgrad – Наш град Петровград, facebook.com, 4. март 2019, приступљено 8. августа 2019). 
Помињане су и „регистарске таблице моторних возила”, промена папира „од крштенице до вен-
чанице”, банковни рачуни, итд.

142 На основу Решења санитарног инспектора бр. 107-53-348/2003-14 Покрајинског секрета-
ријата за здравство и социјалну политику, на територији Града Зрењанина забрањена је употре-
ба воде за пиће и припрему хране. Снабдевање града чистом пијаћом водом је од тада па до да-
нас (2019) остало највећи комунални проблем који, и поред честих обећања сваке власти, још 
увек није решен. Нарочите контроверзе је изазвао почев од 2015. године, након почетка градње 
постројења за пречишћавање воде, а посебно је апострофиран у току расправе о преименовању 
града, као много преча ствар. 

143 Као илустрација овог тренда присутног за све време трајања јавне дебате, могу да послу-
же коментари на страници Petrovgrad – Наш град Петровград остављени на објаву од 1. октобра 
2018, којима је јавност позвана на потписивање петиције за расписивање референдума о проме-
ни назива града. Један од коментатора написао је: „Која глупост! Толико је већих проблема од 
имена, а ви још расправљате о томе. Брука”. Други је забележио: „Мислим да људи у овом граду 
имају паметнија посла од тамо неке шетње и мањак пара у буђелару за промену својих докуме-
ната. Направите референдум, па ће се показати воља грађана”. Трећи је изнео конкретан пре-
длог: „Када решите овим редом: Вода, болница и ургентни, обилазница, канализацију и нормал-
но снабдевање на територији града, асфалтирање улица у целом граду, амбулатну у свим месним 
заједницама... тада можете да распишете референдум. Па нека се народ изјасни”, док је четврти 
условио своју сагласност на промену назива града на следећи начин: „Ако ће борци за промену 
имена града... да плате измену свих докумената (лк, воз. дозволе, здравствене књижице, пасо-
ша)... да смање цену грејања, да нам обезбеде здраву пијаћу воду, да затворе кафилерију, да по-
ново покрену шећерану, Бек, Југоремедију, Луксол (зрењанинске фабрике које су затворене у 
процесу транзиције – прим. аут.) и да не набрајам даље... па добро нека се наш лепи град зове 
Петровград...” (Petrovgrad – Наш град Петровград, facebook.com, 1. октобар 2018, приступљено 
12. августа 2019).  
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својих неистомишљеника.144 Читава иницијатива је проглашена за ујдурму у 
режији власти која служи скретању пажње од текућих проблема у граду. Пе-
тровграђани су спремно одговарали на ове нападе тврдњама да и сами желе 
решавање ових питања, али да исправљање историјске неправде није неразум-
но и захтевно, те да није скопчано са великим издацима. 

Закључак

Расправа која је у току 2018. године вођена на друштвеним мрежама и ин-
тернет-порталима у вези са иницијативом за промену назива града Зрењанина 
у Петровград, извршила је ретко виђену поларизацију локалне заједнице. Омо-
гућивши релативно лак пласман и брзо и масовно ширење историјских и псе-
удоисторијских садржаја, интернет је ефикасно послужио као један од њених 
главних фронтова, док је историја (зло)употребљена као њено главно погонско 
гориво. Поменута јавна дебата врло брзо је прерасла у прави правцати интер-
нет-рат, током којег су се појавила бројна тенденциозна тумачења и конструк-
ти, покушаји ревизије историјских личности и догађаја, али и вређања, увреде 
на личној и националној основи, па чак и претње смрћу. Одсуство објективног 
историјског суда и представљања историјских чињеница на објективан и не-
пристрасан начин, које је често и више него упадљиво, сведочи да је интернет 
мач са две оштрице и да – поред тога што са собом носи огромна преимућства 
и потенцијале у популаризацији историјске науке – такође садржи механизме 
који омогућавају њену тоталну деградацију и обесмишљавање. 

*
Августа 2019, у време када је овај прилог привођен крају, у јавности се 

појавила најава удружења „Петровград” да ће у наредном периоду наставити 
са својим активностима у правцу промене назива града, од које никада неће 
одустати.145 Страсти су додатно подгрејане вестима о томе да су на амбасади 

144 „Udruženje Petrovgrad tvrdi da je izloženo uvredama” (zrenjaninski.com, 6. март 2018, при-
ступљено 16. августа 2019).

145 Уз сумирани рад Удружења и судбину иницијативе о преименовању града у претходном 
периоду, примећено је да би „људи морали да знају историју да би могли да донесу одлуку о на-
зиву града”. Парадоксално, притом је поново изнета већина раније изречених (нетачних) исто-
ријских података (о „једином” граду који носи име „из комунистичке прошлости”, по једној 
„минорној личности”, итд.), уз представљање Удружења „Петровград” као жртве која је због 
иницијативе нападана као да је „државни непријатељ” („Budimir Jovanović: Nismo i nikada 
nećemo odustati od promene imena grada”, ilovezrenjanin.com, 8. август 2019, приступљено 8. авгу-
ста 2019).
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Косова* у Копенхагену освануле налепнице са именом „Петровград”,146 те по-
јави билборда са називом „Добродошли у Петровград”.147 Изазвавши изнова 
салву занимљивих коментара, ове вести су показале да интернет-фронтови 
виртуелног рата нису затворени и да се борба наставља. По свему судећи – по-
ново на мрежи. 

Filip Krčmar

CLIO ON THE NET OR CLIO IN THE NET?
CASE-STUDY OF INTERNET-WAR PETROVGRAD VS. ZRENJANIN

Summary: It was not long after social networking made its boom in the late 2000’s 
when history found its place within this imaginary and intangible, and yet so powerful 
and influential virtual world. Spearheaded by Facebook, social networks opened up the 
unprecedented possibilities for popularisation and promotion of history and history-
related topics. On the other hand, they also paved way for uninterrupted dissemination and 
continuous circulation of inacurate, semi-acurate and biased historical facts, speculations, 
misinterpretations as well as of attempts to revise past events, which in some cases was 
justifiable, whereas in others not.

No other local community can provide better example for this than City of Zrenjanin. 
Its most popular internet portals (ilovezrenjanin.com, zrenjaninski.com, z1info.rs, 
zrenjanindanas.info.rs) and their Facebook pages, along with those of their local media 
counterparts (such as weekly newspaper Zrenjanin or private-owned TV station „Santos”) 
have often shown a remarkable tendency to broadcast inacurate, general and unconfirmed 
historical facts, furthermore, to nurish urban legends and myths without any reasonable 
doubt, as well as to persistently publish sensational, eye and ear-catching, click-bait stories 
with disputable historical data. On numerous occasions and in merciless struggle for 
every comment and/or Facebook like, their editors have failed to check the credibility 
of the story or exercise control over comments posted by their readers, thus enabling 
their readership and followers to take the trustworthiness of such content for granted. 
Things are (tr)additionally made worse as most of local portals tend to take over news 
and texts from one another, rather than to generate a text of their own, thus contributing 
to dissemination of inaccurate facts. Such was the case with often repeated false facts 
about first appearance of the city’s name in written historical documents (1326 instead of 
1333), false number of honorary citizens, as well as with numerous sensational yet never 
confirmed and disputable „first-time” news etc.

146 „Nalepnice sa imenom Petrovgrad osvanule na zgradi konzulata Kosova u Danskoj” (zrenjanin-
ski.com, 15. август 2019, приступљено 20. августа 2019).

147 „Portal Zrenjaninski”, Facebook, 19. август 2019, приступљено 20. августа 2019.
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However, all of these remain overshadowed by a recent public debate on initiative 
to rename the City of Zrenjanin to Petrovgrad (former name from 1934/5 to 1946), that 
occupied most of the public attention and media space during 2018. Waged online within 
local community, it quickly gained much bigger publicity and attracted the attention 
of broader public, both home and abroad. It gradually escalated into a genuine online 
war, whose battles were fought on Facebook pages and personal user profiles, on various 
forums and comment sections of the internet portals and platforms. Inevitably, history was 
involved yet again into campaign of both sides, with various misinterpretations, historical 
inacuracies and biased fabricated stories being placed into public focus from both opposing 
parties on daily basis. Both failed to be objective and exhibited zero tolerance for one 
another’s opinion and argumentation. Beside advocating their own cause (to rename or not 
to rename), both sides reached into past in order to prove the opponent wrong and opted 
for smear-campaign of historical figures who the city was named after – Second World 
War hero and partisan Žarko Zrenjanin and king Peter I Karageorgevich respectively. And 
while former was dubbed as „rapist”, „sexual maniac”, „pedofile”, „Ustasha” etc., latter was 
accused of regicide, oppression, greedy accumulation of wealth, even posthumuous escape 
to London following Yugoslavia’s defeat in 1941. 

Also, in course of public debate, numerous historical decisions and events were 
placed under question mark and disputed, often with week, but aggressively and self-
confidently displayed arguments, where one could not help but wonder if they left any 
benefit of doubt in their readers, or were simply taken for granted and believed in even 
though they were essentially wrong. Present-day city name has been disputed on several 
different levels. For instance, thorough, although incorrect elaboration was made on 
subject of undoubtedly questionable decision of postwar authorities to rename the City 
from Petrovgrad to Zrenjanin; similar thing has been done with referendum held in 
Spring 1992 about prospective renaming of the city, that was also dubbed illegal. Name 
„Becskerek”, that city used to bear from its beginnings in early 14th century until 1934 
was (and still is) considered unsuitable and ineligible, as it brings memories to timeframe 
regarded as period of foreign yoke (for pre-1918 period of Austria and Austro-Hungary) 
and brief occupation during the Second World War. However, all of the arguments 
shown in the public debate contain serious lack of logic and numerous weaknesses when 
it comes to historical facts.     

If anything, this internet-war showed how illusive and deceiving „historical” internet 
content can be, when served agressively and with sufficient ammount od persistence 
and self-confidence. Spared of proper critic and sound judgement of an unbiased and 
impartial historian (who are often offline and/or excluded from such debates), it enables 
undisturbed fabrication of historical facts in purpose of them serving daily politics and 
someone’s personal interests. And there is no way to determine the number of the gullible 
Internet-users ready to believe it and accept its credibility with no questions asked.

Keywords: Zrenjanin, Petrovgrad, history, internet, social networks
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Мр Владимир Булајић1

Архив Народне банке Србије (Београд)
Србија

ИЗВЕШТАЈ ИЛИЈЕ МАРГЕТИЋА МИНИСТРУ ФИНАНСИЈА 
ИЗ 1873 – ВАЖАН ДЕТАЉ ЗА ИСТОРИЈУ 

СРПСКОГ БАНКАРСТВА

Сажетак: Значај објављивања историјских извора изузетно је велики, посебно 
када обилују подацима чије истраживање захтева пуно времена, предзнања и других 
услова. Пред нама је управо такав извор који представља један од елемената преди-
сторије Народне банке Србије. Осим што доноси виђење модерног европског бан-
карства очима Илије Маргетића, искусног финансијског стручњака тада још увек 
вазалне Србије (који је био министар финансија у првим годинама њене независно-
сти), одсуство интервенција на рукописном тексту нас и језички враћа у време тек 
озваничене Вукове језичке реформе.

Кључне речи: историјски извор, рукопис, банке, организација финансијске 
сфере, уређени банкарски системи, емисионо банкарство, хипотекарно банкарство, 
Народна банка Србије, Архив Народне банке Србије

Вишедеценијско ослобађање Србије од отоманске власти, од побуњеног 
Београдског пашалука с почетка 19. века до признања независности на Берлин-
ском конгресу 1878. године, одвијало се у околностима спољних притисака 
услед супротстављених интереса великих сила и унутрашњих тензија изазва-
них апсолутистичким облицима владавине српских кнежева, династичким 
борбама и превратима. Атрибути државности огледали су се у оснивању неоп-
ходних институција, а друштво је постепено ишло путем привредног и дру-
штвеног развоја, често прескачући кораке које је било нужно начинити, а све у 
жељи да се, након вишевековне хибернације, што пре прикључи модерним гра-
ђанским друштвима.2

1 Vladimir Bulajić, Archives of the National Bank of Serbia (Belgrade), Serbia
2 Општи преглед политичких, друштвених и привредних кретања у Србији 19. века, као и 
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Растакање патријархалних породичних задруга донело је већини сељаштва 
осиромашење и презадуженост, док је на другој страни настајао слој имућних 
људи из народа, махом трговаца, захваљујући зеленашењу и разним старешин-
ским монополима.3 Прелаз од натуралне ка новчаној размени карактерисало је 
преко 40 врста страног металног новца у оптицају.4 Хроничан недостатак капи-
тала потребног свеопштем развитку подстакао је српску државу да још у време 
Уставобранитеља и сама постане кредитор, на краће рокове и уз повољнију 
камату, из фондова којима је располагала, али и такве погодности нису биле 
доступне свима у истој мери. Примарни корисници таквих позајмица били су 
предузетници који су могли да издају менице за њихово обезбеђење, док је ра-
тарско-сточарској већини на располагању било задуживање под знатно тежим 
условима, као нпр. хипотекарни кредити.

Постајало је све јасније да је услов општег просперитета доступност јефти-
ног кредитирања већем броју интересената, за шта је било неопходно форми-
рање централне кредитне установе која би на подлози племенитих метала из 
својих трезора издавала сразмеран број новчаница. У службеном гласилу се 
још 1845. године помиње „приватно заведеније под надзиранијем Правител-
ства” које би емитовало банкноте на подлози „бесплодно лежећег” новца из 
„резервне касе […] како на ползу Правителствене касе, тако и у цели унапредо-
вања отечествене трговине”.5

У наредних неколико деценија се потреба за уређењем финансијске и бан-
карске сфере преплитала с многобројним препрекама на том путу – од једно-
кратних до оних које је са собом носио народни менталитет, па су бројни спо-
радични пројекти, недовршени и непостојани, враћали целу ствар скоро на 
почетак.

питање развоја банкарског сектора и саме Народне банке до Првог светског рата, детаљније у: 
Историја српског народа, том VI, Београд 1982; Слободан Јовановић, Влада Милана Обреновића, 
Београд 1990; Производне снаге НР Србије, Београд 1953; Мари-Жанин Чалић, Социјална исто-
рија Србије 1815–1941, Београд 2004; Љубомир Косијер, Народна банка Краљевине Срба, Хрвата 
и Словенаца 1884–1924, Загреб 1924; Андреј Митровић, Стране банке у Србији 1878–1914, Бео-
град 2004; Јован Хаџи-Пешић, Новац Србије 1868–1918, Београд 1995; Привилегована Народна 
банка Краљевине Србије 1884–1909, Београд 1909; Народна банка 1884–1934, Београд 1934; Веро-
љуб Дугалић, Народна банка 1884–1941, Београд 1999; Годишњи извештаји Привилеговане народ–
не банке Краљевине Србије, Београд 1884–1914, доступно на: http://www.nbs.rs/internet/
cirilica/10/10_2/10_2_2/pretraga/index.html (приступљено 18. 10. 2019).

3 Боривоје Јелић, уводна напомена у: Бојан Радовановић, Бојана Борић Брешковић, Сто 
година Народне банке Србије – поводом обележавања годишњице оснивања и почетка рада, Бео-
град 1984, 11–17.

4 Србске новине, бр. 41, 6. 4. 1868; исто, бр. 139, 26. 6. 1882. Видети и: Историјски архив Бео-
града (ИАБ), Управа града Београда (УГБ), К 1891, 1882, ф II, 129.

5 Србске новине, бр. 89, 7. 11. 1845.
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Чињеница је да је приликом оснивања Привилеговане народне банке Кра-
љевине Србије у њене „штатуте” имплементиран део онога о чему је Илија 
Маргетић (1820–1910), „изасланик” српског Mинистарства финансија „за проу-
чавање кредитних емисионих установа на страни”, извештавао деценију рани-
је. Куриозитет је тим већи што је у питању примена „новотарија” у друштву 
патријархалног типа, каква су по правилу била склона отпорима на модерни-
зацију макар и најнижег нивоа јер је то погађало устаљене механизме и стечене 
монополе доносећи неизвесност. Схватање да се избором парадигми и њихо-
вом доследном применом може постићи ефикасност у општем друштвеном 
развитку само је део онога што је предметни извештај иницирао, а то је био 
јасан знак да се коначно озбиљно кренуло ка систематизовању и правно-орга-
низационом регулисању виталног сегмента националне економије.

***
Текстом који се објављује, хронолошки гледано, почиње архивски фонд На-

родне банке Србије који садржи више од 10.000 дужних метара архивске грађе. 
У питању је, наиме, концепт реферата министру финансија, датиран са 16. сеп-
тембром 1873, који је сачинио Илија Маргетић, сажевши у њему утиске из сту-
дијске посете најеминентнијим финансијским институцијама Немачке, Швај-
царске и Белгије тог времена. Вишегодишње искуство у области финансија које 
га је квалификовало за задатак попут овог, почев од чиновника у Државном 
савету (1839), крунисано је на заласку његове каријере постављењем за мини-
стра финансија у влади Јована Ристића (1879–1880), а био је друштвено ангажо-
ван и као пензионер.6

Рукопис је сачуван захваљујући Војину Кешељевићу (1885–1944), истакну-
том чиновнику Народне банке Краљевине Југославије,7 коме је Маргетић као 
свом штићенику дао концепт још током његовог школовања, почетком 20. века. 
Пронашавши овај рукопис међу својим школским радовима, Кешељевић га је, 
убрзо по запослењу у Народној банци (1923) доставио послодавцу, назначивши 
то као материјал који би могао бити користан за објављивање споменице пово-
дом долазећег јубилеја банчине педесетогодишњице (1934).8

У извештају Маргетић описује боравак у трима европским метрополама 
(Берлину, Берну и Бриселу), центрима свеукупне привредне развијености и 
репрезентима банкарства. Свака од описаних посета почела је изузетно бла-
гонаклоним пријемом, имао он писмо препоруке или не. Изасланик српског 

6 Српски биографски речник (даље: СБР), књ. 6, Мар–Миш, Нови Сад 2014, 36.
7 Исто, књ. 5, Кв–Мао, Нови Сад 2011, 49.
8 Архив Народне банке Србије (АНБ), фонд 1 (Народна банка) потфонд I (Привилегована 

народна банка Краљевине Србије, 1884–1920); „Историјска архива”, архивска кутија (а. к.) 1. Део 
фонда је у поступку архивистичког сређивања и обраде.



Владимир Булајић338

Министарства финансија није скривао импресионираност предусретљивошћу 
домаћина и добром вољом да утоле његову радозналост, затим добром органи-
зованошћу бројних запослених, те сјајно обезбеђеним трезорима у којима су се 
чувале импозантне вредности, што у племенитим металима, што у вредносним 
хартијама.

У Берлину је обишао централну банку Немачке и након кратког историјата 
описао структуру и главне послове банке, нумерички приказавши раст капи-
тала и годишњег промета. Како се емисионе банке нису бавиле зајмовима на 
непокретности, Маргетић је у извештају посебну пажњу посветио истакнутим 
хипотекарним банкама у сва три поменута града. Напослетку, споменуо је без 
детаљисања и обилазак Берлинске штедионице, што је предузео ради унапре-
ђења рачуноводствене струке у Србији. У Швајцарској је наставио своју мисију 
у Кантоналној банци у Берну, која је за разлику од пруске била у државном 
власништву, што је био случај и са Хипотекарном банком бернског кантона. 
Извештај садржи податке и о Федералној банци из Берна, која је пак била акци-
онарско друштво с привилегијом емитовања новчаница. Маргетићево бављење 
у Брислу резултирало је најдетаљнијим описом две банке – Народне банке Бел-
гије и Хипотекарне банке Белгије.

Након описа институција следе Маргетићеве упоредбе и промишљање шта 
би од свега виђеног и на који начин било целисходно применити у Србији, с 
обзиром на све постојеће разлике. Осврнуо се на улогу такве банке у миру – 
сређивање тржишта и напредак радиности, а посебно у ратовима – одбрамбе-
ним, али и за Србију долазећим ослободилачким, када је, у одсуству сваке ста-
билности, налажење кредитора био готово безнадежан подухват.

Интегришући новостечене утиске у вишедеценијску праксу Маргетић је 
био закључка да би за Србију било најприкладније оснивање државне банке, 
организоване по пруском моделу, која би у практичном погледу имала узор у 
Народној банци Белгије. За предуслов успеха означио је уређење и увећање 
новчаног тржишта, давши пример Румуније, где су активности на консолида-
цији увелико биле у току.

У извештају се бавио и емисионом привилегијом, као и називом будуће 
националне монете Србије, спекулишући о сигурности издатих вредносних 
папира, те о фирмама којима би се поверило штампање српских вредносница.

***
Оригинални рукопис који се састоји од око 100 рукописних шлајфни, пре-

несен је у потпуности без интервенција, како би се сачувао дух језика. Скраће-
нице и остали очигледни недостаци (на неким местима папир је оштећен) раз-
решавани су помоћу угластих заграда у главном тексту. Типске скраћенице, као 
и оне које се и данас подразумевају, разрешене су само код првог појављивања.
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Као приређивач, имао бих неколико напомена које се односе на сам текст 
рукописа који је писан веома неуједначено, што не чуди с обзиром на то да је у 
питању концепт.

У том смислу најупадљивија је употреба слова Ј (ј) које је писано је у свом 
стандардном облику, затим као латинично I (i), док је приметан извесни међу-
знак – скраћено Ј (ј) или продужено I (i). То би се могло приписати рецидивима 
славјаносербског у скоро озваниченој Вуковој реформи (1868).

Неуједначено су писана и почетна слова речи. Исте речи почињу најпре 
великим, затим малим словом; неке заједничке именице, придеви, чак и глаго-
ли писани су великим почетним словом. У више случајева је нејасно каквим је 
словом започета реч – мало слово написано је крупније од наредних или обрат-
но – велико слово које се величином не издваја од наредних.

Проблематично је и састављено, односно раздвојено писање појединих 
речи, а на много места у тексту су примери управо супротни савременом пра-
вопису.

Бројеви су такође записивани крајње неуједначено и недоследно – после 
основних бројева углавном стоји тачка, док након редних бројева махом недо-
стаје. Код писања година, на неким местима прву цифру, која означава милени-
јум, замењује знак „~” изнад преостале три цифре, што је у рукописима из тог 
времена било уобичајено.

Напослетку, слично је и са знаковима интерпункције, што је најприметни-
је код запета – стоје тамо где су сувишне, док на многим местима недостају, што 
отежава праћење дугих реченица, писаних под немачким утицајем, са главним 
глаголом на крају.

***
Министру финансиiе9

16. Септембра 1873. у Београду
Господине,

По наредби Заступника Министра Финансиiе од 7г Јула о[ве] г[одине] E№. 
2113 iа сам прегледао строј и радњу различних Кредитних установа у Прајској, 
Швајцерској и Белгији и имам Част поднети вам с[ле]дујући извештај о [томе].

Најпре сам био [у Берли]ну. Одма сутра дан по [долас]ку мом у ову варош 
отишао сам у Министарство спољних послова Немачког царства и предао 
Г[осподину] Филипсборну10 Директору Канцеларије у истом Министарству 

9 У том периоду дошло је до персоналне промене у влади Јована Ристића – на чело Мини-
старства финансија постављен је Чедомиљ Мијатовић уместо Марка Лазаревића; Српске новине, 
бр. 183, 20. 8. 1873; исто, бр. 233, од 22. 10. 1873.

10 Макс Филипсборн (Maximilian von Philipsborn), 1815–1885, политичар, дипломата, 
званичник пруског Министарства спољних послова. Доступно на: https://www.deutsche-
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препоручљиво писмо коiе сам имао од стране Царско Немачког Генералног 
Консула у Србиiи Г. Розена11. Г. Филипсборн, прочитавши исто писмо казао ми 
је, да се то писмо сматра за улазно писмо (lettre d’introduction) и да треба, да се 
са истим писмом представим између 1 до 2. сата после подне Државном Мини-
стру и Председнику Раихсамта Г. Делбрику12. По овоме упутству ја сам посту-
пио и у то време Г. Делбрик врло ме благонаклоно примио, прочитавши писмо, 
коiе сам му предао, казао ми iе, да iе пре неколико дана добио о тој ствари на-
рочито писмо од стране Г. Розена и да iе одма писао коме надлежи, да ми се 
даде приступ при Краљевско Пруској Банци13, која под управом Државном сто-
ји, али да iош ниiе добио никаквог одговора, него да причекам iош коiи дан, па 
кад дође одговор, он ће ме одма о томе известити. На овоме iа сам му благода-
рио и препоручивши се његовој благонаклоности молио сам га, да би ми тај 
приступ у коликоiе могуће скориiе израдити изволео. На ово ми iе Он одгово-
рио, да ће ме одма чим одговор добиiе о томе известити, а ако неби никаквог 
одговора до прекосутра добио, да опет к њему дођем, па ће ми он даље што 
требало буде казати. Сутра дан после подне дође ми писмо од г. Филипсборна, 
у коме ми iавља, да ми iе приступ код Краљевско Прајске банке отворен и да се 
тога ради обратим Председнику Управе Краљевске банке Г. Дехенту14, коме је 
наложено, да ми све што iе потребно при истоi банци покаже.

Кад сам се Г. Дехенту представио, Он ме такође врло лепо примио казавши 
ми, да је добио налог од Г. Раихсканцлера, да ми целу радњу банке наiтачниiе 
без сваког таiања покаже. Пре свега рече ми, имам да вам кажем, да је поглави-
ти Основ, по коме ова банка ради, да се она ниукакве трговачке спекулације 
неупушта, него само да новчана средства набавља и онима пружа, о коiима је 
добро извештена, да се лакомислено у луда предузећа, коiа капиталну њиову 
снагу превазилазе неупуштаiу. Ово је вели битни услов сваке доброуређене ко-
ристне и дуготрајне банке; зато немојте пропустити на ово особиту пажњу 

biographie.de/pnd117685526.html, https://de.wikipedia.org/wiki/Maximilian_von_Philipsborn; 
(приступљено 18. 10. 2019).

11 Георг Розен (Georg Friedrich Wilhelm Rosen), 1820–1891, оријенталиста, дипломата, слу-
жбовао у Београду у периоду 1871–1875. Видети: Данијел Радовић, „Георг Розен о ситуацији у 
Србији 1867–1869. године” у: Мешовита грађа (Miscellanea), Нова серија, књ. XXXVIII, Историј-
ски институт, Београд 2017.

12 Аделберт Делбрик (Gottlieb Adelbert Delbrück), 1822–1890, предузетник и банкар, један од 
оснивача немачке централне банке. Доступно на: https://www.deutsche-biographie.de/sfz42117.
html (приступљено 18. 10. 2019).

13 Детаљније о Немачкој централној банци видети: https://www.db.com/company/en/media/
Deutsche-Bank-History--Chronicle-from-1870-until-today.pdf (приступљено 18. 10. 2019).

14 Херман Дехент (Hermann Friedrich Alexander von Dechend), 1814–1890, правни стручњак 
у финансијској администрацији, први председавајући Рајхсбанке. Доступно на: https://www.
deutsche-biographie.de/sfz69624.html#ndbcontent (приступљено 18. 10. 2019).
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ваше владе обратити, како би Она при одобрењу штатута за установлење банке 
у вашоi Отачбини, то у виду имати могла. Затим је по његовој препоруци Ди-
ректор банке Г. Херман одвео ме у све канцеларије редом где преко 200. званич-
ника ради и показао ми различне радње а наiпосле са iош два чиновника банке 
сишао је са мном у подруме и показао ми, где iе и како благо банке смештено. 
Ту сам видео преко Сто Милиона праiских талира сложених у полугама од зла-
та и сребра и у новцима златним и сребрним. Свака је полуга златна или сребр-
на а тако исто и свака кеса с новцима нумерисана и у књигу уписана тако, да се 
у свако доба зна где се и колико налази. Све iе iедно на друго лепо сложено и у 
више преграда подељено, а по неколико преграда опет iе iедном главном загра-
дом затворено. Све преграде и заграде начињене су од iаких гвоздених полуга, 
коiе су iедна од друге врло мало раздалеко намештане тако да се рука човечиiа 
кроз њи провући неможе, а опет све златне и сребрне полуге и кесе са новцима 
виде се са сваке стране тако, да се и споља приметити може кад би која гомила 
начета била. Свака преграда има гвоздена врата и затвара се са три кључа од 
коiих се iедан кључ налази при Директору а друга два кључа код друга два чи-
новника банке. Подруми су на сводове начињени, и кад смо ми у подруму били, 
запаљене су биле лампе јер су пенџери подрумски са iаким гвозденим капцима 
затворени били. Врата подрумска такође су од iаког гвожђа начињена и затва-
рају се са три кључа као и преграде. По свршеном овом прегледању ја сам при-
ступио проучавању строја и специiалне радње банке.

Ову банку установио је Фридрих II указом од 17 јуна 1765. године. После 
седмогодишњег рата Прајска је Држава налазила се у врло рђавом стању. Од 
многогодишњег ратовања народ је јако осиромашио био, трговина и радиност 
били су скоро сасвим потрвени. Да би се ово рђаво стање поправило, Фридрих 
је основао речену банку из новаца, које iе Држава у то време на свом располо-
жењу имала. Капитал је у почетку износио 450.000 праiских талира. Банка iе 
радила послове Џира, шконтирања и давала је новце за кратко време на сигур-
не залоге. По наређењу Краљевом од 18. Јула 1768 год. утицали су у ову банку 
сви новци депозитни, пупилски, црквени, школски и свиiу благодетелних заве-
дења. 1804. год. износио је капитал банке 32,893.204. прајских талира.

Радња банке растла је и падала према стању у ком се Држава налазила. Кад 
је Држава у ратним и тешким околностима налазила се, онда је и банка рђаво 
стоiала. Стање ово њено сасвим је природно било јер кад сви грађани и сва зе-
мља пати, онда се разуме, да и банка није благовати могла. На кратко узевши 
ова је банка у време мира снажно подпомагала Народ Прајски, да се економно 
развиiа а у време рата припомагала је Држави с новчаним средствима, да Отач-
бину од непријатеља брани и најпосле да ујединење немачког народа на вели-
чанствени начин доврши и самосталност његову утврди.
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Ова iе банка добила ново законо уређење 5. Октобра 1846 год. и по учиње-
ним доцније неким изменама, стоiи сада овако:

1., Банка је самостално надлежателство под врховном управом 
Министра трговине, који је Шеф банке.,

2., За контролирање банкине радње од стране владе постоiи Банк-
Кураторијум, који се састоiи из 5. чланова и то: Председника Држав-
ног Савета, Министра Правде, Министра Финансије, Председника 
Трговачког Амта и iошт iедног Члана кога Краљ наименује. Оваi се 
кураторијум састаiе сваки три месеца и прегледа радњу банке, а за пре-
гледање рачуна додаiе му се у помоћ потребни број Чиновника Главне 
Контроле. Министар трговине, као Шеф банке предаје рачун о троме-
сечној радњи банке.

3., Сви Чиновници што у банки раде државни су чиновници и 
имају сва права и дужности државних Чиновника само плата која им 
припада, издаје им се из касе исте банке. Ни један чиновник банке не-
сме имати акције ове банке.,

4., Под управом Шефа банке постоiи за вршење послова Главна 
Управа банке и 44. Филијалне банке. Главна Управа банке састоiи се из 
iедног Председника и пет Чланова међу коима је iедан од правничке 
струке, а управе Филијалних банака састоiе се из једног комисара бан-
ке и два Члана наiмање. Потребни персонал банки за радњу, одређуiе 
се према величини послова њених.

5., Сви послови банке врше се по постоiећим законим прописима 
и по упутствима шефа банке.

6., У овај склоп Државне банке ушло је на основу горепоменутог 
закона од 1840. год. iедно акционарско друшство и састављен је Капи-
тал банке овако:

а., Држава пошто је закључила рачуне банке у 1846 год. дала 
је своих новаца 1,897.800. праiских талира. К овој суми додато iе у 
1871. год. iош 9.000.прајск. талира и тако iе свега било државних 
новаца код банке 31 Декембра 1872. год.1,906.800. пр. т.

б., Акционери су на свршетку 1846. год. положили за 10.000 
акција по 1.000 тал. [=] 10,000.000 талира и од тог времена умно-
жен iе број акција до 31. Декембра 1872 год. на 20.000 акција по 
1000 талира, свега20,000.000.

в., Од депозита било iе од 31. Децембра  
1872 године  27,707.050.

г., Резервни Фонд износио је 31.г Децембра 
1872. год. 6,000.000.

    Свега    55,613.850.
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Законом од 7. Маiа 1856 год. овлашћена је банка да издаје у банкнотама ко-
лико потреба радње зактевала буде но с тим ограничењем, да свагда у касама 
њеним за размену банконота буде у злату и сребру једна трећина оне суме, која 
се у банконотама у течаiу налазила буде, а остале две трећине да буду осигура-
не са есконтираним меницама.

Последњег Децембра 1872 год. налазило се банконота:
у                                                                                  циркулациiи 

                                                                                 311,531.020.  
                                                                                 прајс. тал.

"                            касама                                                           банке  
                                                                                 135,351.000.

" поквареним које нису за течај                              1,086.392.
                     Свега                                                         447,968.412 
                     прајск. тал.

А напротив тога било је у Касама банке у Злату и Сребру 184,341.000. прај. 
тал. Дакле више iе било у банконотама него у драгоценом металу до 2½ пута. 
Наiмања сума iедне банконоте износи 10. прајских талира јер Државна Каса 
има у течаiу Касине Записе или обвезнице од 1. и 5. прајских талира.

Банконоте прајске банке примаiу се при свима iавним касама као готов 
новац и као Касини Записи. Приватна лица нису их дужна примати али их 
свак радиiе прима него злато и сребро јер стоiе ал пари и лакше их iе носити и 
бројати.

Чисти добитак банке, коiи се на свршетку сваке године покаже, дели се на 
пола између Државне Касе и акционера а осим тога на уложени Државни Капи-
тал плаћа банка Државној Каси 3½ на % интереса.

За прошлу 1872 годину банка iе дала Државној Каси:
а., У име интереса на Капитал од  1,906.800. пр. тал.
            прајс. талира    гр[ош]а   пар[а]
     3½ на % рачунаiући                              66.533.                –7            –6.
б., Половину чистог добитка за 1872                   1,772.697.            –11
      –                                                                                    6.
                    Свега                                                             1,839.230. т. 19 
гр.

Дакле на уложени Државни Капитал од 1,906.820. пр. тал. Државна iе Каса 
добила од банке 1,839.230 пр. тал. 19 гроша то iест преко 96 на %.

Осем ове добити, коју државна каса од банке има и коiа се према ширећим 
се пословима банке, сваке године умножава, банка iе десна рука Државним Фи-
нансиiама. Она наплаћуiе и исплаћуiе различне потребе Државне, ставља у те-
чај различне Државне папире чини Држави позаiмице у случаiу нужде и т.д.
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Кад би банка престала радити, онда би Државна Каса имала да прими од 
банке iош половину резервног Фонда, који је 31. Децембра 872. год износио 
6,000.000 прајских талира.

Банка ради ове послове: шконтира менице, упутнице каса, државне и оп-
штинске облигације, остале јавне папире од вредности, купуiе их и продаiе за 
своi рачун и за рачун iавних надлежателства, отвара кредите и даје у зајам но-
ваца на довољно јемство; издаје менице и каса упутнице прима их и наплаћуiе 
их за рачун другог; прима новце на своiе обвезнице или на текући рачун, са 
интересом или без интереса; купује и продаје благородне метале и новце; и на 
последку прима на чување новце, папире од вредности, драгоцености и свако-
јака документа, као и затворене пакете без да зна шта је у њима но само по 
вредности, коју остављач назначи. За сваку ову радњу Управа банке одређује и 
наплаћује известни процент интерес или провизiон, који се свагда преко нови-
на обзнањује. Интерес на зајмове на покретну залогу учињени, неможе бити 
већи од 6%.

Осем ове радње банки је строго забрањена свака шпекулација и радња тр-
говачка. Обртај целе радње банке износио је у 1872. години:

а., При главној банци  2,143.153.800 прајс. тал.
б.,  "  филијалима   3,848.313.200 ~~~~             
                   Свега  5,991.467.000 прајск. тал.

Акционерско друшство представљено је у скупштини своiоi, коiа се састоiи 
из 200 чланова и то оних лица, која наiвише акција имају. Скупштина акцио-
нарска састаiе се на позив шефа банке сваке године најмање iедан пут у месецу 
Јануару или Фебруару. У скупштини председава Шеф банке, присутствују Чла-
нови Главне Управе банке и имаiу учешћа у саветовањама скупштинским али 
немаiу гласа при решавању предмета. Шеф банке полаже скупштини рачуне 
банке за предходећу годину заiедно са извештајем о целој радњи и стању, у коме 
се она на свршетку године налазила. Објављује Количину Дивиденде, која се 
државној каси и акционерима издати има и предлаже јој на решење нове пре-
длоге и наређује да избере из средине акционера Централни одбор, који се при 
главној управи банке за Контролирање радње налазити има. Скупштина пре-
длаже влади, били и у колико требало повећати основни Капитал банке – како 
би се добит, која би одтуда произишла између државне касе и акционера дели-
ти имала. Најпосле решава, који се чланови одбора као неуредни изменити 
имају и какве се измене, које она по штатутима учинити може, учинити имају.

Централни одбор састои се из 15. лица и замењује се сваке године са iедном 
трећином новоизбраних чланова, од коих сваки мора имати наiмање пет акци-
iа. Овај одбор бира из средине своiе под-Одбор од три лица и толико замењени-
ка. Централни одбор састаје се при главној банци на позив председника главне 
банке, коiи је у исто време и председник централног одбора, најмање iеданпут 
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у месец дана. У одбору присутствуiу и у саветовању учествуiу и чланови главне 
управе банке. Председник главне управе банке подноси одбору на преглед целу 
месечну радњу како главне тако и филиiалних банака, изiављуiе шта Главна 
Управа банке о току послова мисли и шта би поправити ваљало. При решавању 
предмета председник и чланови управе недаiу гласа, јер се ту и њихова радња 
прегледа.

Чланови под одбора налазе се непрестано при главној управи банке прате 
посведневно целу радњу њену, прегледају њене Књиге и рачуне, присутствују 
редовном и изванредном прегледању Касе и могу учествовати у свима савето-
вањима њеним али немаiу решаваiућег гласа. Кад се Централни Одбор састане 
Чланови под одбора дају извештај Одбору о радњи и стању банке и предлажу 
шта би по њином Мишлењу поправити и боље уредити ваљало.

При Филијалним банкама постоiе одбори од 6-10. лица у којима је председ-
ник Комесар Филијалне банке. Сваки Члан Филијалног Одбора мора имати 
најмање три акциiе. Чланове овог одбора поставља шеф банке из Кандидира-
них лица на две листе и то: по једној листи од стране централног одбора банке, 
а по другој листи од стране Комесара Филијалне банке. Половина Чланова од-
бора Филијалних банака замењује се новим члановима, сваке године, филиiал-
ни одбори бирају из своје средине на годину дана под одбор од 2-3. лица и то-
лико замењеника. Чланови одбора Филијалних банака састаiу се најмање iедан 
пут у месец дана на позив Комисара Филијалне банке а чланови под одбора 
налазе се непрестано при банци, прате радњу њену. Одбори и под одбори Фи-
лијалних банака врше онако исто Контролу о радњи при истим банкама и ста-
рају се о поболшању и унапређењу исте радње као што то ради Централни од-
бор при главној управи банке.

Колико ће се коме лично кредита дати, то решава свагда Главна управа 
банке пошто предходно наiтачниiа извешћа о стању и радњи оног лица, које 
кредит тражи набави и дотичне одборе о томе саслуша.

Банка шконтира вексле и даје заiмове наiдаље за три месеца. Колико ће се 
на iавне и остале папире од вредности као и еспапе моћи у зајам дати, коликиће 
интерес и дишконто бити, то одређуiе главна управа банке са одобрењем шефа 
банке. Шеф банке дужан је старати се, да дишконто и интерес буду у целој зе-
мљи под iеднаки.

Промене у Количини Дишконта смањавање времена за дишконтирање ме-
ница и давање зајмова, као и побијање већ одобрених личних Кредита, неможе 
се учинити без предходног саслушања Централног Одбора.

Интерес на зајмове на залогу покретних добара неможе бити већи од 6%.
Ако дужник учињени му зајам на јемство покретних добара неби у одређе-

но време повратио, банка има право, без решења судског, заложене ствари по-
средством свога Чиновника на берзи или на iавној лицитацији продати и одту-
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да себи главнину интересе и остале трошкове наплатити. То исто има право 
учинити, ако би дужник под стециште пао, и само оно што преко њеног потра-
живања остане предаје она у стециштну масу.

Предани банци новци не могу никада узапћени бити.
Банка недаје никоме заiмове на непокретна добра. То је посао хипотекар-

них банака. Кад би банка, која има у задатку да подпомаже развијање радино-
сти и трговине давала зајмове на непокретна добра, онда би се наскоро сав њен 
капитал изцрпео и она неби била у стању своме задатку одговорити. Зајмови на 
непокретна добра даiу се на више година, па се по мало одплаћују и само на тај 
начин могу бити [од] користи, а зајмови на подпомагање трговине и радиности, 
треба да се дају на кратко време, почем се обртај такових послова у кратком 
времену свршава и банка получивши своје новце натраг издаје их опет у нова 
предузећа, те тако трговину и радиност непрестано оживљава и потпомаже. Из 
ових разлога хипотекарне банке ваља строго делити од осталих банака. Оне 
могу једна поред друге стајати и једна другој од велике користи бити, али свака 
за себе ваља да има свој оделити капитал за радњу.

Сви чиновници и чланови одбора и под одбора банке дужни су највећу 
тајну о свима пословима банке чувати. Банка је дужна сваког Месеца у званич-
ним новинама објавити рачуне о месечној радњи и стању у коме се она налази.

Штатуте банке може влада у договору са акционерима кад год за нужно 
нађе променути. А по закону савеза немачког од 27 Марта 1870. год. влада има 
право по изласку сваке године објавивши једну годину напред штатуте банке и 
без сагласија акционера или сасвим или од Чести изменути и наредити, да се 
уложени Капитали из банке Акционерима поврате.

Пошто сам прегледање строја и радње Прајске банке прегледао, ја сам за-
молио г. Дехента председника банке, те ми је израдио приступ код инштитута 
Хипотекарне банке у Берлину (Pfandbrief-Institut in Berlin). Берлинска хипоте-
карна банка у становљена је 8. Маја 1868. год. у цели олакшања Кредита имао-
цима непокретних добара давањем зајма на непокретна добра њина по сред-
ством заложних писама (Pfandbrief[en]).

Коiи ималац непокретних добара у Берлину жели овом банком Користити 
се, дужан је најпре своја непокретна добра проценити, од ватре обезбедити и то 
управи исте банке поднети, која му, ако нађе да су иста документа уредна, одо-
брава зајам до половине процењене вредности добара, под овим условима:

1., Да дужник при примању зајма положи 2% од позајмљене му 
суме на резервни фонд.

2., Да се обвеже плаћати годишње 5.% год. у име интереса и 1/2 на 
% за осам првих година а доцније 1/4 на % у име одплате Капитала.

3., Да позајмљену му суму са интересом и свима трошковима око 
тражења да се наплата изврши, интабулира на прво место.
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Кад све ово дужник изврши, онда му управа Хипотекарне банке у место 
готових новаца даiе своја заложна писма по коiима она у истима назначене 
суме дугује и на њих интереса 4½ на % годишње плаћа. Са овим заложним пи-
смима иде дужник на берзу и колико му кад треба мења за готове новце јер се 
такова могу у свако доба на берзи или ал пари или с неком малом разликом 
продати и у готов новац обратити.

Управа банке несме издати више заложних писама него што износи позај-
мљена сума на заложена непокретна добра дужника, а ова заложна писма оси-
гурана су, са заложеним непокретним целокупним имањем дужника банке, са 
резервним фондом и целим покретним и непокретним имањем исте банке.

Банка плаћа интересе на своја заложна писма по Купонима, који су зало-
жним писмима придодани и који iоi се одсечени на исплату подносе.

Од оне половине од 1. на % интереса што банка плаћа мање на своја заложна 
писма, него што то наплаћује од својих дужника, пола се употребљава за подми-
рење управних трошкова, а пола иде у резервни или амортизирани Фонд банке.

Дужник може кад год хоће своi дуг сасвим или од чести исплатити али 
мора то на пола године напред јавити и то тако да исплата 1. јула или 2г Јануара 
буде. Ако дужник један део дуга плати, онда може то у округлим сумама на 
стотине рачунећи учинити. При исплати дуга може дужник место готових но-
ваца заложна писма банци дати.

Ако дужник тачно не плаћа интересе и одплату онда му Управа Банке 
може зајам одказати и наплату дуга зактевати.

Сваке четврте године Управа банке одређује комисиiу, коiа прегледа, дал 
заложена добра дају довољну гаранцију за учињени зајам. Ако су добра у цени 
опала и недају довољну гаранцију за дугујућу суму онда Управа банке има пра-
во зактевати да дужник у онолико зајам поврати у колико такови са заложеним 
добром није осигуран.

При тражењу наплате зајма Управа банке има право наплатити се како она 
за најбоље нађе, из покретног ил непокретног имања дужника.

Заложна писма или обвезнице банке немогу се од банке наплатити пре 
него што буду извучене да се амортизирају. Амортизирање бива од чести сваке 
године а кроз 40. година морају се све обвезнице амортизирати. У резервни 
фонд банке има се донде улагати док исти не изнесе десети део вредности изда-
тих заложница банке, а што преко тога претицало буде, то се међу члановима 
друштва делити има.

За управу и заступање банке постоiи:
а., Управа банке
б., Скупштина Чланова банке
в., Одбор               ~          ~
г.,  Под одбор        ~          ~
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Управа банке састоiи се из iедног управитеља и три члана од коiих један 
мора бити правник. Управитеља и чланове банке поставља Магистрат Берлин-
ски. Остали персонал поставља Управа банке. Исти Магистрат наређује да се 
чланови за скупштину изберу и наређује где ће се и када скупштина састати. 
Чланови или дужници хипотекарне банке у сваком нотарном оделењу берлина 
коме по неколико улица принадлеже бирају из своје средине на шест година по 
три депутирца и три замењеника за скупштину а по једног депутирца и заме-
њеника за одбор. Одбор бира из своје средине под одбор од 6. Лица.

Скупштина се састаје у Берлину сваке треће године одбори сваке године а 
пододбори свака три месеца. На зактевање одбора може Берлински Магистрат 
и изванредну скупштину сазвати.

Скупштини се даје извештај о стању банке и подносе предлози за боље уре-
ђење и унапређење банке на решење. Закључења скупштинска за промену у 
штатутима подносе се Министру Унутрашњих Дела на одобрење. Одбор пре-
гледа годишње рачуне и целу радњу Управе, одређује трошкове за идућу годи-
ну, прима тужбе противу Управе и са своим мнењем спроводи их суду на реше-
ње и предлаже скупштини промене, које би у штатутима учинити ваљало.

Под одбор прегледа тромесечне рачуне и радњу Управе банке, уверава се о 
стању касе и спрема што је нужно за решавање у одбору.

Председник Берлинског Магистрата одређује између Чланова Магистрата 
једног за Комесара банке, коiи има право у свако доба целу радњу, рачуне и 
касу банке прегледати. Овај Комесар има право у свим седницама управе, од-
бора и скупштине присутствовати, и њиова закључења, ако би нашао, да су 
закону противна обуставити. У таковом случаiу дужан iе одма исту ствар Ма-
гистрату на решење доставити. Противу решења Магистратског може се жалба 
Министру унутрашњих дела поднети.

Ова банка, која је пре 5. година установљена броiи сада преко 500. чланова 
и има заложених добара за учињени им зајам а толико исто и издатих зало-
жних писама, преко 5. Милиона прајских талира.

Извештаiи и рачуни о стању банке предаiу се јавности преко шест различ-
них новина.

Хипотекарних банака у Берлину и у целој прајској има врло млого и под 
различитим именима. Зајмови на хипотеке учињени износе у Прајској преко 
6000 Милиона прајских талира, од које суме на сам Берлин долази преко 260. 
милиона прајских талира. Све хипотекарне банке деле се на два главна облика, 
то јест: на Pfand-briefinstitut Заложне Установе и Hypotheken-Actien-
Gesellschaften Акционерска Хипотекарна друштва; разликује се у томе: што код 
Pfand-brief института дужници залажући своје имање састављају са тим капи-
тал на основу кога издаiу заложна писма, која се амортизерањем уништавају; а 
управи банке плаћају само зато, да рачуне о томе по постојећим штатутима и 
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правилама води. На против тога акционарска хипотекарна друштва полажу 
известан капитал на основу кога и заложених добара за учињене зајмове издају 
заложна писма од коих нека амортизациом а нека у одређено време наједанпут 
исплаћују а поред тога и друге различне банкалне послове као шконтирање 
меница различних папира од вредности и т.д. раде. Овакве установе непрепо-
ручују се за оне, који заiам на непокретно имање траже из узрока, што се акци-
онарска друштва састоiе из […], која гледају на сваки могући начин да што 
више добију, па често своим заложним писмама за које се обвезују да ће их у 
определено време готовим новцем исплатити, вештачки скакање и падање кур-
са проузрокују и од туда користи на штету својих дужника и поверитеља вуку.

По свршеном прегледању строја и радње Хипотекарне банке у Берлину, ја 
сам прегледао и Берлинску штедионицу, да би се упознао са рачунском рад-
њом, која се тамо врши, како би се нужне поправке и олакшице у рачуновод-
ству наших штедионица учинити могле. Радња ове штедионице огромна је. По 
закључењу рачуна њених 31. Децембра 1872 год. имала iе улагача 90.337. са Ка-
питалом од 3.796.300 прајских талира. О начину вођења ових рачуна било би 
одвећ дуго овде говорити и зато остављам то за онда, кад се о бољем уређењу 
наше рачунске струке у опште радило буде.

Свршивши напредисказани начин прегледање кредитних установа у Бер-
лину, ја сам отишао у Швајцарску и дошавши у Берн представио сам се одма 
директору спољних послова са отвореним писмом које сам од стране председ-
ника нашег Министарског савета, Министра спољних послова Г. Јована Ристи-
ћа имао. Г. Директор прочитавши исто писмо доставио га је председнику Феде-
ралног Савета, који ме је за тим врло благонаклоно примио наредивши, да ми 
се одма даде отворено писмо од Његове стране, по коме могу у целој Швајцар-
ској све Кредитне установе прегледати. На овом благонаклоном и добром ра-
сположењу Швајцарске владе према Народу Српском, ја сам му изјавио највећу 
благодарност и примивши писмо, које ми је предао предузео сам прегледање 
кредитних установа овако:

Нај пре сам прегледао Кантоналну банку у Берну. Ово је чисто Државна 
банка. Установљена је 1833. год. у цели тој, да се трговина и радиност у земљи 
подпомогне. Добила је ново устројство 30г Маја 1865. год. и државни Капитал 
који је у исту банку уложен износио је последњег Децембра 1872 год. Шест Ми-
лиона франака.

Банка има своју главну банку у Берну и 6. филијалних банака у главним 
местима Кантона Бернског. Она ради ове послове:

1.  Отвара кредите на довољно јемство.
2., Да је у зајам на покретне залоге.,
3., Шконтира, купује продаје и наплаћује менице домаће и стране.,
4., Купује и продаје швајцарске папире од вредности,
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5., Посредује уговарању зајмова.
6., Издаје банконоте
7., Прима депозите на текући рачун или на Касине обвезнице
8., Издаје своје обвезнице са учешћем у добитцима
9., Прима на чување ствари од вредности.

Осем ових послова банка несме никакве друге шпекулативне послове радити.
Банка чини зајмове најдаље за 6. месеци. Највећа сума, која се једном лицу 

или једној трговачкој кући позаiмити може одређена је на 80.000 а најмања на 
1000 франака. Но јавним Заведењама у Берну и познатим сигурним Кућама 
трговачким у Швајцарској и на страни може се по нарочитом одобрењу Управ-
ног одбора банке и већа сума позајмити.

При одобравању зајмова и отварању кредита најпре се мораiу подмирити 
они потражиiоци, који стално живе и радњу какву раде у Кантону Бернском па 
што претече оно се може на давање зајмова и отварање кредита у другим Кан-
тонима и изван Швајцарске употребити.

Банка може у свако доба одказати отворене кредите, и они који iој што ду-
гују, дужни су од дана саопштеног им одказа, па за три месеца наiдаље дугујуће 
суме повратити.

Банка може издати у банконотама онолико колико основни капитал њен 
износи, то јест 6. милиона франака.

Банка прима новце на своје облигације за 10. година плаћа интерес 4 на % 
годишње и да је поверитељима учешће у чистим добитцима банке према уло-
женом капиталу. Капитал се неможе тражити од банке натраг пре 10. година, а 
она га може сваке 4. године повратити, објавивши то 6. Месеци напред. Они 
поверитељи, који по истеку 10. година желе капитале своје натраг узети дужни 
су такође то на 6. месеци напред јавити, ако то неучине продужује се зајам опет 
на 10. година. Осем тога банка издаје Касине Обвезнице на положене iој новце 
и плаћа интерес

1., на уложене капитале за 3. године који се повратити имају, кад се 3. 
месеца напред откажу 4½ на % годишњег интереса.

2., На уложене Капитале који се повратити имају, кад се три месеца 
напред одкажу 4 на % годишњег интереса. Но ако се овакви капитали 
пре 6. месеци натраг узму него што су у банку уложени, онда се на њих 
никакав интерес, за оно време док су у банци били неплаћа.

3., На уложене капитале који се повратити имају, кад се на 30. дана 
напред одкажу 3. на % год. интереса, и на овакве капитале неплаћа се 
никакав интерес ако се изузму натраг пре три месеца него што су у банку 
уложени.
На против тога у току 1872 г. банка је шконтирала менице до 6 на % и дава-

ла је зајмове на јемство покретних ствари са 5. на %.
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За одправљање послова банке постоји управни одбор и управа банке. 
Управни одбор састоји се из 24. лица и поставља га Кантонална влада. Председ-
ника и под председника одбора именује такође влада, а одбор бира себи секре-
тара. Чланови одбора постављају се на 6. година и сваке године замењују се са 
4. нова Члана. Најмање 8. Чланова одбора треба да су настањени у Берну. За 
решавање предмета изискује се најмање 13. Чланова. Предмети се решавају ве-
ћином гласова. Чланови управног одбора немају сталне плате него им Канто-
нални Савет за седнице што по потреби банке држе, одређује умерену награду. 
Управни одбор бира из своје средине Управу банке, која се састоiи из 5. члано-
ва од коих троица ваља да станују у Берну. Управни одбор одређује председни-
ка и подпредседника Управе.

На предлог Управе банке, Управни одбор поставља на 6. година Управите-
ља, Контролора, првог Казначеiа банке, и руковатеље и Казначеје Филијалних 
банака. Плату овим званичницима банке одређује Кантонални Савет на пре-
длог Управног одбора. Остале званичнике и служитеље банке поставља Управа 
Банке на предлог Управитеља банке и одређује им плату. Управни одбор и 
Управа банке састају се на позив председника кад год то потреба послова зак-
тева. Они одређуiу Количину интереса прегледају рачуне и Касе, стараiу се о 
поболшању и унапређењу банке и т.д.

Влада има право у свако доба искати да јој се поднесе извештај о радњи и 
стању банке, а може одредити и нарочитог Комисара, који ће целу радњу банке 
прегледати и о стању њеном известити је.

На свршетку сваке године банка је дужна своје рачуне закључити, који се 
посредством новина јавности предају.

По закључењу рачуна банке Кантоналне у Берну 31. Децембра 1872 год. ова 
је банка у току исте године обрнула у своiој радњи:

а., При главној банци у Берну 423,365.011. франака
б.,  “  Филијалним банкама 361,810.029.  ~~~~
 Свега    785,175.040. франака

Готовина која се у Каси налазила 31. Децембра исте године износила је 
1,350.603. фр. а у банконотама било је у течају 3,200.000 франака дакле нешто 
мало више него 2½ пута налазило у течају више банконота него што је било 
металне готовине у Касама за исплату истих. Банконоте није дужан нико при-
мати, али их свак радије прима него готове новце, јер стоје ал пари са златом и 
сребром.

Од чисте добити банке по одбитку свију трошкова даје се:
Државној каси                        92 на    %
Чиновницима банке               8    ~~
 Сума                100    ~~
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На 6,000.000 франака што је Државна Каса Кантона Бернског у 1872 год. у 
банки имала примила је Државна Каса од банке:

у име интереса 5 на % годишње рачунећи 300.000. франака
и у име чисте добити  138.000.   ~~~
 Свега  438.000. франака
или 7 3/10 на % на уложени Капитал.

Свршивши прегледање Кантоналне банке у Берну, која је установљена, да 
подпомаже трговину и радиност давањем зајмова на кратко време ја сам пре-
гледао и Хипотекарну банку истог Кантона која постоји у цели тој да подпомог-
не радиност, који потребује зајма на више година.

И ово је државна банка Кантона бернског, Установљена је у 1846. г. 
и уложени државни капитал у исту банку износио је 31. Децембра 1872 
год. 7.108.808. франака.

Ова хипотекарна банка ради ове послове:
1., Да је зајмове на непокретна добра.
2., Исплаћује са непокретним добрима осигурање облигације и купује 

швајцарске папире од вредности.
3., Прима под интерес новце од појединих лица.

А покрај тога рукује:
1., са приходима државних добара
2., са штедионицом
3., “фондовима државним или под надзором државе стојећим
4., са кауцијама Чиновника и најпосле
5., води надзор да се све исплате по постоiећим правилама редом чине и 

да се масе које без насљедника остану коме надлежни предаду.
Капитал Државни Хипотекарне Касе умножен је са различним улозима и 

31. Децембра 1872 год. износио је 32.359.561 франак, од које је суме било на зајму 
код 11.494. дужника [=]– 29.954.568 франака. Приватних уложника, који су сво-
је новце у банку дали било [је] 31. Децембра 1872 год. 7.831, а уложени Капитал 
износио је 21.880.005 франака.

На суме која поједина лица убанку улажу банка издаје своје обвезнице или 
заложна писма, са Купонима по којима плаћа годишњег интереса 4½ на %. Ин-
тереси се исплаћују шестомесечно, а обвезнице по излазку сваке пете године, 
под условом, да сваки поверитељ банке зајам на 6. месеци напред одкаже. Ако 
се наплата зајма на 6. месеци пре истекшег рока обвезницама необјави, онда 
важе исте обвезнице опет даље за пет година а Хипотекарна банка може их 
после у свако време, објавивши три месеца напред, исплатити.

За исплату обвезница банке јемствује Држава са свима својим непокретним 
добрима и са целим заложеним непокретним имањем дужника банке.
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Хипотекарна банка стоiи под врховним надзором Кантоналног Савета и 
под непосредном управом Кантоналног Директора Финансије.

Веће чиновнике банке поставља Кантонални Савет, а мање Директор Фи-
нансије.

За решавање свију важнијих предмета постоiи код банке Комисија, која се 
састоiи: из Управитеља Хипотекарне банке, Управитеља Кантоналне банке и 
iош три Члана које Кантонални Савет поставља. Од ова три Члана што Канто-
нални Савет поставља, првонаименовани Члан Председник је Комисије, за Де-
ловођу Комисије одређује Директор Финансије једног Чиновника банке.

Директор Финансије може кад год хоће у седницама Комисије учествовати 
и тада он председава. Он је дужан најмање један пут у месец дана, или сам или 
преко једног Чиновника, кога одреди он, Касу и рачуне Хипотекарне банке пре-
гледати, о стању њеном као и о целој радњи банке известити се.

По закључењу рачуна Хипотекарне банке 31. Децембра 1872. г., она је, по 
одбитку свију трошкова, имала чистог прихода за рачун Државне Касе у 1872. 
г. –289.194 франака, што износи на уложени Државни Капитал од 7.188.808 фра-
нака преко 4 на %, осем осталих услуга, што чини држави вршећи различне 
Финансиске послове који су јој као што је горе речено наложени.

Пошто сам прегледао Државне банке, које у Кантону Бернском постоје, ја 
сам прегледао и Акционарску банку, која у Берну под именом [Фидеративне] 
банке постоiи.

Оваје банка установљена 26. Новембра 1863.год. Капитал је одређен на 60. 
Милиона франака и подељен је на 120.000 акција по 500. франака свака акција. 
До сада је издано 60.000 акција, Акционари су по зактевању управног Одбора 
банке положили 9.000.000. франака.

Рок трајања банке одређен је на 50. година рачунећи од 1. Јануара 1864. го-
дине.

Банка ради ове послове:
1., Шконтира менице и остале папире од вредности
2., Отвара кредите на текући рачун са довољном гаранцијом
3., Даје узајам на јемство папира од вредности, и поузданих личних јемаца
4., Посредује са учешћем или без учешћа у добитцима за зајмове за ра-

чун државе, општина и појединих дружина за грађење гвоздених путова и 
других предузећа трговачких и индустријских

5., Посредује са учешћем или без учешћа у добитцима, да се Капитали на 
непокретно имање у зајам издати могу

6., Посредује да се саставе акционарске или Командитне дружине и из-
даје њиове акције, али без учешћа њеног у таквим дружинама

7., Купује и продаје различне државне и индустријске папире за рачун 
трећег лица
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8., Купује и продаје драгоцене метале
9., Прима новце са интересом или без интереса на текући рачун или на 

обвезнице са одређеним роком плаћања или на осигуране дохотке за жи-
вота, пензије и т.д.

10. Прима на чување драгоцености новце и остале вредности
11., Узима на руковање капитале у новцу и у папирима за рачун трећег 

лица и
12., Издаје банконоте. За исплату истих мора свагда имати у својим Ка-

сама једну трећину готових новаца од стављене у течај количине банконо-
та; а остале две трећине морају бити осигуране са меницама о којима нејма 
сумње да ће у своје време на плаћене бити.
За сваку грану радње одређује се највиша сума, која се у појединој радњи 

употребити може.
За управу и вршење послова постоји:

1., Главни управитељ банке;
2., Управа банке;
3., Управни одбор;
4., Скупштина акционара.

Главног управитеља банке бира и поставља управни одбор. Главни управи-
тељ банке мора бити швајцарски грађанин;он остаје на свом месту до новог 
избора управног одбора, и ваља да има најмање 60. акција, које полаже као ка-
уцију у Касу банке.

Главни управитељ банке стара се, да се сви послови банке сходно постоје-
ћим штатутима и наредбама тачно врше, да се радња банке боље усавршава и 
унапреди. Он представља друштво у свима пословима банке, изузимајући оне 
послове за које се нарочито лице одреди.

Управа банке састоiи се из једног председника и два до четири члана, које 
бира управни одбор између акционара. Чланови Управе остају на својим ме-
стима до новог избора лица за управни одбор. Управа банке контролира целу 
радњу банке. Одређује количину шконта, интереса и кредита појединим лица-
ма, спрема и са својим мнењем предлаже управном одбору оне предмете, који 
његовом решењу подлеже и одређује плату званичницима и служитељима бан-
ке, који такову испод 3.000. франака годишње имају.

Управни одбор састоiи се најмање из 15. Чланова. Њи бира и поставља 
скупштина акционара на 3. године. Сваки члан управног одбора мора имати 
најмање 20. акција и положити их у име Кауције у Касу банке. Управни Одбор 
бира себи Председника Подпредседника и Секретара. Управни одбор надзира-
ва и контролира целу радњу Управе банке, прописује упутства за радњу, одре-
ђује плату свима званичницима банке и поставља оне Званичнике који имају 
плате више од 3.000. франака, одобрава да се установе филијалне банке, одо-
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брава кредите и друге радње за рачун банке, које превазилазе суму од 50.000 
франака. Наређује да се нове акције утечају пуштају прегледа Књиге рачуне и 
Касу, опредељује годишњу дивиденду, расправља сукобе, који би се између 
председника и чланова Управе догодили и одобрава годишњи рачун и извештај 
о радњи банке који се скупштини акционара поднети има.

Управни одбор састаје се најмање једанпут у два месеца дана, а осем тога 
сваки пут кад га главни управитељ банке сазове, или кад то Управа банке или 
Четири Члана управног одбора зактевају. Председник управног одбора има 
право такође одбор сазвати кад год за нужно нађе.

Већина чланова управног одбора морају бити швајцарски грађани, а две 
трећине најмање морају пребивати у Швајцарској.

Скупштина акционара одређује члановима управног одбора, који немају 
опредељену плату, награду, за онолико дана, колико су у радњи код банке про-
вели. Скупштина акционара састаiе се или редовно или изванредно. Редовно се 
састаје сваке године у месецу марту, а изванредно кад год управни одбор или 
100. акционара то зактева.

Скупштина се састоји из акционера, који имају најмање пет акција. Сваки 
пет акција дају право у скупштини на 1. глас 10 акција на два гласа, сваки десет 
акција до стотине имају један глас више, а преко стотине акција, свака стотина 
акција има један глас више. Iедна личност неможе сајединити у себи више од 
30. гласова.

Скупштини се подноси извештај и рачуни о радњи банке. Она прегледа и 
одобрава рачуне њене. Ако скупштина неможе рачуне банке прегледати док 
седнице њене трају, она одређује Комисију, која ће то учинити и извештај о 
томе првој идућој скупштини поднети. Скупштина бира Чланове Управног од-
бора, решава поднешене јој предмете од стране Управног одбора или појединих 
акционара, одобрава измене, које би се у штатутима учинити имале и ако би 
четвртина уложеног акционерског Капитала изгубљена била, решава, да радња 
банке престане и да се коначно прорачунање и исплата учини.

Из суме, коју банка у току једне године заради исплаћују се најпре сви тро-
шкови и штете банке, а потом акционерима 5. на % интерес на уложени Капи-
тал. Од оне суме, која преко тога остане, одваја се 15. на % у резервни Фонд и то 
донде док исти Фонд неизнесе 10 на % од уложеног Капитала од стране акцио-
нара. Од оне суме што поред овог претече, даје се 10. на % Чиновницима банке 
у име тантијеме а остало дели се као дивиденда међу акционерима.

Федерална банка има једну главну банку у Берну и 5. Филијалних банака у 
знатним Кантонима Швајцарске. По закључењу рачуна њених 31. Децембра 
1872 год. она је у току исте године окренула у своiој радњи 1,015.000.000 франа-
ка. На свршетку исте године имала је у Касама својим у звечећем новцу 
1,409.857. франака а напротив тога имала је у циркулацији банконота 2,479.400. 
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франака, дакле нешто више но 1.2/3 било је више у циркулацији банконота него 
што је било готовине у Касама за исплату истих.

Чиста добит или Дивиденда на 9,000.000 франака уложеног Капитала акци-
онарског изнела је у 1872 год. 270000 франака или 3 на %. К овоме кад се дода 
интерес 5 на % што је акционерима на основу штатута исплаћен, онда добит 
акционера на уложени Капитал за 1872. г. износи 8 на %.

Стање у коме се банка налази предаје се јавности по средством новина на 
свршетку сваког месеца.

Свршивши прегледање Федералне банке у Берну нисам нашао за нужно 
ићи у друге Кантоне Швајцарске, да тамо постојеће банке прегледам јер сам се 
известио, да и остале банке у Швајцарској снезнатним изменама на ове наличе, 
него сам се одма кренуо у Брисл, да уређење и радњу тамошњих банака прегле-
дим.

Пошто сам извештен био телеграфском депешом Председник Министар-
ског Савета, Министар Иностраних дела Г. Јована Ристића од 13. августа ове 
год. да је тешко добити писмену препоруку, која је преко Енглеског Конзула у 
Србији, за приступ мој код Белгиске владе у кредитне установе, тражена, него 
да се у томе користим писмом које сам при себи имао од стране наше Владе, ја 
сам по долазку мом у Брисел отишао у Министарство Спољних послова и пред-
ставио се са истим писмом Директору Оделења Конзулатског и трговине Г. Вер-
хаесту молећи га, да би ми приступ код Националне банке и Државног књиго-
водства при Министарству Финансије израдити изволео, како би њиове опера-
ције и рачунску радњу сазнати могао. Г. Верхаест врло ме лепо примио и про-
читавши предано му му писмо рече ми, све ће вам се по жељи учинити и да не 
би из овог Министарства писали писмо ево вам моја Карта, па идите управо 
Директору Књиговодства у Министарству Финансије Г. Дифуру предајте му 
моју карту заједно са писмом, које од ваше владе имате, па ће вам он све што 
вам требало буде показати.

По овоме упутству ја сам поступио, и Г. Дифур примивши карту и прочи-
тавши писмо, које сам му предао, такође ме врло добро примио, наредивши 
одма, да ми се како при државном Књиговодству тако и при Народној банци 
цела радња најтачније покаже.

Поред Народне банке ја сам нашао за нужно и државно књиговодство у 
Белгији прегледати, једно зато, што је неопходима потреба да се наше државно 
рачуноводство боље уреди и што је Белгија у обзиру Финансијском врло добро 
уређена држава, а друго зато, што Народна банка стоји у великој свези са Ми-
нистарством финансије, почем она све државне Казначејске послове врши.

Најпре сам прегледао Народну банку. Ова је банка установљена 5. Маја 
1850. год. Рок трајања одређен iој [је] био на 25. година но сбог особито изврст-
не и напредне радње њене добила је 20. Маја 872. г. повластицу да продужи 
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радњу iош на 30. година рачунећи од 1. Iануара 1873 год. а у исто време у неко-
лико су поправљени и пређашњи штатути њени.

Ова је банка основана на акције. Садашњи Капитал друштвени износи 50. 
Милиона франака раздељених на 50.000 акција у 1850. години издано је 25.000 
акција по 1000 франака и састављен је био капитал од 25. Милиона франака, а 
у 1872 год. издато је опет 25.000 акција по 1100 франака, што износи двадесет и 
седам и по Милиiона франака, од чега је одређено да се употреби 25. Милиона 
на умножење акционарског капитала, а два и по Милиона франака на резервни 
фонд банке.

Банка ради ове ради ове послове:
1., Шконтира и купује менице и остале папире од вредности, који се 

трговине тичу као и обвезнице државне касе.
2., Купује и продаје драгоцене метале.
3., Даје у зајам на злато неизрађено и у опште на драгоцене метале.
4., Наплаћује папире од вредности, које јој приватна лица или заведе-

ња по ради наплате предаду.
5., Прима новце на текући рачун, и на оставу папире од вредности, 

драгоцене метале и новце златне и сребрне.
6., Даје у зајам на текући рачун за кратко време на отачанствене др-

жавне папире од вредности, као и на оне папире за које Држава Белги-
ска јамчи. Ове зајмове чини банка у границама и под условима које од 
времена на време одређује управни одбор банке и у договору са Саветом 
Цензора и по одобрењу Министра Финансије.

Да би банка своју радњу боље развити могла она има право да издаје банко-
ноте у оноликој количини колико потреба радње зактевала буде, под условом, 
да за исплату истих као и за исплату осталих папира, за које се обвезала да ће 
их одма по виђењу исплатити, има свагда у својим касама једну трећину у гото-
вом новцу од целокупне у папиру находеће се суме, а две трећине да буду оси-
гуране, са меницама и другим вредностима које се лако и поуздано у готов 
новац преобратити могу, са одобрењем Министра Финансије и у границама 
које је он одреди, може се за неко време готовина новаца за исплату банконота 
и осталих папира банке испод трећине свести. Банка је дужна своје банконоте 
на зактевање доносиоца са звечећим новцима заменути. Банконоте се примају 
при свима државним касама. Приватна лица нису их дужна примати али их 
свак радије прима него готов новац јер нејма никакве разлике у курсу између 
њих и златног и сребрног новца.

Последњег децембра 1872 год. било је готових новаца у касама банке 
115.670.473 франака а налазило се банконота у циркулацији 333.608.750 фра-
нака дакле нешто мало мање него три пута било је више у течају банконота, 
него што се налазило готових новаца у касама банке за исплату истих. Осем 
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горе именованих радња банки је забрањена свака друга радња, а изреком 
ово:

1., Да неможе узајмити или у зајам дати на непокретна добра или на 
залогу индустријских акција и обвезница.

2., Да неможе позајмити на своје акције нити их одкупити.
3., Да несме учествовати ни посредно ни непосредно упредузећама ин-

дустриским и трговачким нити се упуштати ма у какву трговачку радњу 
осем једине радње са златом и сребром.

4., Да неможе куповати за банку друге непокретности осем оних, које 
су iој неопходимо потребне за њену радњу.
Банка шконтира менице, којима излази рок исплате најдаље за сто дана. 

Количина шконта одређује се обично сваке недеље. Зајмове на папире од вред-
ности даје банка најдаље за четири месеца. Ако по изласку овог рока неби ду-
жник зајам повратио, онда банка продаје заложене папире на берзи и наплаћу-
је се за сва своја потраживања, а што претече предаје дужнику. На папире од 
вредности даје се у зајам највише четири петине од заложене вредности.

Менице морају имати три сигурна подписа за исплату. По особитом реше-
њу примају се менице са два подписа. Заложени еспап коим би се меница на-
платити могла служи место једног подписа. Шконтираних Државних Касиних 
обвезница може банка имати у својој каси највише до 10. Милиона франака.

Банка може овлашћена бити од стране владе да купи различних државних 
папира, у што се рачуна и обвезнице Државне Касе, но највише онолико колико 
износи уложени капитал акционера.

Сви државни новци, који нису потребни да се одма употребе, предају се 
банци на радњу, а она је дужна такове кад год затребају за рачун владе издати. 
У накнаду за дане јој повластице банка врши безплатно све Казначејиске посло-
ве Државне, Фонда пенсиiоног удовица и сирочади Чиновника и главне држав-
не штедионице, а осем тога:

1. Плаћа држави у име трошкова, што ова сходно постојећим закони-
ма издаје наредбе за исплате, 175.000. франака годишње.

2., Плаћа држави 4 на % на капитал који би се у банконотама преко 
275. милиона франака у циркулацији налазио.

3., Да је држави добит која се покаже између интереса од 5. на % и ин-
тереса што банка преко те суме више наплаћивала буде.

4., Да је држави четвртину добити, која претече пошто се исплате сви 
трошкови банке и измири добит државе, која се у предх. 2-3. тачки спо-
миње, да је акционарима 3. на % на уложени капитал.
Овде се приметити има, да користи, које су држави од стране банке усту-

пљене у поменутој 2 и 3. тачки, почињу тећи на основу Закона од 20 маја 1872 
год. Од 1. јануара 1873 г. ког је дана повластица истој банци iош на 30. година 



Извештај Илије Маргетића министру финансија из 1873 
– важан детаљ за историју српског банкарства

359

продужена и да од добити, која се горе у 4. тачки спомиње, банка је дала држа-
ви до последњег Децембра 1872 г. по старом закону од 5. маја 1850 г. године 
шести део, а тек од 1. јануара 1873 г. даваће iоi четврти део од исте добити.

По закључењу рачуна банке 31. децембра 1872 г. банка је дала држави у 
1872 г. чисте добити 1,266.571. фр. Кад се к’ овој суми дода што банка безплатно 
врши све државне казначејске послове на што би по предрачуну држава најма-
ње трошити морала годишње 500.000 фр. онда износи корист, коју је држава од 
банке у 1872 г. имала 1,766.571. франак.

По уверењу вице гувернера банке г. Пирзона15 ова ће добит према повећа-
ном учешћу државе у додатцима банке на основу поменутог закона од 20 маја 
1872 г. изнети у 1873 год. до три милиона франака.

Осем ове користи банка чини велике услуге држави при тражењу зајма за 
потребу државе и при стављању у течај различних државни папира а у случају 
нужде била би велика финансијска снага, која би државу у обрани отачбине 
подпомагати могла. Од какве је велике користи ова банка народу Белгијском за 
развитак његове трговине и радиности то најбоље показује огромна цифра ње-
ног годишњег обрта, који је износио у 1872 год. преко 13 милијарди франака.

Радња ове банке тако је напредна, да су акционери у 1872 г. имали добити на 
свакој акцији од 1.000. франака 257. франака и 36. сантима то јест преко 25 на % а 
акције од 1.000 франака порасле су у цени на 2.900. франака. За бољу сигурност 
ове банке постоји резервни фонд, у који се улаже сваке године 15 на % од чисте 
добити. Овај је фонд одређен за подмирење штета, које би се при банци догодити 
могле и износио је последњег децембра 1872 г. 20,269.076. франака.

Банка има једну главну банку у Брислу и тридесет и пет филијалних банака 
по главним местима у Белгији.

За исправу и вршење послова банке постоје:
1., Управни Одбор
2.  Савет Цензора
3.  Главни Савет
4.  Одбор шконтирања
5.  Државни Комесар
6., Скупштина акционара

Управни одбор састоји се из једног Губернатора и шест Директора банке. 
Губернатора банке поставља Краљ указом својим на 5. година. Ово поставље-
ње може се понављати, али може Краљ Губернатора кад год за потребно нађе 
од дужности разрешити и другог на његово место поставити. Губернатор бан-
ке неможе бити члан ни горње ни дољње Камаре и не може уживати никакве 

15 НЕДОСТАЈЕ ТРАНСКРИПЦИЈА (André-Eugène Pirson), 1817–1881, гувернер Народне 
банке Белгије 1877–1881. Доступно на: https://en.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9-
Eug%C3%A8ne_Pirson (приступљено 18. 10. 2019).
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пензије од стране Државе. Плату Губернатору одређује Краљ а банка му такову 
из своје касе издаје; поред тога банка му одређује нужну суму за пристојан стан 
и намештај. Директоре банке бира и поставља Скупштина акционара на шест 
година. Сваке године по један Директор замењује се новим, но скупштина 
може их све у свако доба другима заменути.

Између Директора Краљ одређује једног, који ће Губернатора у случају ње-
говог одсуства или удалења од дужности, заступати. Овај Директор носи на-
слов вице Гувернера банке.

Губернатор и Директори банке немогу бити чланови управног одбора ни-
једне друге банке.

Губернатор и Директори банке морају бити Белгијски грађани.
Савет Цензора састоји се из седам чланова, које скупштина акционара на 

три године бира. Они могу на ново избрани бити. Прве године три се Цензора 
замењују са новима, а друге и треће године иступају у свакој години по два 
Цензора и замењују се са новима.

За јемство доброг и тачног вршења послова дужни су положити кауције у 
банку: Губернатор 50. акција, сваки директор по 25. и сваки Цензор по 10. акција.

Губернатор је председник управног Одбора, Главног Савета и скупштине 
акционара. Он се стара да се сва решења њина подпуно изврше. Настоји да се 
сви послови банке сходно постојећим законима и правилама тачно и уредно 
врше. Подноси скупштини акционера годишње рачуне банке. Представља 
банку у свима њеним радњама и подписује сам сва акта изузимајући она, која 
какву обвезаност банки налажу, која је дужан поред њега и секретар банке 
потписати. Губернатор банке може обуставити извршење решења Управног 
Одбора, али је дужан одма сазвати Главни Савет и представити му ствар на 
решење.

Управни одбор одређује количину и услове шконта опредељује суму која се 
употребити може за шконтирање Касиних обвезница, за давање зајмова на ота-
чанствене државне папире од вредности као и куповање истих под условом, да 
то и Савет Цензора одобри. Поставља и разрешава од дужности званичнике 
банке одређује им плату и опредељује кауцију, коју положити морају, именује 
лица, која могу издавати квите на примљене новце и папире од вредности. 
Одређује пуномоћнике, који могу место банке у Брислу акта и на другом месту 
подписивати има право уговарати и поравњавати се у стварима тичућим се 
банке пошто предходно саслуша о томе мнење Савета цензора и најпосле саста-
вља годишњи извештај о радњи и стању банке, који се скупштини акционера 
подноси. Да би управни одбор решавати могао, изискује се да при решавању 
више од половине чланова присутних буде, а решења се чине по већини гласо-
ва, при равноподељеним гласовима решава глас Председника. Протокол реше-
ња подписују сви Чланови који су при решавању били и секретар одбора.
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Савет Цензора контролира целу радњу банке, прегледа рачуне и Касе, вотира 
буџет издатака на предлог Управног одбора. Одобрава или измењује предлоге 
поднешене му од стране Управног одбора о количини шконта, о куповини Каси-
них обвезница и других домаћих државних и под надзором државе стојећих па-
пира од вредности, као и о условима о давању зајмова на исте папире.

Савет Цензора састаје се кад год је нужно а најмање једанпут у месец дана. 
У итном случају може Управни одбор сам ко[личи]ну шконта изменути но ду-
жан је то најдаље до пет дана Савету Цензора на потврђење поднети.

За решавање предмета у Савету Цензора нужно је да присутни буду најма-
ње Четири Члана. Решења бивају по већини гласова, а ако се гласови на пола 
поделе онда се ствар подноси на решење главном савету. Ако се за решавање 
каквог итног предмета неби могло скупити онолико чланова Савета Цензора 
колико се најмање изискује, онда ту ствар решава Главни Савет.

Главни Савет банке састоји се, из Губернатора банке свију директора и 
Цензора. Састаје се кад год је потребно а најмање једанпут у месец дана. Они се 
у скупу уверавају о целом стању банке, решавају о бољем уређењу и вршењу 
послова у банци и о условима, под којима се депозити у банку примати могу. 
Но сва нова уређења као и услови о примању депозита морају се поднети Ми-
нистру Финансије на одобрење. Главни Савет банке решава све што се односи 
на прављење и издавање банконота, установљава нове Филијалне банке, поста-
вља и разрешава од дужности секретара и Казначеја банке и одређује им плату. 
За решавање предмета у Главном Савету банке изискује се, да је присутна ве-
ћина чланова његових, решења бивају по већини гласова а при равно подеље-
ним гласовима решава глас Председника.

Одбор шконтирања састоји се из два оделења и свако оделење најмање из 
три члана. Чланове овог одбора поставља Главни Савет банке на једну годину 
по половина чланова замењује се сваке пола године са новим члановима. Изла-
зећи чланови могу на ново избрани бити. Они се састају кад год је потребно, а 
Главни Савет одређује им накнаду за држање седница. У сваком одбору пред-
седава један Директор банке, а дужност им је прегледати менице уверавати се 
о њиховој уредности и сигурности и предлагати Управном Одбору које се Ме-
нице по њином мишлењу за шконтирање примити могу.

Комесар државни надзирава целу радњу банке а особито сконтирање меница 
и папира и издавање банконота. Плату Државном Комесару одређује Краљ у до-
говору са управним Одбором банке, а банка му такову из своје Касе издаје. Др-
жавни комесар има право у свако доба у целој радњи банке известити се и пре-
гледати њене касе и рачуне. А може кад год хоће присутствовати у седницама 
одбора, Савета и скупштине банке и има у свима седницама саветодавајући глас.

Скупштина акционера састоји се из свију оних акционера, који имају десет 
акција. Десет акција дају право једног гласа. Iедна личност неможе сајединити 
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у себи више од пет гласова. Ово исто важи и за пуномоћнике акционара. Скуп-
штина акционара скупља се редовно последњег понедељника месеца фебруара 
и последњег понедељника месеца августа сваке године. На састанку скупштине 
у месецу фебруару Управни Одбор подноси скупштини извештај и рачуне о 
целој радњи и стању банке за предходну годину, а на састанку скупштине у 
месецу августу, Скупштина бира директоре и цензоре банке на место оних ко-
јима је рок службе истекао. И прва и друга скупштина попуњавају избором сва 
она места која су упразњена остала смрћу, оставком или другче.

Скупштина акционара може бити и изванредно сазвана кад год то Управ-
ни одбор за нужно нађе а мора бити сазвана:

1., Кад то зактева Савет цензора или двадесет акционера који имају 
право гласа.

2. Кад се број директора или цензора на четири смањи.
Скупштина мора бити сазвана на један месец раније пре одређеног дана. За 

састанак и ако је прека потреба може се по решењу главног савета банке овај 
рок и на 15. дана спустити. У позиву на скупштину ваља, да се свагда каже, 
какви ће се предмети на скупштини решавати.

Скупштина решава све оне предмете, које iој управни одбор или Савет 
цензора или пет Чланова њених поднесу. Но ови последњи дужни су најмање 
на 10. дана пре састанка скупштине саопштити своје предлоге управном одбо-
ру, како би их он на дневни ред ставити могао. Сви предмети у скупштини ре-
шавају се већином гласова. Ако се гласови на пола поделе онда се предлог одба-
цује.

Избори лица и опозивање са звања бивају у скупштини тајним гласањем, а 
сви остали предмети решавају се јавно личним прозивом сваког скупштинара.

За опозивање са звања Директора и Цензора изискују се три четвртине гла-
сова, који имају најмање половину изданих акција.

Промене у штатутима могу се учинити нарочитом скупштином акционара, 
која се само ради тога сазвати има. Ова Скупштина може решавати ако пред-
стављала буде најмање 20.000 акција. У овом случају могу они акционери, који 
имају мање од 10 акција саставити се у једно и тако право гласања на скупшти-
ни себи придобити.

За пуно важно решење о промени штатута банке изискује се и iош:
1., Да гласају за промену најмање две трећине скупштине.
2., Да влада одобри исте промене.

Напоследку влада има право зауставити сваку радњу банке и њених органа 
за коју нађе да је противна законима, штатутима и интересима државе.

Свршивши прегледање строја и радње народне банке, ја сам прегледао iош 
и Хипотекарну банку у Брислу, која постоји под именом Compagnie Immobiliere 
de Belgique, а која је знатна због цели у којој постоји, као што ћу то доле казати.
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Ова је банка установљена 18. јула 1863. године на акције. Цел јој је, да у Бел-
гији улепшава вароши, да изсушује баре, да зида магацине, канале и т.д. једном 
речи, да предузима све оно, што подпомаже индустрију у земљи, што подиже 
вредност непокретном имању и што служи за здравље обитника. Ове послове 
она ради или сама или у ортаклуку или даје у зајам новаца другом на залогу 
непокретних добара до половине њихове вредности. Банка је овлашћена да из-
даје своје обвезнице, за које су акционари положили по зактевању управног 
одбора на име прве и друге уплате само по 200. франака што износи 10.000.000 
франака, или заложна писма до суме, која може изнети највише двапута оноли-
ко колико износи уложени капитал акционара и резервни фонд банке, а поред 
тога и до суме, колико износио буде зајам, што она другима на јемство непо-
кретног имања учинила буде.

Повластица за радњу дата је банци на 99. година.
Капитал друштвени одређен је на 60. милиона франака и раздељен је на 

120.000 акција свака акција по 500. франака. До 31. децембра 1872 г. издано је 
50.000 акција.

Онај који би хтео зајам од 5. на 25. година продужити, тај плаћа после у име 
интереса и провизиона у једно 5½ на % но поред тога дужан је свој дуг годи-
шњом одплатом, која почиње са 4 на % а доцније сваке године умањава се, кроз 
25. година сасвим измирити. Најпосле остављено је дужницима, да могу свој 
дуг кад год хоће исплатити под условом да плате банци 1/2 на % у име накнаде 
што позајмљени им капитал пре одређеног времена враћају.

Зајмове на непокретна добра, да је банка за време до испод 5. година са 5 на 
% годишњег интереса и поред тога 1 на % годишње узима у име Комисиона. За 
подпомоћи различита зидања у земљи, ова банка даје у зајам и на оне грађеви-
не, које iош нису довршене, до половине вредности израђеног већ посла.

На своје обвезнице или заложна писма банка плаћа годишње интереса 4½ 
на %. Интереси се исплаћују шесто месечно по купонима, који су обвезницама 
придодани, а главнина обвезница исплаћује се амортизирањем тако, да за 25. 
година све обвезнице исплаћене бити морају. Сваке године вучењем коцке 
одређују се обвезнице које се амортизирати имају.

При давању зајмова банка ова ненамеће никоме своје обвезнице, него даје 
свакоме по зактевању или готове паре или њене обвезнице или друге папире од 
вредности, ако их за издавање има.

По закључењу рачуна 31. децембра 1.872 год. ова је банка имала у радњи 
29.418.004 франака. Издане суме у зајам на непокретна добра износиле су 
11.452.755 франака. На одкупљена добра у цељи тој, да се дотерају и поправе да 
приход доносе, уложено је било 5 407.422 франака. У осталим радњама банке 
налазило се 12.557.827. франака. У својим обвезницама или заложним писмама 
имала је банка 11.123 500. франака.
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У 1872 год. добитак банке износио је 623.456 франака. Ова добит подељена 
је овако:

1., Издано је акционарима пет на % у име прве дивиденде имауправо 
у име интереса на положени капитал од 10. милиона франака     500.000.

2., У фонд резервни одвојено је од горе протекше суме у 123456 
франака 10 на % што износи                                                    12.345.16

3., Издано је акционарима 90% од заоставше суме или            100.000.
4., Издано је 10 на % члановима управног одбора банке у име награде 

за труд њихов или                                                                       11.111.
 Свега                            623.456. франака

По предизложеном рачуну акционари су добили за уложени капитал од 10 
милиона франака 600 хиљада франака што износи 6 на % годишње.

Резервни фонд банке износио је последњег Децембра 1872 г. 312.346 фр.
За Управу и вршење послова у овој банци постоји:

1., Управни одбор
2., Одбор Цензора
3., Комесар државни
4., Скупштина акционера

Управни одбор састоји се из седам чланова, које бира и поставља скупшти-
на акционера на 6. година. Они се у три пута са новима замењују први и други 
пут излазе двојица, а остали трећи пут. Ред изласка опредељује се коцком. Из-
лазећи чланови могу на ново избрани бити. Сваки члан мора положити 50. 
акција у Касу банке у име кауције за време док исту дужност врши.

Управни одбор бира себи из своје средине Председника а овај опет назна-
чује једног од чланова истог одбора за Подпредседника. Управни одбор састаје 
се на позив Председника најмање једанпут у месец дана, а поред тога сваки пут 
кад то потреба зактева. За решавање предмета изискује се, да већина чланова 
присутна буде. Решења се чине по већини гласова, а при равно подељеним гла-
совима решава глас председника.

Управни одбор решава које се грађевине и под каквим условима предузети 
могу, које се земље или добра купити, разменути или под закуп и на који начин 
узети могу. Опредељује количину зајма, који се на залогу непокретних добара 
учинити може и количину акција обвезница или заложних писама које банка 
издати има. Стара се да новци безплодни нележе а ако ови износе половину 
уложеног капитала акционарског наређује, да се са истима могу шконтирати 
менице да се дају на текући рачун другим банкама, да се купе домаћи државни 
папири који интерес доносе и да се на залогу истих папира зајмови чинити 

16 Рачуноводствени термини „за пренос” и „пренето 500.000.” који стоје на овом месту у 
оригиналу означавају пресек рачунске операције због завршетка странице папира.



Извештај Илије Маргетића министру финансија из 1873 
– важан детаљ за историју српског банкарства

365

могу. Прописује правила за унутрашњу радњу банке. Установљава Филијалне 
банке поставља и од дужности разрешава Директора и све остале званичнике 
банке. Одређује свима званичницима плату и у опште решава све послове бан-
ке, који се њеног интереса тичу. За разрешење од дужности Директора банке 
изискују се две трећине гласова управног одбора. Директор банке полаже у име 
кауције у банку 50. акција које у истој остају за цело време вршења његове ду-
жности. Њему су подтчињени сви званичници банке и на његов предлог 
Управни одбор поставља и одпушта званичнике банке и плату им одређује. Он 
се стара, да се сва решења Управног одбора и сви послови банке тачно и уредно 
врше. Он води сву преписку банке и представља банку у радњи њеној. У одсу-
ству директора Управни одбор одређује једног свог члана да га заступи.

Одбор Цензора састоји се из 5. до 7. чланова, које поставља скупштина ак-
ционера. Они се кроз три године замењују почастно са новим члановима. Ако 
се број чланова на три равна дела разделити неможе, онда прве године излази 
највећи број. Ред излазећих чланова опредељује се коцком и излазећи чланови 
могу на ново избрани бити. Сваки цензор мора положити Кауције у Касу банке 
25. акција, које у банци за време вршења њиове дужности остају. Цензорима 
одређује скупштина акционера награду за труд према броју држаних седница 
и важности посла. Цензори контролирају целу радњу банке, прегледају рачуне 
и Касу њену и пазе, да се сви послови банке по постојећим штатутима и оста-
лим наређењама тачно врше.

У случајима где управни одбор о каквом наређењу у штатутима посумња 
како му га разумети ваља, Одбор цензора даје му нуждна објаснења и упутства 
у томе.

Државни комесар пази такође да се сви послови банке сходно постојећим 
штатутима и правилама врше. Има право у свако доба прегледати целу радњу 
банке. Присутствује саветовању управног одбора и скупштине акционара и 
има саветодавајући глас у истима. Плату комесару одређује влада у договору са 
управним одбором а такова му се издаје из Касе банчине.

Скупштина акционера састоји се из акционера, који имају најмање 25. ак-
ција. Сваких 25. акција имају право једног гласа и сваки члан скупштине има 
онолико гласова колико пута има по 25. акција, по један члан неможе имати 
више од 5. гласова и 5. гласова као пуномоћник за другог акционера. Скупшти-
на се састаје редовно сваке године у месецу априлу а може се и изванредно са-
стати кад год то управни одбор за нужно нађе, или кад већина Цензора или 
двадесет акционера, који имају право гласања на скупштини то зактевају.

Скупштина се сазива на један месец дана пре састанка и објављују се пред-
мети ради којих се сазива. Скупштина је подпуна, ако има двадесет лица, која 
имају десети део изданих акција. Ако се овај број лица и акција у прво сазваној 
скупштини несастави, онда се до 15. дана сазива друга скупштина. На овој дру-
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гој скупштини скупљени акционари решавају пуноважно, ма колики број да их 
буде, но само о оним предметима, за које је прва скупштина била позвана да их 
реши.

У скупштини председава председник или члан управног одбора, кога исти 
одбор одреди. Решења бивају по већини гласова а при равно подељеним гласо-
вима решава глас председника.

Скупштини се подноси извештај и рачуни о радњи и стању банке. Она са-
слушава преметбе цензора сврху исте радње. Бира и поставља чланове Управ-
ног одбора и цензоре. Решава, да се умножи друштвени капитал, да се учине 
измене у штатутима, да се банка укине или продужи, да се састави са другом 
којом банком и на последку решава све оне предмете, које јој подноси на реше-
ње Управни одбор или одбор цензора, или десет чланова, који имају право гла-
сања на скупштини, и који су на месец дана пре него што се скупштина састала 
јавили Управном одбору шта ће предлагати, како би то одбор на дневни ред 
ставити могао. Цела радња банке и сви рачуни њени предају се јавности преко 
новина.

За све измене које би се у штатутима учиниле и за сва решења која би се 
општег интереса тицала потребно је одобрење владе.

Ово су господине различне кредитне и финансијске установе, које сам ја у 
Прајској, Швајцарској и Белгији прегледао. Састав њиов и радњу њиову, ја сам 
се старао, да вам у колико је могуће краће, а потпуније представим, како би 
нужна упоређења и закључке, шта би за нас најбоље било усвојити, лакше чи-
нити могли. У свима овим земљама, које се у обзиру материјалном на великом 
ступњу развитка налазе, где је свест народна у сваком обзиру јако развијена, где 
има млого различитих приватних банака, постоје iош и данас, као што је горе 
разложено, или чисто државне банке, или банке, које сбог различитих свеза са 
државом стоје под великим утицајем државе.

Потреба оваких банка постала је из два узрока: прво, да влада у време мира 
имајући пред очима општи интерес народа, има један орган, преко кога ће 
моћи све оне финансијске операције предузимати и извршивати, које општи 
интерес народа зактева; а друго зато, да влада у време рата има једну установу, 
која ће у стању бити, да је са новчаним средствима припомогне, да отачбину од 
непријатеља бранити може. Ова два велика разлога требало би, чиними се, да 
руководе и нашу финансијску управу. И она би ваљало да се постара, да има на 
руци такву установу, која ће Народу нашем, како у време мира, тако и у време 
рата користна бити моћи. Таква установа нама је тим више нужнија, што би 
нама у време рата врло тешко и скоро немогуће било какав зајам учинити. Неј-
ма сумње господине, да новчана средства у ратовању велику и главну улогу 
играју и као год што Србија ратни материјал спрема, да се непријатељу одупре-
ти може, и да своје започето ослобођење доврши, тако јој је исто нужно да у 
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равној мери спреми и новчана средства, те да ту цељ постићи може. Спрема ова 
новчана, нити треба нити мора да се састоји у лежећем новцу, који би се од на-
рода покупио и у кесе затворио, да стоји до оног дана кад нам затреба. Такав би 
начин у економном обзиру био одвећ штетан по наш народ, то би га материјал-
но јако ослабило, то ни једна добро уређена држава данас неради, и у сада-
шњим околностима Србије, кад свак јако новац потребује и тражи, то би скоро 
немогуће било учинити. Напротив тога ми треба да се у тој ствари послужимо 
са онаквим средствима, којима се служе и гореименоване, у сваком обзиру на-
предне државе. Према околностима у којима се налазимо и према задатку који 
нам испунити предстоји ја држим да би ми ту потребу подмирити могли, кад 
би установили једну државну банку, која би онако организована била, као прај-
ска банка, а која би радила оне послове и на онај начин као што ради Народна 
банка у Белгији.

Кад би у нашој земљи било капиталиста који би кадри били народну банку 
на акције основати, па да она у време мира трговину и радиност у земљи под-
помаже, а у време рата да држави новчаним средствима у помоћ притећи може, 
онда би најбоље било њима оставити да они такву банку подигну на онакав 
начин и под онаквим утицајем Државе, као што постоји Народна банка у Бел-
гији, али како код нас таквих капиталиста нема и како на против тога наши 
трговци и наше постојеће банке и у време мира траже, да им државна каса но-
ваца у зајам даје, то нам за сада неостаје ништа друго него да држава сама ту 
ствар прихвати, да она са својим капиталом највише помогне, да се та банка 
установи, и да је до бољих времена под својом управом, као што постоји прајска 
банка, задржи, давши места и учешћа у томе као и прајска банка приватним 
капиталистима, који би се томе предузећу за акције придружити хтели.

Док је у нашој државној каси било лежећих новаца дотле је млого лакше 
било овакву банку основати. Стога сам ја iош одавна, [кад] је у нашој каси по 
више стотина хиљада дуката ћесарских кроз више година без једне паре кори-
сти непрестано лежало, непрестано настојао, да се банка оснује која би нашим 
потребама у време мира и у време рата одговорити могла, али то је до сада без 
сваког успеха на велику штету нашега народа заостало.

Сада пак, пошто су лежећи новци по различитим потребама народним из 
државне касе издани и пошто потреба установлења једне јаке и сигурне банке 
све јача и очевиднија постаје, остаје нам iошт један извор, којим би се уподиза-
њу исте банке послужити могли, а то је онај покретни капитал државне касе, 
који сада употребљавамо на подмирење државних издатака, док се данак17 и 
остали приходи државни непокупе и каси непредаду.

Овај капитал ми би могли заменути са касиним обвезницама (bons du 
trésor) које би ту исту услугу као и готови новци чиниле, а међу тим држава би 

17 Поједини делови текста су подвучени у оригиналу.
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могла ону готовину коју би одтуда на расположење добила, рачунећи такову до 
половине годишњих прихода у 600.000 #18 цесарских за оснивање банке употре-
бити. Кад би се к овоме капиталу придружили iош и капитали приватних ка-
питалиста, који по свој прилици неби изостали, почем би та банка по свом 
склопу, својој сигурности и добитцима, које би непремено19 имала, све раштр-
кане капитале себи привукла, онда би иста банка кроз кратко време са знатним 
капиталом на велику корист народа нашег и државне касе располагати могла. 
Ова банка која би намењена била користи народа српског у којој би поред др-
жавне касе сваки Србин са својим капиталом учествовати могао требало би да 
носи име „Српска народна банка“.

Српској народној банци требало би дати искључиву повластицу да може 
издавати банконоте и то онако, колико у ложени капитал износио буде, под 
условом, да две трећине изданих банконота буду свагда заступљене са готовим 
новцем, који би се у касама по ради размене њиове налазити имао, а једна тре-
ћина да буде осигурана са сигурним меницама и другим вредностима, које се 
лако у готов новац обратити могу. На овај начин Српска народна банка била би 
боље осигурана него Прајска банка у Берлину и Народна банка у Брислу, јер 
ове банке могу издати три пута више у банконотама него што износи готовина 
у звечећем новцу за исплату истих и могу такове издавати у неопределеној ко-
личини колико год потреба саобраћаја зактевала буде.

Нашој Народној банци нуждна би била на сваки начин јача гаранција за 
сигурност радње њене особито у почетку рада, почем би она имала да стече оно 
поверење код народа које речене банке у потпуној мери већ уживају.

Званичници Народне банке требало би да буду државни чиновници као и 
код прајске банке.

Ово су господине главни основи по којима држим да би ми могли једну 
велику народну банку подићи па да све користи које од туда произиђу само 
српскоме народу припадну. А да би од ове установе народ српски iош веће ко-
ристи имао, ја би имао још и то предложити, да се сав онај интерес који би се 
добио на уложени државни капитал у банку, који би износио на 600.000 # це-
сар., рачунећи 5. на % [=] 30.000 # цесар. годишње употреби искључиво на уна-
пређење пољске привреде у Србији, а сва дивиденда, која би се добила и која би 
iош више изнети могла, да се најпре употреби на оправку и уређење наших 
минералних вода, па пошто се ове оправе, онда да се уступи у Министарству 
просвете, на ширење што веће просвете у народу нашем.

На овај начин господине српски би народ од оних новаца на којима сада 
никакве користи нема, осем само што се државна каса с њима служи, коју по-
требу она на други начин подмирити може, имао ове знатне користи:

18 Ознака за дукат.
19 Неизбежно, свакако.
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1., Са радњом банке развила би се трговина и у опште радиност у земљи.
2., Развила би се пољскопривредна радња, која је главни извор нашег 

народног богатства.
3., Дала би се средства народу нашем, да своје порушено здравље по-

правити и очувати може.
4., Подпомогла би се просвета у народу, која народ у сваком обзиру 

сретним и напредним учинити може.
Кад би се к овоме придружила семплификација наших административних 

послова и у опште боља подела у пословима њеним учинила, као што сам ја то 
обишавши лане ново установљене штедионице у извештају мом од 15. јуна про-
шле године министру финансије предложио и кад би се оне уштеде, које би 
отуда произишле употребиле на обдржавање веће сигурности, особито на боље 
уређење пољске полиције у земљи, на уређење ваљане и тачне штатистике на 
увођење боље пореске системе и т.д. онда би известно Србија кроз неколико 
година знатан напредак у материјалном и умном развитку свом учинила, онда 
би њено благостање служило јој као највећа снага, да околне једнородне народе 
к себи привуче, и да важност и поштовање код осталих изображених народа 
придобије.

Поштоби Народна банка одпочела радити, онда би могла развити већу рад-
њу и наша Управа фондова, која ништа друго није него хипотекарна банка. Тад 
би Народна банка заложна писма или обвезнице, које Управа фондова треба да 
издаје, могла, у колико би то остала радња њена допуштала куповати, продава-
ти и новаца на залогу њиову у зајам давати, чим би знатно припомогла да се 
заложна писма Управе фондова у течај стављају и траже.

Међутим могао би се и требало би одма iош на овогодишњој Народној 
скупштини израдити закон, да Управа фондова издаје заложна писма са купо-
нима по којима би интересе полгодишње плаћала. Ова заложна писма, ако не 
би могла Управа фондова сада одма при давању зајмова својим дужницима ме-
сто готових новаца издавати, из узрока, што ми немамо ни банака ни берзе, где 
би они, који та заложна писма од Управе фондова приме, могли лако у готов 
новац разменути, она би их известно могла издавати својим поверитељима, 
који iој новце узајам под интерес издају. Ова заложна писма ваљало би да се 
издају или на име поверитеља или на име доноситеља, како то поверитељи, који 
новце Управи полажу или који би их од Управе фондова место готових новаца 
примити хтели, зактевали буду.

Два формулара заложних писама Хипотекарне банке у Белгији прилажу се 
овде под 1. и 2. ради виђења, како би према томе заложна писма наше Управе 
фондова удесити могли.

Исто тако требало би одма спремити и ово годишњој Народној скупштини 
на одобрење поднети законски предлог да се касине обвезнице издати могу.
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Вредност касиних обвезница ваљало би да буде означена у франкама из 
следећих разлога:

а,  што Аустро Угарска кује већ нове дукате од 20. франака, који код нас 
под именом француских дуката циркулирају и што ће Аустро Угарска до 
неколико година престати ковати дукате по старом начину.

б., што смо ми сковали наше бакарне новце по француској системи и 
тим исту систему усвојили за наше сребрне и златне новце, које доцније 
ковали будемо.

в., што нама суседна Румунија кује своје новце такође по франачкој 
системи. и

г., што ће наше касине обвезнице за више година трајати моћи.
Место речи „франак“ ваљало би наћи какву другу за српски народ згоднију 

реч. Комисија која је у 1865. години израдила проект по ком би се новци у Ср-
бији ковати имали, усвојила је франачку систему и дала је име франку „Ср-
бљак“. Зато ћу и ја говорећи доле о законском предлогу за касине обвезнице, 
поред речи франак додавати свуда под затвореним знаком, реч „Србљак“.

Сума, која би се у касиним обвезницама издати имала ваљало би да буде 
ради боље јасности и опредељености у округлој цифри од седам милиона фра-
нака (Србљак).

Ова би сума износила 350.000 нових аустроугарских или француских ду-
ката од 20 франака што износи 593.750 # ћесар. по старом начину кованих 
дакле близу 600.000 # ћесар. колико ми у обвезницама државне касе издати 
можемо.

Према свему горе изложеном, прва тачка законског предлога имала би гла-
сити овако: Овлашћује се министар финансије, да може издати у обвезницама 
државне касе, за подмирење државних издатака док се порез и остали приходи 
државни несакупе и државним касама непрераду, седам милијона франака 
„Србљака“ што износи 350.000 нових аустроугарских или француских дуката 
од 20 франака „Србљака“ или 16.625.000 гроша пореских.

Друга тачка законског предлога, ваљало би да садржи ово: Обвезнице др-
жавне касе издаваће се у комадима од 10– 50– 100– и 500 франака (Србљака). 
Колико ће се комада од сваке ове врсте и у каквом облику издати то ће се реше-
њем Министарског савета одредити.

Сума најмања од 10. франака неби одвећ ниска а ни одвећ велика била, а 
тако исто и сума од 500. франака према развијеној радњи нашој довољна би 
била да одговара нашим потребама. Ова два броја особито у почетку радње 
чини ми се да би најбоље одговарала приликама и потребама нашим. Бројеве, 
који се између најмањег и највећег броја налазе, неби требало умножавати јер 
што буде мање различитих бројева, то ће бити јевтинија израда обвезница, а с 
горњим бројевима могле би се свакојаке суме у десетичним бројевима врло 
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лако састављати и растављати. Колико ће се које врсте и у каквом облику обве-
зница штампати то би требало оставити влади да она одреди, из узрока, што се 
може доцније при самој изради показати потреба, да се нешто измени па кад би 
то законом одређено било онда би се опет морала ствар зауставити и чекати 
док то скупштина не одобри.

Члан трећи законског предлога имао би гласити: Обвезнице државне касе 
примаће се као и готов новац при свима државним касама у свима наплатама 
државних прихода. Пошто је на овај начин вредност касиних обвезница подпу-
но осигурана и пошто ће оне служити за олакшицу у саобраћају, то их нико 
неће морати примати, него се оставља свакоме на вољу да их прима и да се упо-
требом и њиовом користи.

Очевидно је да би обвезнице државне касе потпуну гаранцију за своју 
вредност имале, почем би их сваки грађанин у исплати државних дажбина 
врло лако издати могао.

Ова би гаранција са тим iош јача била, што би државна каса само за поло-
вину државних прихода у истим обвезницама издати могла и тако кад би др-
жавна каса све своје обвезнице у приходима државним враћене биле; она би 
ипак морала знатну суму у звечећем новцу добити за измирење годишњих при-
хода државних који би два пута више износили. На овај начин државна би каса 
била свагда у стању да све своје обвезнице без икаквих тегоба натраг прими, и 
да све исплате, које би у звечећем новцу особито за набавке на страни, учинити 
имала, подмири. Према оваквим гаранцијама, сасвим би излишно било при-
нудни течај Касиним обвезницама одређивати и зато треба оставити, да их 
прима ко хоће, а известно је да ће се оне кроз кратко време, док се људи о њио-
вој сигурности и лахкости у саобраћају увере, не само редом примати него iош 
и тражити и звечећем новцу предпоставити, као што то бива и код других на-
рода.

Члан четврти законског предлога имао би да одреди ово: Трошкови по-
требни за правлење касиних обвезница изплатиће се из суме одређене на из-
ванредне издатке државне за рач. 1874. годину.

Колико ће изнети сума за израду казаних обвезница то се неможе напред с 
поузданошћу определити особито сада, кад би их први пут у израду дали. То 
зависи од финоће посла, но на сваки начин ти трошкови неће млого изнети, 
зато у закону неби требало цифру одређивати. У колико ми је могуће било о 
томе известити се дознао сам од банке Федералне у Берну да многе банке дају 
правити банконоте у Лајпцигу у Саксонији код познате и сасвим поуздане куће 
Giesecke & Devrient20 и да је банка Федерална дала скоро начинити за своју 

20 „Гизеке и Девринт” (Giesecke+Devrient), фирма за штампу високог квалитета с традици-
јом од 1852. године када су је у Лајпцигу основали Херман Гизеке и Алфонс Девринт. Данас, са 
седиштем у Минхену, има интернационални карактер, више хиљада запослених и годишњи обрт 
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потребу 62.000. комада банконота у вредности 5.000.000 франака што је кошта-
вало 17.634. франака и 65 сантима и то овако:

франака
2.000. комада банконота по  500. франака  1.000.000.
20.000 ~ ~ ~   100.  ~ 2.000.000.
40.000 ~ ~ ~     50.  ~ 2.000.000.
                                      Свега                                 5,000.000. франака
Израда ова коштовала је                                              фран.           сант.
За артију с’ Филиграном 3.051.
 75.
" гравирање и штампање 14.582.
 90.
                                 Свега                                  17.634. фр.          63. сант.

Ова сума кад се разрачуна на 62.000 комада банконота, онда свака банко-
нота стаје нешто мало више од 28. сантима или 56. пара чаршиских.

Многе банке у Европи дају правити своје банконоте и у Америци код по-
знате компаније A. G. Goodall of the American Bank Note co. New York21, али 
како је то одвећ далеко то би за нас млого лакше и пробитачније било, кад би 
могли наше обвезнице Касе у Лајпцигу израдити.

У §§ 145-146 Криминалног закона одређена је казн за оне, који би фалишне 
металне или папирне новце правили, растурали или покушавали да то раде, до 
10 година робије. Ако се за нужно нађе, да се та казн због издати се имајуће 
обвезнице повећа онда то треба нарочитом точком у закону одредити.

Пошто би обвезнице државне касе у 1874. год. рачунској, у течају стављене 
биле и пошто би се у самој ствари уверили колико ће нам употреба њиова зве-
чећег новца на расположењу ставити моћи, онда би с поузданошћу израдити 
могли штатуте и остала правила по којима би Народна банка са одобрењем 
законодатне власти своју радњу од 1. новембра 1874 год. отпочети могла.

Овом приликом немогу пропустити Господине да вашу особиту пажњу не-
обратим на наше новчано стање22. Разноликост њиова променљив и неудесан 
течај за рачунање излизаност и неподпуност због дуговремене употребе проу-
зрокују у саобраћају велике тегобе и штете народу нашем. Незгоде ове понајви-

од више милијарди евра. Доступно на: https://www.gi-de.com/en/rs/g-d-group/about-us/ (присту-
пљено 18. 10. 2019).

21 Алберт Гудол (Albert Gallatin Goodall), 1826–1887, почевши као гравер бакарних и челич-
них плоча, своју вештину исказао је у фирми за штампање новчаница којом је руководио послед-
њих деценија живота, а која је постала позната широм Европе и Јужне Америке. Доступно на: 
http://famousamericans.net/albertgallatingoodall/ (приступљено 18. 10. 2019).

22 На широј маргини стоји „(валутно питање)”, али није утврђено да ли је део оригиналног 
текста или је дописано.
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ше се осећају у сребрним новцима, који нам служе за подкусуривање а који су 
тако излизани да су млоги између њи од 10 до 20 на % одсвоје праве вредности 
изгубили. Прека је дакле потреба, да ово наше новчано стање у колико је могу-
ће поправимо и да барем наше сребрне новце за подкусуривање потребне, ску-
јемо, као што је то суседна нам Румунија већ учинила. За време мога бавлења у 
Брислу известио сам се од Директора тамошње ковнице г. Аларда23, да је он 
погодио с владом Румунском да скује за потребу Румуније 25. Милијона фра-
нака у комадима од 1-2. франка и 50. сантима. Ова монета рачуна се у ситни 
сребрни новац ([monnaie divisionnaire]) и садржи у себи 835. делова сребра и 165 
делова бакра. Равна је у вредности, тежини и величини новцима Белгијским, 
Француским Италијанским и Швајцерским. До сада је сковано и у Румунију 
послано 2. милијона франака, а остатак до 25. Милијона има се сковати и Руму-
нији предати до свршетка 1875 год. Ковање се врши под Контролом Државног 
Комисара и свака Количина скованих новаца спроводи се Румунској влади са 
сведочбом истог Комисара, да су новци према Законима Белгијским у свему 
тачно израђени. За сваку суму од 200.000 франака скованих сребрних новаца 
влада је Румунска дужна пошто их у Букуресту преко агента Г. Алардовог при-
ми и о исправности њиовој увери се платити до 197.400 франака у француским 
дукатима од 20 франака. У ову суму што влада Румунска исплаћује улазе сви 
трошкови ковања истих новаца, то јест, купљено сребро бакар, ковање, пакова-
ње, транспортирање, интересе и осигурање за преношај новаца. Сви ови тро-
шкови исплаћују се Г. Аларду са тим што он предаје сребрне новце у којима има 
835 делова сребра и 165 делова бакра а прима златне новце у којима има 900 
делова злата и 100 делова бакра. Три комада акта у којима су разложени тро-
шкови и форма уверења које Државни Комисар сврху исправности кованих 
новаца издаје, прилажу се овде под бројевима 3., 4., и 5. ради бољег обавештења 
о истој ствари.

По овоме Државна Каса Румуније има користи на сваких 200.000 франака 
до 2.600 франака, а осем тога Народ Румунски добија свој народни новац удесан 
за рачунске и боље вредности него што су данашњи сребрни излизани новци, 
који су и у Румунији Курсирали и који су сада пошто их је Румунија истисла 
навалили још у већој Количини амо у Србију.

Промена ова новчана у Суседној нам Румунији тиче се јако интереса Срп-
ских и ја држим да наш Агенат у Румунији потанко извештава нашу владу о 
сваком кретању у том обзиру. Ако дакле има тачних извештаја о томе, онда их 
треба сравнити са овима што сам ја могао дознати од Г. Аларда, па према томе 
предузети шта је нужно, да што пре до наших сребрних новаца дођемо, а ако 
нема, онда их ваља преко нашег Агента што пре набавити и постарати се, да 

23 Филип Жозеф Алард (Philippe Joseph Allard), 1805–1877. Доступно на: https://fr.wikipedia.
org/wiki/Philippe_Joseph_Allard (приступљено 18. 10. 2019).
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Закон о томе, ако и како буде могуће, још на ово годишњој Народној скупшти-
ни израдимо, како би могли исте новце у 1874. години дати ковати.

Међутим ваљало би нужне мере предузети да се новосковани румунски 
новци а тако исто и подобни новци, Белгијски, италијански, француски и 
Швајцарски у Србију неуносе. А пошто би ми наше Сребрне новце сковали, 
онда би могли с Румунијом уговор учинити да наши новци у Румунији а ру-
мунски у Србији курсирати могу, као што такови уговори постоје о истим нов-
цима између Белгије, француске Италије и Швајцарске.

За наше потребе држим, да би довољно било, да скујемо до пет милијона 
франака. За ковање истих новаца у Белгији ваља предходно искати одобрење 
од Белгијске владе, које нам она известно одрећи неће јер тамошња ковница 
кује новце и за остале стране државе. Пре него што је погођено са Румунијом, 
да јој се поменута Количина новаца скује сковано је у истој ковници за потребу 
Италије до Сто Милијона франака.

О поправкама, које би се у нашем државном рачуноводству учинити имале 
па да одговарају оном уређењу, које у том обзиру у Белгији постоји било би од-
већ дуго овде говорити и зато остављам ту ствар као особиту и пространу гра-
ну радње за онда, кад се о уређењу нашег Државног рачуноводства радило буде.

Напоследку имам приметити вам Господине, да сам ја имао налог да и у 
Холандију одем и тамошње кредитне установе прегледам, али како сам се у 
Брислу известио, да је Амстердамска банка готово онако исто уређена као и 
Народна банка у Белгији и како сам ишао да се што пре у Србију вратим то 
нисам нашао за нужно да у Холандију идем него сам се из Белгије управо амо 
у Београд вратио.

Подносећи вам Господине овај мој извештај имам Част приложити вам 
овде 7. комада Штатута од свију гореименованих банака, како би опширно и 
потанко строј и радњу њину сазнати могли.

Vladimir Bulajić

ILIJA MARGETIĆ’S REPORT TO THE MINISTER OF FINANCE FROM 1873 – AN 
IMPORTANT DETAIL FOR THE SERBIAN BANKING HISTORY

Summary: The archival material created by the National Bank of Serbia according to 
the nomenclature occupies the central place in the overall documentation that this institu-
tion manages, as the premium archive fund. This document, published in its integral form, 
marks the chronological beginning of the Archival Fund of the National Bank of Serbia, 
which contains more than 10,000 running meters of archival material. The document is 
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a draft report to the Minister of Finance, dated September 16, 1873, and written by Ilija 
Margetić (1820-1910), an expert with decades of experience in the field of finance, which 
qualified him for a task like this. He paid a study visit to the most eminent financial institu-
tions of the time in Germany, Switzerland and Belgium. Summarizing his impressions and 
plenty of new information in the report, he also interspersed them with his own ideas and 
reflections. Part of that would be implemented a decade later when the Privileged National 
Bank of the Kingdom of Serbia was founded.

The manuscript was preserved thanks to Vojin Kešeljević (1885–1944), a prominent 
official of the National Bank of the Kingdom of Yugoslavia, who got it as a gift from the 
author – being his protégé – during his school years, in the early 20th century. Kešeljević 
found the manuscript when arranging his personal archive and soon after his employment 
at the National Bank, in 1923, he submitted the document to his employer for safekeeping.

The original manuscript, consisting of about 100 columns, was completely transmit-
ted without interventions, in order to preserve the idiomatic language, at a time when Vuk 
Karadžić’s language reform had been official for only a few years.

Keywords: historical source, manuscript, banking, organization of finances, regulated 
banking systems, issuing banks, mortgage banks, National Bank of Serbia, Archives of the 
National Bank of Serbia
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UDC 347.183(497.11)"1894"

Илдико Мергеш1

Архив Војводине (Нови Сад)
Србија

УПИС ЛИЧНИХ ИМЕНА У МАТИЧНИМ КЊИГАМА 
ПО ЗАКОНУ О ДРЖАВНИМ МАТИЧНИМ КЊИГАМА 

ИЗ 1894. ГОДИНЕ

Сажетак: Закон о државним матичним књигама (члан XXXIII) којим су у Угар-
ској уведене обавезне државне матице ступио је на снагу 18. децембра 1894. године. 
На основу параграфа 20. сви уписи у матичне књиге су се вршили искључиво на 
званичном (мађарском) језику, те је наредне године донета наредба Министарства 
унутрашњих послова којом је регулисан начин уписивања немађарских крштених 
имена, односно начин превода имена као што су Александар – Шандор (Sándor), 
Стеван – Иштван (István), Ладислав – Ласло (László), Сузана – Жужана (Zsuzsanna), 
Ленка – Илона (Ilona), итд. Након измене закона 1904. године издата је и нова мини-
старска наредба, према којој се имена која се не могу превести уписују у оригиналу, 
а код преведених се оригинални облик уписује у заграду.

Кључне речи: матичне књиге, лична имена, Угарска, мађаризација

Мађаризација (мађ. Magyarosítás) је планирана, асимилаторска политика 
примењена од стране угарске власти у 19. и почетком 20. века. Имала је за циљ 
да другим етничким заједницама наметне мађарски језик и културу, односно 
мађарску националност, из разлога да би се увећао удео Мађара у укупном бро-
ју становништва у Угарској.

Неопходно је најпре напоменути да 19. век у Европи представља период 
револуција, почетка романтизма и значајних друштвено-политичких промена, 
када је дошло до буђења свести о националном идентитету и тежњи ка ствара-
њу националних држава, односно потенцијала држава да изграде народе.

Идеја о спровођењу политике мађаризације потекла је на основу примера 
Француске и Велике Британије. Наиме, крајем 18. века, ни у једној ни у другој 

1 Ildiko Mergeš, Archives of Vojvodina (Novi Sad), Serbia
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земљи језик већинског дела становништва није био званични језик. У Францу-
ској 1789. године чак 50% становништва није познавало француски језик, а 
може се рећи да га је само 12-13% говорило.2 Међутим, делујући преко админи-
стративне, културне и образовне политике, успели су да за само неколико деце-
нија мањинама наметну језик и националну свест. Великој Британији је чак 
пошло за руком да до краја 19. века енглески језик постане једини језик у упо-
треби.

Као почетак мађаризације може се навести Закон о примени мађарског је-
зика у јавној управи (члан XVI3) донет 1790/91. године којим се мађарски језик 
уводи у гимназије, на факултете и академије и којим се давала могућност уче-
ња мађарског језика за странце. Ојачан је Законом о учењу и употреби мађар-
ског језика (члан VII4) издатим 1792. године, према којем су се странци могли 
примити у државну службу само са знањем мађарског језика, односно потвр-
дом да су током образовања учили овај језик. О мађаризацији у строгом смислу 
можемо говорити тек од 1867. године када се у Угарској, као делу Двојне монар-
хије, формира самостално Министарство унутрашњих послова,5 чији је један 
од главних задатака био спровођење мађаризације.

Први корак у том послу начињен је крајем 1868. године доношењем Зако-
на о народностима (члан XLIV6), првог таквог закона у свету, према којем сви 
становници Угарске чине „јединствену и недељиву мађарску нацију”. Зако-
ном је регулисана употреба језика у земљи, те мађарски језик постаје звани-
чан језик и користи се у државној управи, судству и образовању на државним 
универзитетима. У локалној управи и образовању је језик мањине био дозво-
љен у оним срединама у којим је проценат мањинског становништва прела-
зио 20%. Иако је закон промовисао право неговања културе и коришћења 

2 Eric J. Hobsbawm, Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality, Cambridge 
University Press, Cambridge 1990, 60.

3 1790/91. évi XVI. törvénycikk hogy a nyilvános ügyek intézésére idegen nyelv ne használtassék, a 
magyar nyelv pedig megtartassék (https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=79000016.TV).

4 1792. évi VII. törvénycikk a magyar nyelv tanitásáról és használatáról (https://net.jogtar.hu/
ezer-ev-torveny?docid=79200007.TV).

5 Оба дела Монархије биле су самосталне државе са засебним парламентима (Царско веће у 
Бечу и Угарски сабор у Будимпешти), министарством и засебним законодавством и управом. 
Заједничка је била само особа владара, спољни послови, одбрана и финансије које се односе на 
спољне и војне послове. Наредне године (1868) долази до потписивања Хрватско-угарске 
нагодбе којом је уређен положај Краљевине Хрватске и Славоније унутар угарског дела 
Аустроугарске монархије. Краљевина Х. и С. добила је самосталност на пољу законодавства 
(осим поморског права), управе, правосуђа, вере и просвете, док су остали послови били 
заједнички. Бана је именовао краљ на предлог угарског Савета министара.

6 1868. évi XLIV. törvénycikk a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában. Szentesítve: 1868. XII. 6. 
Kihirdetve: az országgyűlés mindkét házában 1868. XII. 7. (https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?do-
cid=86800044.TV).
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језика мањина, окрузи су се одређивали тако да мањине скоро нигде не пређу 
тих 20%. Исто тако, да би се групе мањина разбиле на што већи број, Међу-
мурци, Шокци, Буњевци и други су на основу тзв. „језичких разлика” исказа-
ни као посебне групе. Задатак новооснованих локалних одбора за мађариза-
цију био је да оправдају именовање великог броја етничких група, да истакну 
њихову различитост и да укажу на неопходност њихове мађаризације.7 На 
територијама у којима је немађарско становништво било већинско, асимила-
цију су изабрали припадници јеврејских и немачких мањина, а у местима где 
је већинско становништво било словачко, румунско и српско, мађаризација 
је наишла на отпор. Ипак, често се дешавало да се породична имена са при-
звуком страног (првенствено словенска, немачка, румунска, јерменска) про-
мене у мађарска.

Законом о мађарском језику у образовању (члан XVIII8) донетим 1879. го-
дине мађарски језик је у свим немађарским школама уведен као обавезан језик, 
с тим да се у основним школама у наставу уводи моментално – уколико школа 
има на располагању учитеља са знањем мађарског језика или одложено – након 
трогодишње обуке учитеља. На основу Закона о називима насеља и других ме-
ста (члан IV) донетог 1898. године, Министарство унутрашњих послова нало-
жило je (масовну) измену назива насеља и других географских одредница, те су 
на територији Војводине измењени како српски тако и немачки називи места. 
Као доказ да ова политика није ишла у предвиђеном правцу говори податак да 
је према државном попису из 1900. године само 60% укупног становништва 
познавало мађарски језик, док се анализом резултата пописа из 1780. и 1910. 
године долази до податка да је удео мађарског становништва порастао са 29% 
на 54%, с тим да су у овом другом попису (тада бројни) Јевреји били исказани 
као верска заједница, односно као део мађарске популације.

Што се тиче територије данашње Војводине, према попису из 1720. године 
на овом простору је живело свега 90.000 људи, од тога у Бачкој чак 72% станов-
ништва су били Срби, 22% Буњевци и Шокци, а у Банату 96% Срби, 4% углав-
ном Румуни. Становништво се удесетостручило до 1787. године, када се број 
кретао око 950.000 (чак 565.000 у Банату), а 1827. године је достигао број од ско-
ро 1.091.000, од чега су чак 31–33% били Срби. Након спровођења политике ма-
ђаризације и колонизација мађарских породица у такозване „Јужне крајеве”, 
етнички састав је постао прилично шаролик. Према попису из 1910. године, у 
Бачкој су Мађари представљали 45% становништва, 23% Немци, 18% Срби и 9% 

7 Knipf Erzsébet, „Nem magyar nyelvű kisebbségek magyar nyelvi közegben”, Tolcsvai Nagy Gábor 
(szerk.), A magyar nyelv jelene és jövője, Budapest 2017, 248–253.

8 1879. évi XVIII. törvénycikk a magyar nyelv tanitásáról a népoktatási tanintézetekben. Sze-
ntesítve: 1879. V. 22. Kihirdetve: az országgyűlés képviselőházában 1879. V. 24., a főrendek házában 
1879. V. 25. (https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=87900018.TV).
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Буњевци, у Банату 32% Срби, 28% Немци, више од 20% Мађари, близу 14% Ру-
муни, а у Срему 44% Срби, 26% Хрвати, 16% Немци, 7% Мађари и 3% Словаци.9

Црквене матичне књиге

„Црквена матична књига” није архивски термин, већ припада регистратур-
ској, документографској терминологији. Црквена матична књига је црквена, 
приватно-правна исправа о физичким лицима, припадницима одређене верске 
заједнице, повезана у облику књиге. Подаци који се у њих уписују односе се на 
обреде којима су верници подвргнути – крштење, венчање, миропомазање и 
друго, зависно од црквених обичаја и прописа.10

Одлука Тридентског сабора (1545–1563) из 1563. године била је обавеза ри-
мокатоличких свештеника о вођењу матичних књига крштених (лат. Liber 
baptizatorum) и венчаних (лат. Liber copulatorum). Вођење матичних књига умр-
лих (лат. Liber mortuorum) и књига стања душа (лат. Status animarum) прописа-
но је Римским обредником (лат. Rituаle Romanum) из 1614. године. Овим су и 
матичне књиге крштених проширене подацима о датуму рођења.11

Територија данашње Војводине била је насељена становништвом различи-
тих вероисповести, стога је био значајан моменат доношења Патента о (верској) 
толеранцији12 од стране хабзбуршког цара Јозефа II 1781. године. Он је такође 
препознао да је неопходно постојање јавних регистара, те је 1784. године донео 
одлуку да ту „привилегију” добију матичне књиге католичке цркве. Католичкој 
и грко-католичкој цркви је наложио вођење матичних књига и других верои-

9 Золтан Ђере, „Скица промена етничког састава становништва на тлу данашње Војводине 
1526–1910. године”, Истраживања, бр. 15, Нови Сад 2004, 111–121.

10 Милена Поповић Субић, „Преузимање, сређивање и чување матичних књига у архивима 
у АПВ”, Архивски гласник, бр. 13, Београд 2018, 8.

11 Anđela Frančić, „Osobna imena u matičnoj knjizi krštenih uvrštenoj u Kvadernu kapitula 
lovranskoga”, Zbornik Lovranšćine, knj. 3, Lovran 2014, 137–162.

12 Већу слободу кретања, становања и упражњавања црквених обичаја као и право за 
похађање државних универзитета у Хабзбуршкој монархији омогућио је православцима и 
протестантима (лутеранима и калвинистима) Патент о (верској) толеранцији (нем. 
Toleranzpatent) издат 13. октобра 1781, док су Јеврејима иста права омогућена Едиктом о то-
леранцији (нем. Toleranzedikt) издатим 2. јануара 1782. Такође, овим је латински замењен 
немачким као службеним језиком Монархије. Прави разлог за доношење закона, био је огра-
ничавање моћи и аутономије Католичке цркве, иако је она и даље имала водећу улогу у држави. 
Протестантске и православне цркве су и даље морале изгледати као обичне куће, нису смеле да 
имају звоник, као ни улаз са главне улице. Право доба верске толеранције наступило је тек од 
1861, кад се Аустроугарска одрекла контроле над црквеним питањима.
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сповести и стандардизовао облик евиденције по колонама и то на латинском 
језику.13

Законом о вероисповести и Законом о православној вери из 1790/91. године 
(чланови XXVI14 и XXVII15) реформатска, евангелистичка и православна црква 
су изједначене са римокатоличком, а јеврејска верска заједница тек од 1867. го-
дине Законом о равноправности Јевреја у смислу грађанског и политичког пра-
ва (члан XVII16).

Угарским законом (члан XXIII17) из 1827. године свештеним лицима (свих 
признатих верских заједница) je наложена обавеза предавања (закључених и 
потписаних) других примерака матичних књига, у архиву надлежних жупа-
нијских уреда. "Црквене матичне књиге" су имале снагу јавних исправа све до 
увођења обавезних државних матица 18. децембра 1894. године односно ступа-
ња на снагу угарског Закона о државним матичним књигама (члан XXXIII).

Званични језик у Угарској као делу Хабзбуршке монархије, тако и на тери-
торији данашње Војводине, био је латински до 1844. године, па су се и црквене 
матичне књиге водиле на латинском. Међутим, угарским Законом о мађарском 
језику и народу (члан II18) из 1844. године, мађарски на кратко (пет година) по-
стаје званични језик. У том периоду су чак и православне црквене матичне књи-
ге вођене на мађарском језику или двојезично, са мађаризованим обликом лич-
них имена.19 Сломом Револуције 1848/49. која је у Угарској имала карактер борбе 
за независност, немачки поново постаје званични језик све до 1867. године, од-
носно до Аустро-угарске нагодбе. Након тога (до данас) мађарски постаје зва-
нични језик у Угарској,20 осим хрватског у Краљевини Хрватској и Славонији 

13 Őri Péter, „Hatalom és demográfia. II. József népszámlálása Magyarországon I.”, Központi sta-
tisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézetének a Történeti demográfiai évkönyve, Budapest 
2002, 39–64. Őri Péter (2002): Hatalom és demográfia. II. József népszámlálása Magyarországon I. A 
KSH Népességtudományi Kutatóintézet Történeti Demográfiai Évkönyve, 2002, 39–73.

14 1790/91. évi XXVI. törvénycikk a vallás ügyéről (https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?do-
cid=79000026.TV).

15 1790/91. évi XXVII. törvénycikk a görög nem-egyesült vallásuakról (https://net.jogtar.hu/
ezer-ev-torveny?docid=79000027.TV).

16 1867. évi XVII. törvénycikk az izraeliták egyenjogúságáról polgári és politikai jogok tekintetében 
(https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=86700017.TV).

17 1827. évi XXIII. törvénycikk az egyházi anyakönyveknek másod példányban a törvényhatóságok 
levéltárába helyezéséről s ott leendő őrzéséről (https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=82700023.TV).

18 1844. évi II. törvénycikk a magyar nyelv és nemzetiségről (https://net.jogtar.hu/ezer-ev-tor-
veny?docid=84400002.TV).

19 Славко Гавриловић, „Срби у Угарској и питање мађаризације у првој половини XIX века”, 
Историјски часопис, бр. 23, Београд 1976, 92.

20 Угарској (по службеном називу Земљи круне Светог Стевана) су припадале данашње тери-
торије Бачке, Баната и Ердеља, затим некадашња Краљевина Хрватска и Славонија, док су Далма-
ција и Истра са Кварнерским острвима припадале Аустријском царству, а Војна крајина (Војна 
граница) је била покрајина у јужној пограничној области, под аустријском војном управом.
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(као резултат Хрватско-угарске нагодбе 1868) и италијанског у жупанији Фиуме 
(Ријека).

Према параграфу 14. Закона о равноправности народности (члан XLIV21) из 
1868. године, свакој црквеној општини је омогућено да матичне књиге води на 
свом језику и писму. Од тада су матичне књиге православне цркве (на терито-
рији Угарске) вођене на црквенословенском језику, ћирилицом.

Државне матичне књиге

У Угарској су 18. децембра 1894. године ступила на снагу два закона, Закон 
о грађанском браку (члан XXXI22), односно о обавези закључивања грађанског 
брака и Закон о државним матичним књигама (члан XXXIII23) којим су уведене 
обавезне државне матице без обзира на вероисповест. Закон је измењен и допу-
њен 1904. године (члан XXXVI24).

На основу параграфа 20. Закона из 1894. године да се сви уписи у матичне 
књиге врше искључиво на званичном (мађарском) језику, наредне године доне-
та је наредба Министарства унутрашњих послова бр. 86.225/189525 која је регу-
лисала начин уписивања немађарских крштених имена, односно начин прево-
да имена. Да би се тај задатак матичарима олакшао, наредба је садржала списак 
личних имена са преводом, коју је 1893. године саставила Мађарска академија 
наука (мађ. Magyar Tudományos Akadémia) и на ком су се нашли преводи (одно-
сно пандани) као што су: Александар – Шандор (Sándor), Стеван – Иштван 
(István), Ладислав – Ласло (László), Сузана – Жужана (Zsuzsanna), Ленка – Илона 
(Ilona), итд.

Убрзо у Министарство пристижу притужбе да списак није потпун, те ми-
нистар унутрашњих послова издаје наредбу 64.687/1896 у којој позива матичне 
службе да пошаљу своје евентуалне допуне имена. Међутим, нови министар 
унутрашњих послова наредбом 55.093/189926 те допуне одбацује и налаже уписе 

21 1868. évi XLIV. törvénycikk a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában. Szentesítve: 1868. XII. 6. 
Kihirdetve: az országgyűlés mindkét házában 1868. XII. 7. https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?do-
cid=86800044.TV).

22 1894. évi XXXI. törvénycikk a házassági jogról. Szentesítve: 1894. XII. 9. Kihirdetve: 1894. XII. 
18. (https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=89400031.TV).

23 1894. évi XXXIII. törvénycikk az állami anyakönyvekről. Szentesítve: 1894. XII. 9. Kihirdetve: 
1894. XII. 18. (https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=89400033.TV).

24 1904. évi XXXVI. törvénycikk az állami anyakönyvekről szóló 1894:XXXIII. tc. módositásáról. 
Szentesítve: 1904. IX. 15. Kihirdetve: 1904. IX. 20. (https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?do-
cid=90400036.TV).

25 Magyarországi rendeletek tára, I kötet, M. kir. Belügyministerium, Budapest 1895, 1397–1421.
26 Magyarországi rendeletek tára, I kötet, M. kir. Belügyministerium, Budapest 1900, 17–18.
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имена само из постојећег списка, с тим да за имена као што су Alojzia, Antonella, 
Eulalia, Ajax, Bonifácz, Coriolan, Romulus (којих нема на списку, нити се могу 
превести на мађарски језик) налаже упис у оригиналном облику.

Након доношења Измене закона о државним матичним књигама из 1904. 
године, члан 55. министарске наредбе 80.000/190627 (Упутство о начину вођења 
матичних књига) говори о упису страних имена на мађарском језику, односно 
упису панданa и упису изворног облика имена у загради, као и о упису само 
изворног облика за имена која се не могу превести на мађарски језик, односно 
за која не постоје пандани у мађарском језику. Списак имена за правилан упис 
објављен је у прилогу c) ове наредбе.

Списак личних имена

У наредној табели налазе се споменути преводи имена које је 1895. године 
(прва колона) и 1906. (друга колона) наложио угарски министар унутрашњих 
послова.

Оригинални облици имена су наведени по абецедном редоследу, с тим да 
су изворна имена у првој колони написана на мађарском језику и према мађар-
ском правопису (без употребе специјалних карактера), те је:

- српски: ц  = cz (Аца = Acza), ч = cs (Коча = Kocsa), ћ = ty (Ћира = Tyira), 
с = sz (Коста = Koszta), ш = s; (Јаша = Jasa), ж = zs (Блажа = Blazsa);

- словачки: c = cz (Cilka = Czilka), č = cs (Čistko = Csistko), d’ = gy (D’uro 
= Gyuro), 1’ = ly (L’ubomir = Lyubomir), ň = ny (Fraňo = Franyo), s = sz 
(Jaroslav = Jaroszlav), š = s (Šimko = Simko), ţ = ty (Šţastko = Styastko), ž = 
zs (Boženka = Bozsenka);

- румунски: c (испред e и i) = cs (Cilip = Csilip), c = k (Carp = Karp), ch = 
k (Achim = Akim), j = zs (Jeian = Zseian), s = sz (Simeon = Szimeon), ş= s 
(Şerban = Serban), ţ. = cz (Anuţa = Anucza).

Значење скраћеница у првој колони је следеће: (g.) – грчки, (n.) – немачки, 
(r.) – румунски, (sz.) – српски, (t.) – словачки (тот).

27 Magyarországi rendeletek tára, I füzet, M. kir. Belügyministerium, Budapest 1906, 1831–1835, 
2026–2045.
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М.у.п. 86.225/1895 М.у.п. 80.000/1906 (§ 55) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abraham (t.) = Ábrahám 
 
 
 
 
Achatius (n.) = Ákos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ácza (sz.) = Sándor 
 
Adalbert (n. t.) = Béla 
 
 
 
Adela (t.) = Adél 
Adele (n.) = Adél 
 
Adelheid (n.) = Etelka 
 
Adelka (t.) = Adél 
 
 
 
 
 
Adrijan (sz.) = Adorján 
 
 
Afimia (r.) = Eufémia 
Aga (r. sz.) = Ágnes 
Agafia (r.) = Agápia 
 
Agapi (g.) = Agápia 
Agapia (r.) = Agápia 
Agapie (r.) = Agáp 
Agapiu (r.) = Agáp 
Agáta r (sz.) = Ágota 
Agatia (r. sz.) = Ágota 
 
Agatonik (r.) = Agaton 
 
Agatop (r.) = Agatop 
 
Aggeu (r.) Aggaeus 
 
 
 
 
Agnesza (t.) = Ágnes 
Agneszka (t.) = Ágnes 
Agneta (r.) = Ágnes 

Aba 
Abbas 
Abdiás 
Abdon 
Ábel 
Abercius 
Abiatha 
Abigél 
Ábrahám 
Abrham = Ábrahám 
Absolon 
Aca = Sándor 
Acachie = Acachius 
Acachius 
Achatius = Ákos 
Achepsim = Aczepszim 
Achila = Aquila 
Achilina = Aquilina 
Achilles 
Achim = Joakim 
Achindin = Acindimus 
Acindimus 
Acsentie = Auxent 
Ácza = Sándor 
Acepszim 
Adalbert = Béla 
Ádám 
Adam = Ádám 
Adél 
Adela = Adél 
Adele = Adél 
Adelgund 
Adelheid = Etelka 
Adelinde 
Adelka = Adél 
Adolár 
Adolf 
Adolfin 
Adorján 
Adrián = Adorján 
Adrijan = Adorján 
Aemilián = Emílián 
Aemiliana = Emiliána 
Afimia = Eufémia 
Aga = Ágnes 
Agafia = Agápia 
Agáp 
Agápia 
Agapia = Agápia 
Agapie = Agáp 
Agapiu = Agáp 
Agáta = Ágota 
Agatia = Ágota 
Agaton 
Agatonic = Agaton 
Agatonik = Agaton 
Agatop 
Aggaeus 
Aggeu = Aggaeus 
Agnelus 
Ágnes 
Agnesa = Ágnes 
Agneska = Ágnes 
Agnesza = Ágnes 
Agneszka = .Ágnes 
Agneta = Ágnes 

 
Agnicza (sz.) = Ágnes 
 
 
 
 
 
 
Ahatije (sz.) = Ákos 
Akachie (r.) = Acachius 
Akepszim (r.) = Acepszim 
Akila (r.) = Aquila 
Akilina (r.) = Aquilina 
Akim (r.) = Joakim 
Akindin (r.) = Acindimus 
 
Akrivi (g.) = Akrivi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alex (t.) = Elek 
Alexa (r. sz.) = Elek 
Alexandar (sz.) = Sándor 
Alexander (n. t.) = Sándor 
 
 
Alexandros (g.) = Sándor 
Alexandru (r.) = Sándor 
Alexej (t.) = Elek 
Alexie (r.) = Elek 
Alexios (g.) = Elek 
Alexiu (r.) = Elek 
 
 
 
 
 
Algya (r.)  Angyalka 
Alipie (r.)  Alipius 
 
Álka (sz.) = Alexandra 
 
Alois (n.) = Alajos 
 
 
Alojsz (t.) = Alajos 
 
Alojzije (sz.) = Alajos 
 
Alzsbeta (t.) = Erzsébet 
 
 
 
 
 
 
 
Ambroszie (r.) = Ambrus 

Agnica = Ágnes 
Agnicza = Ágnes 
Ágost 
Ágoston 
Ágota 
Agricola 
Agrippina 
Aháczius = Ákos 
Ahatije = Ákos 
Akachie = Acachius 
Akepszim = Acepszim 
Akila = Aquila 
Akilina = Aquilina 
Akim = Joakim 
Akindin = Acindimus 
Ákos 
Akrivi 
Aladár 
Alajos 
Albán 
Alberius 
Albert 
Albin 
Albina 
Albrecht = Albert 
Alecsa = Elek 
Alecsandru = Sándor 
Alecsie = Elek 
Alecsiu = Elek 
Alex = Elek 
Alexa = Elek 
Alexandar = Sándor 
Alexander = Sándor 
Alexandra 
Alexandra = Sándor 
Alexandros = Sándor 
Alexandru = Sándor 
Alexej = Elek 
Alexie = Elek 
Alexios = Elek 
Alexiu = Elek 
Alexius = Elek 
Alfeus 
Alfons = Alfonz 
Alfonz 
Alfréd 
Algya = Angyalka 
Alipie = Alipius 
Alipius 
Alka = Alexandra 
Álmos 
Alois = Alajos 
Aloisz = Alajos 
Alojs = Alajos 
Alojsz = Alajos 
Alojszije = Alajos 
Alojzije = Alajos 
Alžbeta = Erzsébet 
Alzsbeta = Erzsébet 
Amadé 
Amadeus = Amadé 
Amália 
Amanda 
Amandus 
Amatus 
Ambrosije = Ambrus 
Ambroszie = Ambrus 
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Amvroszije (sz.) = Ambrus 
Ana (r.) = Anna 
Anania (r.) = Ananiás 
 
 
 
Anastasios (g.) = Anasztáz 
 
Anasztaszia (r.) = Anasztázia 
Anasztaszie (r.) = Anasztáz 
 
 
Anatalia (r.) = Natália 
 
Andea (r.) = Angyalka 
Andelina (r.) = Angyalka 
 
Andra (sz.) = András 
 
Andreiu (r.) = András 
Andrej (t.) = András 
Andrija (sz.) = András 
 
 
 
Andronik (r.) = Andronicus 
Angela (n.) = Angyal 
 
Angelika (n.) = Angyalka 
Angelina (r.sz.) = Angyalka 
Angelofir (r.) = Angelofir 
 
Angelos (g.) = Angelus 
 
 
 
Ángya (r. sz.) = Angyalka 
 
Angyelina (sz.) = Angyalka 
Anian (r.) = Anyos 
 
 
Anicska (t.) = Anna 
 
Anika (r.) = Anna 
 
 
 
Aniszie (r.) = Anisius 
Ánka, Anka (sz. t.) = Anna 
 
 
 
 
Anta (sz.) = Antal 
 
 
 
Antim (r.) = Anthimus 
 
Antipa (r.) = Antipás 

Ambrozije = Ambrus 
Ambrus 
Amfilok 
Ammon 
Ammosz 
Amvrosije = Ambrus 
Amvroszije = Ambrus 
Ana = Anna 
Anania = Ananiás 
Ananiás 
Anastasia = Anasztázia 
Anastasie = Anasztáz 
Anastasios = Anasztáz 
Anastasius = Anasztáz 
Anasztaszia = Anasztázia 
Anasztaszie = Anasztáz 
Anasztáz 
Anasztázia 
Anatalia = Natália 
Anatolia 
Andea = Angyalka 
Andelina = Angyalka 
Andor 
Andra = András 
András 
Andreiu = András 
Andrej = András 
Andrija = András 
Andris = András 
Andro = András 
Andronicus 
Andronik = Andronicus 
Angela = Angyalka 
Angelija = Angyalka 
Angelika = Angyalka 
Angelina = Angyalka 
Angelofir 
Angelofit 
Angelos = Angelus 
Angelus 
Angja = Angyalka 
Angjelina = Angyalka 
Angya = Angyalka 
Angyalka 
Angyelina = Angyalka 
Anian = Ányos 
Anica = Anna 
Anička = Anna 
Anicska = Anna 
Anicét 
Anika = Anna 
Anisia 
Anisie = Anisius 
Anisius 
Aniszie = Anisius 
Anka = Anna 
Anna 
Annus = Anna 
Anscharius = Anszgár 
Anszgár 
Anta = Antal 
Antal 
Ante = Antal 
Anti = Antal 
Antim = Antimus 
Antimus 
Antipa = s = ,Antipás 

 
Anto (sz.) = Antal 
Antoinette (n.) = Antónia 
Anton (n. t.) = Antal 
 
Antonie (r.) = Antal 
 
Antonije (sz.) = Antal 
Antonin (t.) = Antal 
Antonom (r.) = Autonóm 
Antos (t.) = Antal 
 
Antún (sz.) = Antal 
Anucza (r.) = Anna 
 
Anuska (r.) = Anna 
 
 
 
 
 
 
 
Apolonia (r.) = Apollónia 
Apolonie (r.) = Apollonius 
 
Apostolos (g.) = Apostol 
 
 
 
 
Areta (r.) = Arethas 
 
Areti (g.) = Arethas 
 
Argyrios (g.) = Argyr 
 
 
Aristidis (g.) = Arisztid 
 
Arkadije (sz.) = Arcadius 
 
Armana (r.) = Romana 
 
 
Armanka (r.) = Romana 
 
 
Árnost (t.) = Ernő 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arsza (sz.) = Arzén 
Arszalia (r.) = Erszilia 
Arszén (sz.) = Arzén 
Arszenije (sz.) = Arzén 
Artemie (r.) = Artemius 
(Tihamér) 
 
Artemon (r.) = Artemon 
 
 

Antipás 
Anto = Antal 
Antoinette = Antónia 
Anton = Antal 
Antónia 
Antonie = Antal 
Antonij = Antal 
Antonije = Antal 
Antonin = Antal 
Antonom 
Antos = Antal 
Antoš = Antal 
Antun = Antal 
Anuca = Anna 
Anuşca = Anna 
Anuska = Anna 
Anuţa = Anna 
Ányos 
Anzelm 
Apollinár 
Apollónia 
Apollonija = Apollónia 
Apollonius 
Apolonia = Apollónia 
Apolonie = Apollonius 
Apostol 
Apostolos = Apostol 
Aquila 
Aquilina 
Aranka 
Arcadius 
Areta = Arethas 
Arethas 
Areti = Arethas 
Argyr 
Argyrios = Argyr 
Ariadne 
Aristark 
Aristidis = Arisztid 
Arisztid 
Arkadije = Arcadius 
Arkip 
Armana = Romána 
Armanca = Romána 
Ármánd 
Armanka = Romána 
Ármin 
Arnold 
Arnost = Ernő 
Arnoszt = Ernő 
Arnulf 
Áron 
Árpád 
Arsa = Arzén 
Arsalia = Erszilia 
Arsen = Arzén 
Arsenije = Arzén 
Arsza = Arzén 
Arszalia = Erszilia 
Arszén = Arzén 
Arszenije = Arzén 
Artemie = Tihamér 
Artemius = Tihamér 
Artemon 
Artúr 
Arzén 
Asta = Anasztázia 
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Aszta (r.) = Anasztázia 
 
Atanaczko (sz.) = Athanáz 
 
 
 
Atanaszia (r.) = Athanázia 
Atanaszie (r.) = Athanáz 
Atanaszije (sz.) = Athanáz 
 
 
 
Atinogen (r.) = Athenogén 
 
Atyim (r.) = Joakim 
August (n.) = Ágost 
Augustin (n.) = Ágoston 
 
 
 
 
 
Aurelia (r.) = Aranka 
 
Aurelie (r.) = Aurél 
Aurora (n.) = Hajnalka 
 
 
Avakum (r.) = Habakuk 
Avdiu (r.) = Abdon 
 
Averkie (r.) = Abercius 
Avgusztin (sz.) = Ágoston 
 
Aviszalon (r.) = Absolon 
Avram (r. sz.) = Ábrahám 
 
Axentie (r.) = Auxent 

Aszta = Anasztázia 
Atanacko = Athanáz 
Atanaczko = Athanáz 
Atanasia = Athanázia 
Atanasie = Athanáz 
Atanasije = Athanáz 
Atanaszia = Athanázia 
Atanaszie = Athanáz 
Atanaszije = Athanáz 
Athanáz 
Athanázia 
Athenogén 
Atinogen = Athenogén 
Attila 
Atyim = Joakim 
August = Ágost 
Augustin = Ágoston 
Augustus = Ágost 
Auguszt = Ágost 
Auguszta 
Augusztin = Ágoston 
Aurél 
Aurelia = Aranka 
Aurélián 
Aurelie = Aurél 
Aurora = Hajnalka 
Auxent 
Avacum = Habakuk 
Avakum = Habakuk 
Avdiu = Abdon 
Averchie = Abercius 
Averkie = Abercius 
Avgusztin = Ágoston 
Avisolon = Absolon 
Aviszalon = Absolon 
Avram = Ábrahám 
Avrelij = Aurél 
Axentie = Auxent 
Azarius 

 
Babette (n.) = Borbála 
 
Babilas (r.) = Babilás 
 
 
Badiu (r.) = Bágyu 
 
 
 
Baltazar (t.) = Boldizsár 
Balthasar (n.) = Boldizsár 
 
Ban (r.) = Bán 
 
Banucz (r.) = Bán 
 
 
Bara (t.) = Borbála 
Baranka (t.) = Ágnes 
Barbara (n. r. sz.) = Borbála 
Barbora (t.) = Borbála 
 
Barbu (r.) = Bárbu 
 
 
Barnaba (r.) = Barnabás 
 

Babett = Borbála 
Babette = Borbála 
Babilás 
Babilas = Babilás 
Babilaş = Babilás 
Bachus 
Badiu = Bágyu 
Bágyu 
Balázs 
Bálint 
Baltazár = Boldizsár 
Balthasar = Boldizsár 
Bán 
Ban = Bán 
Bandi = András 
Banuc = Bán 
Banu = Bán 
Baptista 
Bara = Borbála 
Baranka- = Ágnes 
Barbara = Borbála 
Barbora = Borbála 
Bárbu 
Barbu = Bárbu 
Barlaam 
Barna = Barnabás 
Barnába = Barnabás 
Barnabás 

 
Bartolom (t.) = Bertalan 
Bartolomeiu (r.) = Bertalan 
Bartolomej (t.) = Bertalan 
 
 
 
Baszileiu (r.) = Basilaeus 
Bazil (t.) = Vazul 
 
 
 
 
Bedrich (t.) = Frigyes 
 
Bedriska (t.) = Friderika 
 
 
Belko (t.) = Belkó 
Bella (n.) = Izabella 
 
 
Benedikt (t.) = Benedek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bernhard (n.) = Bernát 
 
 
 
 
 
 
Betti (n.) = Erzsébet (Borbála27) 
Bia (r.) = Kumbria 
 
 
 
 
Binka (r.) = Szabina 
Blagoje (sz.) = Blagoje 
Blagomir (sz.) = Blagomir 
 
Blahomir (t.) = Blagomir 
Blahoszlav (t.) = Blagoszláv 
 
Blanda (Blânda) (r.) = Placida 
 
 
 
Blazije (sz.) = Balázs 
 
 
 
 

Bartal 
Bartolom = Bertalan 
Bartolomeiu = Bertalan 
Bartolomej = Bertalan 
Baruch 
Basilaeus 
Basileiu = Basilaeus 
Baszileiu = Basilaeus 
Bazil = Vazul 
Baziliszk 
Beatrix 
Beatus 
Béda 
Bedrich = Frigyes 
Bedrifka = Friderika 
Bedriska = Friderika 
Bekény 
Béla 
Belko 
Bella = Izabella 
Benedek 
Benedik = Benedek 
Benedikt = Benedek 
Benedikta 
Benigna 
Benignus 
Benjámin = Benő 
Benko = Benedek 
Benno 
Benő 
Benvenuto 
Berci = Bertalan / Albert 
Bernardo = Bernát 
Bernát 
Bernhard = Bernát 
Bernhardin 
Berta 
Bertalan 
Bertold 
Bertram 
Besszárion 
Betti = Borbála 
Bia = Kumbria 
Bianca = Blanka 
Bibiána 
Biela = Albina 
Binca = Szabina 
Binka = Szabina 
Blagoje 
Blagomir 
Blagoszláv 
Blahomir = Blagomir 
Blahoszlav = Blagoszláv 
Blaj = Balázs 
Blanda = Placida 
Blanka 
Blasin = Balázs 
Blasko = Balázs 
Blazije = Balázs 
Blazin = Balázs 
Blaz = Balázs 
Blažej = Balázs 
Blažena = Blazsena 

 
27 Измена на основу наредбе 55.093/1899 

министра унутрашњих послова. 27 Измена на основу наредбе 55.093/1899 
министра унутрашњих послова.
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Blazs (r. sz.) = Balázs 
Blazsej (t.) = Balázs 
Blazsena (t.) = Blazsena 
Blazsko (t.) = Balázs 
 
 
 
Bogdan (sz.) = Bogdán 
Bogoboj (sz.) = Timót 
 
Bogolyúb (sz.) = Teofil 
Bogomil (sz.) = Teofil 
 
 
Bohdan (t.) = Bogdán 
Bohoboj (t.) = Timót 
Bohuchval (t.) = Bohuchvál 
Bohumil (t.) = Teofil 
Bohumir (t.) = Bohumir 
Bohurad (t.) = Bohurád 
 
 
 
 
 
Borisa (t.) = Borcsa 
 
 
 
Bosko (sz.) = Tivadar 
 
 
Bosziok (sz.) = Bosziók 
 
 
 
 
 
 
Bózsa (sz.) = Tivadar 
Bozsena (t.) = Bozsena 
Bozsenka (t.) = Bozsenka 
Bozsetyecha (t.) = Bozsetyeha 
Bozsidar (sz.) = Tivadar 
 
Brandusa (r.) = Brandusa 
 
 
Braniszlav (sz. t.) = Sándor 
Bránko (sz.) = Sándor 
Branko (t.) = Sándor 
Bria (r.) = Kumbria 
 
 
 
 
 
Bukol (r.) = Bucolus 
Bukur (r.) = Vidor 
Bukura (r.) = Bukura 
 
Bumbu (r.) = Bumbu 
 
Busziok (r.) = Bosziok 

Blažko = Balázs 
Blazs = Balázs 
Blazsej = Balázs 
Blazsena 
Blazsko = Balázs 
Blondina 
Bódog 
Bogdán 
Bogdan = Bogdán 
Bogoboj = Timot 
Bogoljub = Teofil 
Bogolyub = Teofil 
Bogomil = Teofil 
Bogomir = Teofil 
Bogyiszló 
Bohdan = Bogdán 
Bohoboj = Timót 
Bohuchval 
Bohumil = Teofil 
Bohumir = Teofil 
Bohurád 
Boldizsár 
Bonaventura 
Bonifacius = Bonifác 
Bonifácz 
Borbála 
Borisa = Borbála 
Boriša = Borbála 
Boriška = Borbála 
Bosioc = Bosziók 
Bosko = Tivadar 
Boško = Tivadar 
Bosziók 
Bosziok = Bosziók 
Bozena = Natália 
Boža = Tivadar 
Božena = Bozsena 
Boženka = Bozsenka 
Božeţecha = Bossetyecha 
Božidar = Tivadar 
Bózsa = Tivadar 
Bozsena 
Bozsenka 
Bozsetyecha 
Bozsidar = Tivadar 
Böske = Erzsébet 
Brandusa 
Branduşa = Brandusa 
Branislav = Sándor 
Braniszlav = Sándor 
Branko = Sándor 
Bria = Kumbria 
Brigitta 
Brúnó 
Bucol = Bucolus 
Bucolus 
Bucur = Vidor 
Bucura = Bukura 
Bukol = Bucolus 
Bukur = Vidor 
Bukura 
Bulcsú 
Bumbu 
Busioc = Bosziók 
Busziok = Bosziók 

 
 

Caecilia = Czeczilia 
Caesar = Czézár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charlotte (n.) = Sarolta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christian (n.) = Keresztély 
Christodulos (g.)=Christodulos 
Chrysanthos (g.)=Chrysanthos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Claudiu (r.) = Kolos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caetan = Kajetán 
Calina = Kálina 
Calinic = Kalinik 
Camillo = Kamill 
Campan = Kampán 
Campeán = Kampán 
Canon = Kónon 
Carl = Károly 
Carol = Károly 
Carolus = Károly 
Carp = Kárp 
Carpus = Kárp 
Casian = Kaszián 
Casimir = Kázmér 
Castor = Kasztor 
Catalin = Katalin 
Catarina = Katalin 
Catina = Katina 
Ceczilia 
Celesztin 
Cerycus 
Cézár 
Charlotte = Sarolta 
Chim = Joákim 
Chir = Cirus 
Chiriac = Cirjék 
Chirie = Cerycus 
Chiril = Cirill 
Chirila = Cirill 
Chisana = Kiszána 
Chiva = Paraszkéva 
Christian = Keresztélj 
Christodulos 
Chrysanthos = Krizánt 
Cia = Laurencia 
Cicella = Cecilia 
Cili = Cecilia 
Cilip = Fülöp 
Cilka = Cecilia 
Ciporján 
Ciprian = Ciprián 
Ciprián 
Ciriaka 
Cirill 
Cirilla 
Cirilo = Cirill 
Cirjék 
Cirko = Cirill 
Ciro = Cirill 
Cirus 
Clara = Klára 
Clarisse = Klárissza 
Claudiu = Kolozs 
Cletus = Kletus 
Clotild = Klotild 
Codrat = Quadratus 
Coelestin = Celesztin 
Cola = Miklós 
Coman = Komán 
Concordia = Konkordia 
Conrad = Konrád 
Constantia = Konstancia 
Constantin = Szilárd 
Cora = Miklós 
Coriolan = Korjolán 
Cornel = Kornél 
Cornelia = Kornélia 
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Cvetko (t.) = Flórián 
Cvetoszlav (t.) = Flórián 
Czia (r.) = Laurentia 
Czilka (t.) = Czeczilia 
Czirilo (sz.) = Cyrill 
Czirko (t.) = Cyrill 
Cziro (t.) = Cyrill 
Cztiboch (t.) = Cztiboch 
Cztirad (t.) = Cztirád 
Czvéta (sz.) = Flóra 
Czvétko (sz.) = Flórián 

Cornelius = Kornél 
Cosma = Kozma 
Costa = Szilárd 
Costan = Szilárd 
Costangin = Szilárd 
Craciun = Karácson 
Craciuna = Graciana 
Crescentia = Kreszcencia 
Crestania = Krisztina 
Crijan = Krizsán 
Crina = Makrina 
Crista = Krisztina 
Cristania = Krisztina 
Cristea = Keresztény 
Cristian = Keresztéíy 
Csena = Xénia 
Csenia = Xénia 
Csenofont = Xenophon 
Ctiboch 
Ctirad = Ctirád 
Ctirád 
Cula = Miklós 
Cumbria = Kumbria 
Custasiu = Kúsztál 
Cyprian = Ciprián 
Cyrill = Cirill 
Cveta = Flóra 
Cvéta = Flóra 
Cvetko = Flórián 

 
Csesztmir (t.) = Csesztmir 
Csilip (r.) = Fülöp 
Csisztko (t.) = Csisztko 
 

Cserjén 
Csesztmir 
Csilip = Fülöp 
Csisztko 
Csongor 
Čestmir = Csesztmir 
Čistko = Csisztko 

 Ćira = Cirill 
Ćiril = Cirill 

 
Dalemir (t.) = Dalemir 
 
 
Damaszkin (r.) = Damaszkin 
 
Damjan (r. sz.) = Dömjén 
Dan (r.) = Dániel 
Dáne (sz.) = Dániel 
 
 
Danicza (sz.) = Danicza 
Daniil (r.) = Dániel 
Danila (r.) = Dániel 
Danilo (sz.) = Dániel 
Danka (sz.) = Danka 
Danko (t.) = Dániel 
Dano (t.) = Dániel 
Darinka (sz.) = Dárinka 
Dása (sz.) = Dávid 

Dagobert 
Dalemir 
Damaschin = Damaszkin 
Damasus 
Damaszkin 
Damian = Demjén 
Damjan = Demjén 
Dan = Dániel 
Dáné = Dániel 
Dani = Dániel 
Danica 
Danicza = Danica 
Dániel 
Daniil = Dániel 
Danilo = Dániel 
Danka 
Danko = Dániel 
Dano = Dániel 
Darinka 
Dása = Dávid 

 
 
Deana (r.) = Demetria 
 
 
Demeter (t.) = Döme 
 
 
 
 
Desider (n.) = Dezső 
 
 
 
 
Deszider (t.) = Dezső 
Desziderije (sz.) = Dezső 
Deszpi (r.) = Despina 
 
 
 
 
Dezső (t.) = Dezső 
 
Diamandis (g.) = Diamánd 
 
Dienes (t.) = Dénes 
 
 
Dimitrie (r.) = Dömötör 
Dimitrij (t.) = Dömötör 
 
Dimitrije (sz.) = Dömötör 
Dimitros (g.) = Dömötör 
Dina (sz.) = Dénes 
 
 
 
 
 
 
 
Dionisz (t.) = Dénes 
Dioniszia (r.) = Dionizia 
Dioniszie (r.) = Dénes 
Dioniszije (sz.) = Dénes 
 
 
 
Dionysius (n.) = Dénes 
 
Dmitar (sz.) = Dömötör 
Dobra (r.) = Dobra 
Dobrodaj (t.) = Dobrodaj 
Dobrodej (t.) = Dobrodaj 
Dobromir (t.) = Dobromir 

 
Dobroszav (sz.) = Bonifácz 
Dobroszlav (t.) = Bonifácz 
 
Dobrotka (t.) = Dobrotka 
 
Dokia (r.) = Eudoxia 
Dolfik (t.) = Adolf 
Dolfo (t.) = Adolf 
 
Dometie (r.) = Dömét 

Daša = Dávid 
Dávid 
Deana = Demetria 
Delphine 
Delphinus 
Demeter = Dömötör 
Demetria 
Demetrius 
Demjén 
Dénes 
Desider = Dezső 
Desideratas 
Desidérije = Dezső 
Despi = Despina 
Despina 
Deszider = Dezső 
Desziderije = Dezső 
Deszpi = Despina 
Detrik 
Dezider = Dezső 
Dežo = Dezső 
Dezso = Dezső 
Dezső 
Diamánd 
Diamandis = Diamánd 
Didim 
Dienes = Dénes 
Dieneš = Dénes 
Dimitar = Dömötör 
Dimitrie = Dömötör 
Dimitrij = Dömötör 
Dimitrija = Dömötör 
Dimitrije = Dömötör 
Dimitros = Dömötör 
Dina = Dénes 
Dinko = Dominika 
Diodór 
Dioméd 
Dionis = Dénes 
Dionisia = Dionizia 
Dionisie = Dénes 
Dionisije = Dénes 
Dionisz = Dénes 
Dioniszia = Dionizia 
Dioniszie = Dénes 
Dioniszije = Dénes 
Dionizia 
Diohizij = Dénes 
Dionizija = Dénes 
Dionysius = Dénes 
Dius 
Dmitar = Dömötör 
Dobra 
Dobrodaj 
Dobromir 
Dobrosav = Bonifác 
Dobroslav = Bonifác 
Dobroszav = Bonifác 
Dobroszlav = Bonifác 
Dobrotina = Benigna 
Dobrotka 
Dochia = Eudokia 
Dokia = Eudokia 
Dolfik = Adolf 
Dolfo = Adolf 
Domét 
Dometie = Dömét 
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Dominik (n. sz. t.) = Domokos 
Domnika (r.) = Dominika 
 
 
 
 
 
 
Dora (r.) = Theodora 
Dora (sz. t.) = Dorottya 
Doricza (sz.) = Dorottya 
Dorka (sz. t.) = Dorottya 
Dorotea (r.) = Dorottya 
Doroteiu (r.) = Dorotheus 
 
 
Dorotija (sz.) = Dorottya 
 
Dotya (r.) = Eudokia 
 
 
Drága (sz.) = Sarolta 
Dragalina (r.) = Sarolta 
 
Dragan (r.) = Dragán 
Dragina (r.) = Sarolta 
 
Draginya (sz.) = Sarolta 
 
Dragolyub (sz.) = Dragolyub 
Dragomir (sz.) = Dragomír 
 
Dragutin (sz.) = Károly 
Drahoslav (t.) = Dragoszláv 
 
Drahotin (t.) = Károly 
Drahotina (t.) = Karolin 
 
Drazsicza (t.) = Drazsicza 
Dreana (r.) = Demetria 
Drénka (sz.) = Kornélia 
Droszila (r.) = Druszilla 
 
 
 
Ducz (r.) Rudolf 
Dukas (g.) = Dukas 
Dumitru (r.) = Dömötör 
 
 
 
Dusan (sz.) = Dusán 

Dominik = Domokos 
Dominika 
Domitian 
Domnica = Dominika 
Domnika = Dominika 
Domokos 
Domonkos = Domokos 
Donát 
Dóra = Teodóra / Dorottya 
Dóri = Dorottya / Izidor 
Dorica = Dorottya 
Dorka = Dorottya 
Dorotea = Dorottya 
Doroteiu = Dorotheus 
Dorothea = Dorottya 
Dorotheus 
Dorotija = Dorottya 
Dorottya 
Dotya = Eudokia 
Döme 
Dömötör 
Drága = Sarolta 
Dragalina = Sarolta 
Drágán 
Dragan = Drágán 
Dragina = Sarolta 
Draginja = Sarolta 
Draginya = Sarolta 
Dragoljub = Dragolyub 
Dragolyub 
Dragomir 
Dragoszláv 
Dragutin = Károly 
Drahoslav = Dragoszláv 
Drahoszlav = Dragoszláv 
Drahotin = Károly 
Drahotina = Karolina 
Dražica = Drazsica 
Drazsica 
Dreana = Demetria 
Drénka = Kornélia 
Drosila = Druszilla 
Droszilla = Druszilla 
Druszilla 
Dseordsiu = György 
Ducz = Rudolf 
Dukas 
Dumitru = .Dömötör 
D'urko = György 
D'uro = György 
Dusán 
Dusan = Dusán 
Dušan = Dusán 
Dut = Rudolf 

 
 
 
 
Eden (t.) = Ödön 
Edik (t.) = Ede 
 
 
Edko (t.) = Ede 
Edmund (n. t.) = Ödön 
Edo (t.) = Ede 
Eduard (n.) = Ede 
 

Eberhardt 
Ecaterina = Katalin 
Echárd 
Ede 
Eden = Ödön 
Edik = Ede 
Ediltrud 
Edit 
Edko = Ede 
Edmund = Ödön 
Edo = Ede 
Eduard = Ede 
Eduárd = Ede 

 
 
 
 
 
Egid (t.) = Egyed 
 
Ekaterina (r.) = Katalin 
 
 
 
 
Elena (r. t.) = Ilona 
Eleni (g.) = Ilona 
Elenka (t.) = Ilona 
Elenucza (r.) = Ilona 
 
 
 
Eleuterie (r.) = Eleutér 
 
Elevteria (g.) = Eleutheria 
 
Elias (t.) = Illés 
 
 
 
Elisabet (n.) = Erzsébet 
 
Elise (n.) = Erzsébet 
 
Eliszaveta (r.) = Erzsébet 
Eliszeiu (r.) = Elizéus 
Elitia (r.) = Ilona 
 
Eliza (t.) = Erzsébet 
 
 
 
Elsa (n.) = Erzsébet 
Elsbet (n.) = Erzsébet 
 
 
 
Emanoil (g.) = Manó 
 
Emanuil (r.) = Manó 
 
Emerich (n.) = Imre 
Emerik (t.) = Imre 
Emika (t.) = Emma 
 
 
 
 
Emilian (r.) Emilián 
Emilianos (g.) = Emilián 
 
Emka (t.) = Emma 
 
 
Enea (g.) = Éneás 
 
 
 
 
 

Edus = Ede 
Edvin 
Efrem 
Egbert 
Egedij = Egyed 
Egid = Egyed 
Egyed 
Ekaterina = Katalin 
Eleazár 
Elegius 
Elek 
Elemér 
Elena = Ilona 
Eleni = Ilona 
Elenka = Ilona 
Elenucza = Ilona 
Elenuţa = Ilona 
Eleonóra 
Eleutér 
Eleuterie = Eleutér 
Eleutheria 
Elevteria = Eleutheria 
Éliás 
Elias = Illés 
Eliaš = Illés 
Élig = Erzsébet 
Eligius 
Elisabet = Erzsébet 
Elisaveta = Erzsébet 
Elise = Erzsébet 
Eliseiu = Elizeus 
Eliszaveta = Erzsébet 
Eliszeiu = Elizeus 
Elitia = Ilona 
Eliz = Erzsébet 
Eliza = Erzsébet 
Elizabet = Erzsébet 
Elizeus 
Ella = Gabriella 
Elsa = Erzsébet 
Elsbet = Erzsébet 
Elvira 
Elza = Erzsébet 
Emán = Manó 
Emanoil = Manó 
Emánuel = Manó 
Emanuil = Manó 
Emerenczia 
Emerich = Imre 
Emerik = Imre 
Emika = Emma 
Emil 
Emília 
Emilián 
Emiliána 
Emilian = Emilián 
Emilianos = Emilián 
Emilija = Emilián 
Emka = Emma 
Emma 
Endre 
Enea = Éneás 
Éneás 
Engelbert 
Engelhard 
Énok 
Enrik = Henrik 
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Eoszevie (r.) = Özséb 
Epaminonda (g.) = Epaminondás 
 
 
Epifanie (r.) = Epifán 
 
 
 
Erich (n.) = Erik 
 
 
Ermeia (r.) = Hermeiás 
 
Ermil (r.) = Hermil 
Ermiu (r.) = Hermius 
Ermog (r.) Hermogenes 
Ermolae (r.) Hermolaus 
Erna (n.) = Ernesztina 
 
Ernestine (n.) = Ernesztina 
Ernest (n.) = Ernő 
 
 
Eroteiu (r.) = Erotheus 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esztera (t.) = Eszter 
 
 
 
 
Etti (n.) = Etelka 
 
 
Eudokia (r.) = Eudokia 
Eudokim (r.) = Eudokim 
 
 
Eufemia (r.) = Eufémia 
 
 
Eugen (n.) = Jenő 
 
 
Eugenia (n.) = Eugénia 
 
 
 
 
 
 
Eulampie (r.) Eulampius 
 
Eumenie (r.) = Eumenius 
 
 
 

Enrika = Henrietta 
Enriko = Henrik 
Ensel 
Eosevie = Özséb 
Eoszevie = Özséb 
Epaminonda = Epaminondás 
Epaminondás 
Epifán 
Epifanie = Epifán 
Epimak 
Erasmus 
Erhard 
Erich = Erik 
Erik 
Erkulo = Herákles 
Ermeia = Hermeiás 
Ermelinde 
Ermil = Hermil 
Ermiu = Hermius 
Ermog = Hermogenes 
Ermolae = Hermolaus 
Erna = Ernesztina 
Ernest = Ernő 
Ernestine = Ernesztina 
Erneszt = Ernő 
Ernesztina 
Ernő 
Eroteiu = Erotheus 
Erotheus 
Erszilia 
Ervin 
Erzsébet 
Erzsi = Erzsébet 
Erzsók = Erzsébet 
Estera = Eszter 
Eszter 
Esztera = Eszter 
Eszti = Eszter 
Etelbert 
Etele 
Etelka 
Etti = Etelka 
Eudochia = Eudokia 
Eudochim = Eudokim 
Eudokia 
Eudokim 
Eudoxia 
Eufémia 
Eufemia = Eufémia 
Eufrosini = Fruzina 
Eufrozina = Fruzina 
Eugen = Jenő 
Eugén = Jenő 
Eugénia 
Eugenia = Eugénia 
Eugénij = Jenő 
Eugénije = Jenő 
Eugénios = Jenő 
Eukár 
Euklid 
Eulália 
Eulampie = Eulampius 
Eulampius 
Eumenie = Eumenius 
Eumenius 
Euphásia 
Euphemia = Eufémia 

Euplu (r.) = Euplus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Euszignie (r.) = Eusignius 
 
Euszikie (r.) = Euszikiás 
Euszpikie (r.) = Euspychius 
Eusztachie (r.) = Euszták 
Eusztatie (r.) = Eustathius 
 
 
Eusztikie (r.) = Eusztik 
 
 
Eutikie (r.) = Eutyches 
 
Eutimia (r.) = Euthymia 
Eutimie (r.) = Euthym 
 
Eutropie (r.) = Eutróp 
 
 
 
Eva (r.) = Éva 
 
Evangelis (g.) = Evangelis 
Evfrosini (g.) = Fruzina 
Evgenije (sz.) = Jenői 
Evgenios (g.) = Jenő 
 
 
Evicska (t.) = Éva 
Evka (t.) = Éva 
Evklidis (g.) = Euklid 
Evszevie (r.) = Özséb 
Evtimios (g.) = Euthym 
Evucza (r.) = Éva 

Euplu = Euplus 
Euplus 
Eupsichie = Eupsychius 
Eupsychius 
Eupszikie = Eupsychius 
Eusichie = Euszikiás 
Eusignie = Eusignius 
Eusignius 
Eustachie = Euszták 
Eustachius = Easzták 
Eustathius 
Eustatie = Eustathius 
Eustichie = Eusztik 
Euszignie = Eusignius 
Euszikiás 
Euszikie = Euszikiás 
Euszták 
Eusztakie = Euszták 
Eusztatie = Eustathius 
Eusztáz 
Eusztik 
Eusztikie = Eusztik 
Euthymia 
Eutiche = Eutyches 
Eutike = Eutyches 
Eutim 
Eutimia = Euthymia 
Eutimie = Eutim 
Eutrop 
Eutropie = Eutrop 
Eutyches 
Euzéb = Özséb 
Éva 
Eva = Eva 
Evald 
Evangelis 
Evfrosini = Fruzina 
Evgenije = Jenő 
Evgenios = Jenő 
Évi = Éva; 
Evička = Éva 
Evicska = Éva 
Evka = Éva 
Evklidis = Euklid 
Evszevie = Özséb 
Evtimios = Eutim 
Evucza = Éva 
Evuţa = Éva 
Ezekiel 
Ézsaiás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Féma (sz.) = Eufemia 
Ferdik (t.) = Nándor 
Ferdinand (n. t.) = Nándor 
 

Fábián 
Fábius 
Fanni 
Farkas 
Faustina 
Faustinus = Fausztin 
Faustus 
Fausztin 
Febrónia 
Felics = Bódog 
Feliczián 
Feliczitás 
Félix = Bódog 
Féma = Eufémia 
Ferdik = Nándor 
Ferdinand = Nándor 
Ferdinánd = Nándor 
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Ferdo (t.) = Nándor 
 
 
Ferko (t.) = Ferencz 
 
Fero (t.) = Ferencz 
Fevronia (r.) = Febrónia 
Fia (r.) = Agápia / Zsófia 
 
 
Fika (r.) Zsófia 
Fila (Rafila) (r.) = Rachel 
Fila (sz.) = Fülöp 
Filaret (r.) = Filarét 
 
 
Filip (r. sz. t.) = Fülöp 
Filitas (g.) = Filitas 
 
 
Filon (r.) = Filémon 
Filothea (r.) = Filothea 
Fira (r.) = Zamfíra 
 
Firona (r.) = Firóna 
 
Firucza (r.) = Zamfíra 
Firuka (r.) = Zamfíra 
 
Flanie (r.) = Flanie 
 
 
 
 
Florea (r.) = Virág (Flóra28) 
 
 
 
 
Florian (sz. t.) = Flórián 
Florina (r.) Florina 
 
 
 
Foka (r.) = Fókáz (Phocas) 
 
Fotie (r.) = Photius 
Fotios (g.) = Photius 
 
 
 
Franczka (t.) = Francziska 
Franczo (t.) = Ferencz 
 
 
 
Frantisek (t.) = Ferencz 
 
Frantiska (t.) = Francziska 
 
Fránya (sz.) = Ferencz 
Franyo (t.) = Ferencz 
 

Ferdo = Nándor 
Ferencz 
Feri = Ferencz 
Ferko = Ferencz 
Ferkó = Ferencz 
Fero = Ferencz 
Fevronia = Febrónia 
Fia = Agápia / Zsófia 
Fica = Zsófia 
Fidél 
Fika = Zsófia 
Fila = Fülöp 
Fila = Rachel 
Filaret 
Filémon 
Filibert 
Filip = Fülöp 
Filitas 
Filomén 
Filoména 
Filon = Filémon 
Filothea 
Fira = Zamfira 
Firmin 
Firona 
Firuca = Zamfira 
Firucza = Zamfira 
Firuka = Zamfira 
Firuţa = Zamfira 
Flanie 
Flavia 
Flavián 
Flór 
Flóra 
Florea = Flóra 
Florentin 
Florentina 
Florentius 
Flórián 
Florian = Flórián 
Florina 
Flóris = Flórián 
Flórus 
Fodor 
Foka = Fokáz 
Fokáz 
Fotie = Photius 
Fotios = Photius 
Francka = Francziska 
Franco = Ferencz 
Francziska 
Franczka = Francziska 
Franczo = Ferencz 
Franja = Ferencz 
Franjo = Ferencz 
Fraňo = Ferencz 
Frantisek = Ferencz 
František = Ferencz 
Frantiska-Francziska 
Františka = Francziska 
Fránya = Ferencz 
Franyo = Ferencz 
Fricko = Frigyes 

 
28 Измена на основу наредбе 55.093/1899 

министра унутрашњих послова. 

 
 
Friczko (t.) = Frigyes 
Friczo (t.) = Frigyes 
Frida (n.) = Friderika 
Friderika (t.) = Friderika 
 
Fridrich (t.) = Frigyes 
Friedrich(n.) = Frigyes 
 
 
Frike(n.) = Friderika 
Frona (r.) = Szofrona 

Frico = Frigyes 
Friczi = Frigyes 
Friczko = Frigyes 
Friczo = Frigyes 
Frida = Friderika 
Friderika 
Fridolin 
Fridrich = Frigyes 
Friedrich = Frigyes 
Frigyes 
Frigyeske 
Frike = Friderika 
Frona = Szofronia 
Fruktuóz 
Frumentius 
Fruzina 
Fülöp 

 
 
Gabriel (n. t.) = Gábor 
Gabriela (r.) = Gabriella 
 
Gabris (t.) = Gábor 
 
Gafia (r.) = Agápia 
Gaitin (r.) = Kajetán 
Gaityin (r.) = Kajetán 
Gája (sz.) = Gábor 
Gájo (sz.) = Gábor 
 
Gal (r.) = Galaktion 
Galaktion (r.) = Galaktion 
 
Gallus (n.) = Gál 
Gása (sz.) = Gábor 
 
 
Gaspar (t.) = Gáspár 
 
Gasparik (t.) = Gáspár 
 
 
 
Gávra (sz.) = Gábor 
Gavricza (r.) = Gabriella 
 
Gavriela (r.) = Gabriella 
Gavrill (r.) = Gábor 
Gavrila (r.) = Gábor 
Gavrilo (sz.) = Gábor 
 
 
Gedeon (n.) = Gida (Gedeon) 
 
Géna (sz.) = Jenő 
 
Genadie (r.) = Genád 
Genia (n.) = Eugénia 
 
 
Georg (n.) = György 
Georgicza (r.) = György 
Géorgie (r.) = György 
Geraszim (r.) = Geratimus 
 
 
 

Gabi = Gábor 
Gábor 
Gabriel = Gábor 
Gabriela = Gabriella 
Gabriella 
Gabris = Gábor 
Gabriš = Gábor 
Gafia = Agápia 
Gaitin = Kajetán 
Gaityin = Kajetán 
Gája = Gábor 
Gájo = Gábor 
Gál 
Gal = Galaktion 
Galaction = Galaktion 
Galaktion 
Gallus = Gál 
Gása = Gábor 
Gaša = Gábor 
Gáspár 
Gaspar = Gáspár 
Gašpar = Gáspár 
Gasparik = Gáspár 
Gašparik = Gáspár 
Gaszton 
Gavra = Gábor 
Gávra = Gábor 
Gavrica = Gabriella 
Gavricza = Gabriella 
Gavriela = Gabriella 
Gavrill = Gábor 
Gavrila = Gábor 
Gavrilo = Gábor 
Gazsi = Gáspár 
Gebhard 
Gedeon 
Gellért 
Géna = Jenő 
Genád 
Genadie = Genád 
Genia = Eugénia 
Genovéva 
Geordicza = György 
Georg = György 
Georgicza = György 
Georgie = György 
Geraszim 
Geratimus = Geraszim 
Gergely 
Garmán 28 Измена на основу наредбе 55.093/1899 

министра унутрашњих послова.
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Gervazius (n.) = Gyárfás 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gicza (r.) = György 
 
Giga (r. sz.) = Gergely 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gligor (r.) = Gergely 
 
Gligorás (r.) = Gergely 
Gligorije (sz.) = Gergely 
Glísa (sz.) = Gergely 
 
 
Góre (r.) = Gergely 
Gorgias (g.) = Gorgiás, 
 
 
Gorgonie (r.) = Gorgőn 
 
 
 
 
Gottlib (n.) = Teofil 
 
 
 
 
Gravila (r.) = Gábor 
Gregor (t.) = Gergely 
Greta (r.) = Margit 
Gretchen (n.) = Margit 
Grete (n.) = Margit 
Grgur (sz.) = Gergely 
Grigorás (r.) = Gergely 
 
Grigorie (r.) = Gergely 
Grigorije (sz.) = Gergely 
Grigorios (g.) = Gergely 
 
Griszdana (r.) = Krisztina 
Grozava (r.) = Grozáva 
 
Gruja (r.) = Grúja 
 
Gugu (r.) = Gergely 
 
 

Gerő = Gergely 
Gertrud 
Gerváz = Gyárfás 
Gervazius = Gyárfás 
Gerzson 
Géza 
Ghenadie = Genád 
Gheordiţa = György 
Gheorghie = György 
Gherasim = Geraszim 
Ghiga = Gergely 
Ghiţa = György 
Gicza = György 
Gida = Gedeon 
Giga = Gergely 
Gilbert 
Ginda 
Gita = Margit 
Giza = Gizella 
Gizella 
Gizi = Gizella 
Gjena(Djena) = Jenő 
Gjoka(Djoka) = György 
Gjorgje(Djordje) = György 
Gjura(Djura) = György 
Gliczéria 
Gligor = Gergely 
Gligoras = Gergely 
Gligorás = Gergely 
Gligorije = Gergely 
Glisa = Gergely 
Gliša = Gergely 
Gocsárd = Kocsárd 
Gore = Gergely 
Gorgiás 
Gorgón 
Goraónia 
Gorgonie = Gorgón 
Gorgonius = Gorgón 
Gottfried 
Gotthard 
Gotthard = Kocsárd 
Gottlib = Teofil 
Gottlieb = Teofil 
Graczián 
Gracziána 
Gratian = Graczián 
Gravila = Gábor 
Gregor = Gergely 
Greta = Margit 
Gretchen = Margit 
Grete = Margit 
Grgur = Gergely 
Grigorás = Gergely 
Grigoraş = Gergely 
Grigorie = Gergely 
Grigorije = Gergely 
Grigorios = Gergely 
Grisdana = Krisztina 
Griszdana = Krisztina 
Grozava 
Gruia = Grúja 
Grúja 
Gudió = Gujdó 
Gugu = Gergely 
Gujdó 
Guntrám 

 
Gurie (r.) = Gúriás 
 
 
 
 
Gusztik (t.) = Gusztáv 
Guszto (t.) = Gusztáv 

Guriás 
Gurie = Guriás 
Gustik = Gusztáv 
Gusto = Gusztáv 
Gusztáv 
Guszti = Gusztáv 
Gusztik = Gusztáv 
Guszto = Gusztáv 
Günther 

 
Gyéna (sz.) = Jenő 
 
 
Gyóka (sz.) = György 
Gyorgye (r. sz.) = György 
 
 
 
Gyúra (sz.) = György 
Gyúro (t.) = György 
 
Gyurko (t.) = György 

Gyárfás 
Gyéna = Jenő 
Gyeráz 
Gyermán 
Gyóka = György 
Gyorgye = György 
György 
Győző 
Gyula 
Gyúra = György 
Gyuri = György 
Gyurka = György 
Gyurko = György 
Gyuro = György 
Gyuszi = Gyula 

 
 
Háj (r.) = Mihály 
 
Hana (t.) = Janka 
Hanes (n.) = János 
Hanka (t.) = Janka 
Hanna (n.) = Johanna 
 
Hans (n.) = János 
Haralampie (r.) = Haralampius 
 
Hariatis (g.) = Hariatis 
Haritina (r.) = Karitina 
Hariton (r.) = Kariton 
 
Havel (t.) = Gál 
 
Hedwig (n.) = Hedvig 
 
Heladiu (r.) = Hellád 
 
Helena (t.) = Ilona 
Helene (n.) = Ilona 
Helenka (t.) = Ilona 
 
Henrich (t.) = Henrik 
 
Henriette (n.) = Henrika 
 
 
 
 
Herea (g.) = Herea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habakuk 
Hadrian = Adorján 
Háj = Mihály 
Hajnalka 
Hana = Janka 
Hanes = János 
Hanka = Janka 
Hanna = Janka 
Hannuska = Janka 
Hans = János 
Haralampie = Haralampius 
Haralampius 
Hariatis 
Haritina = Karitina 
Hariton = Kariton 
Hartwig 
Havel = Gál 
Hedvig 
Hedwig = Hedvig 
Heinrich = Henrik 
Heladiu = Hellád 
Helén = Ilona 
Helena = Ilona 
Helene = Ilona 
Helenka = Ilona 
Hellád 
Henrich = Henrik 
Henrietta 
Henriette = Henrietta 
Henrik 
Henrika = Henrietta 
Henriko = Henrik 
Herakles 
Herea 
Heribert 
Herina 
Herman = Ármin 
Hermeiás 
Hermenegild 
Hermil 
Hermin 
Hermius 
Hermogenas 
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Herodion (r.) = Heródion 
 
 
 
Higin (r.) = Hygin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hipolit (sz.) = Ipoly 
Hippolyt (n.) = Ipoly 
Honorius (n.) = Honor 
 
 
Horiszlav (t.) = Horiszláv 
 
 
Hosztivit (t.) = Hosztivit 
Hrehor (t.) = Gergely 
Hrisand (r.) = Krizsán 
 
Hriszand (r.) = Krizsán 
Hrisztijan (sz.) = Keresztély 

Hermolau 
Herodion 
Hezich 
Hieronym = Jeromos 
Hierotheus 
Higin 
Hilar = Vidor 
Hilaria 
Hilarion 
Hilarius = Vidor 
Hilda 
Hildebert 
Hildegard 
Hildegundis 
Hinko = Henrik 
Hipácz 
Hipolit = Ipoly 
Hippolyt = Ipoly 
Honorius 
Horácz 
Horislav = Horiszláv 
Horiszláv 
Hoseás 
Hostivit = Hosztivit 
Hosztivit 
Hrehor = Gergely 
Hrisand = Krizsán 
Hristijan = Keresztély 
Hriszand = Krizsán 
Hrisztijan = Keresztély 
Huba 
Hubert 
Hugó 
Humbert 
Hyeronim = Jeromos 
Hygin 
Hypatius 
Hypolit = Ipoly 

Ianas (r.) = János 
 
 
 
 
 
Ifko (sz.) = Iván 
Iftimia (r.) = Euthymia 
Iuttimie (r.) = Efhymius 
 
Ignacz (t.) = Ignácz 
 
Ignatie (r.) = Ignácz 
 
 
 
Ignucza (r.) = Ignáczia 
Ignya (sz.) = Ignácz 
Ignyat (r.) (sz.) = Ignácz 
Ignyatije (sz.) = Ignácz 
Ika (sz.) = Illés 
Ikoana, Ikonia (r.) = Ikónia 
 
 
Ilarie (r.) = Hilarius 
Ilarion (r. sz.) = Hilarion 
Ile (sz.) = Illés 
Ileana (r.) = Ilona 
Ilias (g.) = Illés 

Ianaç = János 
Iancu = János 
Icoana = Ikónia 
Iconia = Ikónia 
Ida 
Iduska = Ida 
Ifko = Ignácz 
Iftimia = Euthymia 
Iitimie = Eutim 
Ignác = Ignácz 
Ignácz 
Ignáczia 
Ignatie = Ignácz 
Ignaţie = Ignácz 
Ignja = Ignácz 
Ignjatije = Ignácz 
Ignucza = Ignáczia 
Ignuta = Ignáczia 
Ignya = Ignácz 
Ignyatije = Ignácz 
Ika = Illés 
Ikoana = Ikónia 
Ikónia 
Ikonia = Ikónia 
Ilarie = Vidor 
Ilarion = Hilarion 
Ile = Illés 
Ileana = Ilona 
Ilias = Illés 

Ilie (r.) = Illés 
Ilija (sz.) = Illés 
Ilinka (sz.) = Ilona 
 
Iliszie (r.) = Elizéus 
 
 
 
 
 
Ilontie (r.) = Leont 
 
 
 
Imrich (t.) = Imre 
 
Imro (t.) = Imre 
Inatye (r.) = Ignácz 
 
Indrei (r.) = András 
 
Inoczentiu (r.) = Incze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ipatie (r.) = Hypatius 
Ipolit (r.) = Ipoly 
 
Iraklis (g.) = Herakles 
 
 
 
 
 
Irimie (r.) = Jeremiás 
Irina (r. sz.) = Irén 
Irini (g.) = Irén 
 
Irodion (r.) = Heródion 
Iroftye (r.) = Erotheus 
Isa (n.) = Izabella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilie = Illés 
Ilija = Illés 
Ilinka = Ilona 
Ilisie = Elizeus 
Iliszie = Eíizeus 
Ilka = Ilona 
Illés 
Ilma 
Ilona 
Ilonka = Hona 
Ilontie = Leont 
Iluczi = Ilona 
Iluska = Ilona 
Imre 
Imrich = Imre 
Imrike = Emerenczia 
Imro = Imre 
Inatye = Ignácz 
Incze 
Indrei = András 
Innocenz = Incze 
Inoczentiu = Incze 
Inoţentiu = Incze 
Ioachim = Joákim 
loan = János 
Ioana = Janka 
Ioanichiu = Joanicius 
Ion = János 
Iona = Jónás 
Ionuţ = János 
Iordache = Jordán 
Iorgu = György 
Iosa = József 
Ioša = Iván 
Iosan = József 
Iosana = Jozefa 
Iosop = József 
Ipatie = Hypatius 
Ipolit = Ipoly 
Ipoly 
Iraklis = Herakles 
Irén 
Irenárk 
Irenej = Ireneus 
Ireneo = Ireneus 
Ireneus 
Irimie = Jeremiás 
Irina = Irén 
Irini = Irén 
Irma 
Irodion = Herodion 
Iroftye = Erotheus 
Isa = Izabella 
Isa = Izidor 
Isachie = Izsák 
Isai = Ézsaiás 
Isaia = Ézsaiás 
Isaije = Ézsaiás 
Isailo = Ézsaiás 
Isak = Izsák 
Isidor = Izidor 
Ispana = Iszpána 
Ispas = Ispász 
Ispasa = Iszpásza 
Ispasana = Iszpaszána 
Israel = Izrael 
Istafie = Euszták 
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Isza (sz.) = Izidor 
Iszai (r.) = Ézsaiás 
Iszaia (r.) = Ézsaiás 
Iszaije (sz.) = Ézsaiás 
Iszailo (sz.) = Ézsaiás 
Iszák (sz.) = Izsák 
Iszakie (r.) = Izsák 
Iszidor (sz.) = Izidor 
Iszpana (r.) = Iszpána 
Iszpasz (r.) = Ispász 
Iszpasza (r.) = Iszpásza 
Iszpaszana (r.) = Iszpászana 
Isztafie (r.) = Eustachius 
Isztatie (r.) = Eustathius 
Isztimia (r.) = Euthymia 
Isztimie (r.) = Euthymius 
Isztina (r.) = Jusztina 
 
 
 
 
 
 
Iva (sz.) = Iván 
 
Ivan (r. t.) = Iván 
Ivancsu (r.) = Iván 
Ivante (r.) = Iván 
Ivsa (sz.) = Iván 
 
 
 
 
 
 
 
Izák (t.) = Izsák 

Istatie = Eustathius 
Istimia = Euthymia 
Istimie = Eutim 
Istina = Jusztina 
Istók = István 
István 
Isza = Izidor 
Iszai = Ézsaiás 
Iszaia = Ézsaiás 
Iszaije = Ézsaiás 
Iszailo = Ézsaiás 
Iszák = Izsák 
Iszakie = Izsák 
Iszidor = Izidor 
Iszpána 
Iszpász 
Iszpásza 
Iszpaszána 
Isztafie = Euszták 
Isztatie = Eustathius 
Isztimia = sEuthymia 
Isztimie = Eutim 
Isztina = Jusztina 
Itha 
Itko = Iván 
Iuga = Juga 
Iuon = János 
Iustina = Jusztina 
Iusu = József 
Iva = Iván 
Iván 
Ivan = Iván 
Ivancsu = Iván 
Ivante = Iván 
Ivsa = Iván 
Ivetta 
Ivó 
Ivo = János 
Iza = Izabella 
Izabella 
Izácz 
Izaiás = Ézsaiás 
Izák = Izsák 
Izidor 
Izor = Izidor 
Izrael 
Izsák 
Izsó = Izidor 

 
 
 
Jaczko (t.) = Jakab 
 
Jakint (r.) = Jáczint 
 
 
Jakov (sz.) = Jakab 
Jakovos (g.) = Jakab 
Jakub (t.) = Jakab 
Jana (sz.) = Johanna 
 
 
Janette (n.) = Johanna 
 
Janik (t.) = János 
 
Janko (t.) = János 

Jachint = Jáczint 
Jacko = Jakab 
Jáczint 
Jaczko = Jakab 
Jakab 
Jakint = Jáczint 
Jákó = Jakab 
Jakob = Jakab 
Jakov = Jakab 
Jakovos = Jakab 
Jakub = Jakab 
Jána = Janka 
Janas = János 
Jancsi = János 
Janette = Janka 
Jani = János 
Janik = János 
Janka 
Jankó = János 

Janku (r.) = János 
Jano (t.) = János 
János (r.) = János 
 
 
Jaromir (t.) = Jaromir 
 
Jaroszlav (t.) = Jaroszláv 
Jása (sz.) = Jakab 
 
 
 
Jécza (sz.) = Ilona 
 
Jéfta (sz.) = Euthymius 
Jeftimije (sz.) = Euthymius 
 
 
Jéla (sz.) = Ilona 
 
Jelena (sz.) = Ilona 
 
Jelicza (sz.) = Ilona 
 
Jeliszáveta (sz.) = Erzsébet 
Jelka (sz.) = Ilona 
 
Jenni (n.) = Eugénia 
 
 
Jeremie (r.) = Jeremiás 
Jeremija (sz.) = Jeremiás 
Jerich (n.) = György 
Jerina (sz.) = Irén 
 
 
 
 
 
Jeronim (r.) = Jeromos 
Jeroteiu (r.) = Hierotheus 
Jetti (n.) = Henrika 
Jeva (r.) = Eva 
Jevrem (sz.) = Efrem 
 
Jilji (t.) = Egyed 
Jindrich (t.) = Henrik 
 
Joakim (r.) = Joakim 
Joan (r.) = János 
Joana (r.) = Johanna 
 
Joanikiu (r.) = Joanicius 
Joanis (g.) = János 
 
 
Jócza (sz.) = János 
 
 
Johanka (t.) = Johanna 
Johann (n.) = János 
 
Joil (r.) = Jóel 
Jóka (sz.) = Johanna 
Jóko (sz.) = János 
 
 

Janku = János 
Janó = János 
János 
Janos = János 
Január 
Jaromir 
Jaroslav = Jaroszláv 
Jaroszláv 
Jása = Jakab 
Jaša = Jakab 
Jázon 
Jeca = Ilona 
Jécza = Ilona 
Jefemije = Eufémia 
Jéfta = Eutim 
Jeftimije = Eutim 
Jeian = Zseján 
Jela = Ilona 
Jéla = Ilona 
Jele = Ilona 
Jelena = Ilona 
Jelica = Ilona 
Jelicza = Ilona 
Jelisaveta = Erzsébet 
Jeliszaveta = Erzsébet 
Jelka = Ilona 
Jenko = Január 
Jenni = Eugénia 
Jenő 
Jeremiás 
Jeremie = Jeremiás 
Jeremija = Jeremiás 
Jerich = György 
Jerina = Irén 
Jerkno = Herakles 
Jerko = Jeromos 
Jerman = Ármin 
Jerolim = Jeromos 
Jeromos 
Jeronim = Jeromos 
Jeroteiu = Hierotheus 
Jetti = Henrietta 
Jeva = Éva 
Jevrem = Efrem. 
Jian = Zseján 
Jilji = Egyed 
Jindrich = Henrik 
Joachim = Joákim 
Joákim 
Joan = János 
Joana = Janka 
Joanicius 
Joanikiu = Joanicius 
Joanis = János 
Jób 
Joca = János 
Jócza = János 
Jodok 
Jóel 
Johanka = Janka 
Johann = János 
Johanna = Janka 
Joil = Jóel 
Joka = Janka 
Jóko = János 
Jolán 
Jolánta = Jolán 
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Jón (r.) = János 
Jona (r.) = Jónás 
 
 
Jonucz (r.) = János 
Jonyel (r.) = János 
Jonyicza (r.) = János 
Jordake (r.) = Jordán 
Jordanis (g.) = Jordán 
 
Jorgu (r.) = György 
 
 
 
 
 
Jósza (r. sz.) = József 
Joszan (r.) = József 
Joszana (r.) = Jozefa 
Joszif (r. sz.) = József 
Joszim (r. sz.) = József 
Joszop (r.) = József 
Jov (r.) Jób 
Jóva (sz.) = János 
Jovan (sz.) = János 
Jovana (sz.) = Johanna 
Jovánka (sz.) = Johanna 
 
Józa (sz.) = József 
 
 
 
 
 
 
 
Jozsko (t.) = József 
Jozso (t.) = József 
 
Jörgl (n.) = György 
 
Júcza (sz.) = Julianna 
Juda (t.) = Judit 
 
Judita (r.) = Judit 
Judka (t.) = Judit 
Juga (r.) = Juga 
 
Júla (sz.) = Julianna 
 
 
 
 
 
Julije (sz.) = Gyula, 
 
 
Julka (sz. t.) = Julianna 
Julo (t.) = Gyula 
Juon (r.) = János 
Juraj (t.) = György 
Jurko (t.) = György 
Juro (t.) = György 
Jusztina (r. sz.) = Jusztina 
 
 
 

Jón = János 
Jona = Jónás 
Jónás 
Jonatán 
Jonucz = János 
Jonyel = János 
Jonyicza = János 
Jordake = Jordán 
Jordán 
Jordanis = Jordán 
Jorgu = György 
Josa = József 
Josif = József 
Josim = József 
Josip = József 
Jóska = József 
Jósza = József 
Joszan = József 
Joszana = Jozefa 
Joszif = József 
Joszim = József 
Joszop = József 
Jov = Jób 
Jóvá = János 
Jovan = János 
Jovana = Janka 
Jovánka = Janka 
Jovo = János 
Józa = József 
Jozafát 
Jozefa 
Jožko = József 
Jožo = József 
József 
Józsi = József 
Józsiás 
Jozsko = József 
Jozso = József 
Józsua 
Jörgl = György 
Juca = Juliánna 
Júcza = Juliánna 
Juda = Judit 
Júdás 
Judit 
Judita = Judit 
Juga 
Jukundus 
Júla = Juliánna 
Julcsa = Juliánna 
Juli = Juliánna 
Julia = Juliánna 
Julián 
Juliánna 
Julije = Gyula 
Juliska = Juliánna 
Julitta 
Julka = Juliánna 
Julo = Gyula 
Juon = János 
Juraj = György 
Jurko = György 
Juro = György 
Justina = Jusztina 
Juszti = Jusztina 
Jusztin 
Jusztina 

 
Juszu (r.) = József 

Jusztus 
Juszu = József 
Jutka = Judit 
Juventin 

Kaetan (r.) = Kajetán 
 
Kalina (r.) = Kalina 
Kalinik (r.) = Kalinik 
 
 
 
Kaménko (sz.) = Péter 
 
 
Kampán (r.) = Kampán 
Kampean (r.) = Kampán 
 
Kanon (r.) = Kónon 
 
 
 
 
 
 
 
Karl (sz.) = Károly 
Karlik (t.) = Károly 
Karol (t.) = Károly 
 
 
 
 
Karp (r.) = Kárp (Carpus) 
Kaspar (n.) = Gáspár 
Kaszian (r.) = Kaszián 
 
Kata (sz.) = Katalin 
Kata (t.) = Katalin 
Katalina (r.) = Katalin 
Katarina (r. sz. t.) = Katalin, 
Katharina (n.) = Katalin 
Kathi (n.) = Katalin 
 
 
Katicza (sz. t.) = Katalin 
Katina (r.) = Katina, 
Katinka (n.) = Katalin 
Katka (t.) = Katalin ' 
Katusa (t.) = Katalin 
 
Kazimir (t.) = Kázmér 
 
Käthchen (n.) = Katalini 
 
 
 
 
 
Kim (r.) = Joakim 
Kir (r.) = Cyrus 
Kiriak (r.) = Czirjék 
Kirik (r.) = Cerycus 
Kiril (r.) = Cyrill 
Kirila (r.) = Cyrill 
Kirilos (g.) = Cyrill 
Kiszana (r.) = Kiszána 
Kiva (r.) = Paraszkíva 

Kaetán = Kajetán 
Kajetán 
Kalina 
Kalinik 
Kalliszt 
Kallisztrat 
Kálmán 
Kaménko = Péter 
Kamill 
Kamilla 
Kampán 
Kampean = Kampán 
Kandida 
Kanon = Kónon 
Kanut 
Kapisztrán 
Karácson 
Karalamp 
Karcsi = Károly 
Karitina 
Kariton 
Karl = Károly 
Karlik = Károly 
Karlo = Károly 
Karol = Károly 
Karolina 
Károly 
Kárp 
Karp = Kárp 
Kaspar = Gáspár 
Kaszián 
Kasztor 
Kata = Katalin 
Káta = Katalin 
Katalin 
Katarina = Katalin 
Katharina = Katalin 
Kathi = Katalin 
Kati = Katalin 
Katica = Katalin 
Katicza = Katalin 
Katina 
Katinka = Katalin 
Katka = Katalin 
Katusa = Katalin 
Katuša = Katalin 
Kazimir = Kázmér 
Kázmér 
Kätchen = Katalin 
Kelemen 
Kerény 
Keresztély 
Kilián 
Kilit 
Kim = Joákim 
Kir = Cirus 
Kiriak = Czirjék 
Kirik = Cerycus 
Kiril = Czirill 
Kirila = Czirill 
Kirilos = Czirill 
Kiszána 
Kiva = Parasztévá 
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Kliment (t.) = Kelemen 
 
Klimentije (sz.) = Kelemen 
 
Klimo (t.) = Kelemen 
 
Kóbi (n.) = Jakab 
 
Kócsa (sz.) = Szilárd 
 
Kodrat (r.) = Quadratus 
Kója (sz.) = Szilárd 
Kola (r.) = Miklós 
Kóle (sz.) = Miklós 
 
Kolman (t.) = Kálmán 
Koloman (n. t.) = Kálmán 
 
 
 
 
Koman (r.) = Komán 
 
 
 
 
 
 
Konstantinos (g.) = Szilárd 
Konsztantin (r. sz.) = Szilárd 
Kora (r.) = Miklós 
 
 
 
 
 
 
Kosmas (n.) = Kozma 
Kosmos (g.) = Kozma 
 
Koszta (r. sz.) = Szilárd 
Kosztadin (sz.) = Szilárd 
Kosztan (r.) = Szilárd 
Kosztangyin (r.) = Szilárd 
 
Kracsun (r.) = Karácson 
Kracsuna (r.) = Gratiana 
 
 
Kresztania (r.) = Krisztina 
Krina (r.) Makrina 
 
 
 
 
Kriszta (r. sz.) = Krisztina 
Krisztania (r.) = Krisztina 
Krisztea (r.) = Keresztély 

Klára 
Klári = Klára 
Klarissza 
Klaudia 
Klaudin = Kolozs 
Klaudius = Kolozs 
Klementina 
Kleofás 
Kletus 
Kliment = Kelemen 
Klimenta = Kelemen 
Klimentije = Kelemen 
Klimentina = Kelemen 
Klimo = Kelemen 
Klotild 
Kóbi = Jakab 
Koča = Szilárd 
Kócsa = Szilárd 
Kocsárd 
Kodrat = Quadratus 
Kója = Szilárd 
Kola = Miklós 
Kóle = Miklós 
Koletta 
Kolman = Kálmán 
Koloman = Kálmán 
Kolozs 
Kolumba 
Kolumbin 
Komán 
Koman = Komán 
Konkordia 
Kónon 
Konrád 
Konstanczia 
Konstantin = Szilárd 
Konstantina 
Konstatinos = Szilárd 
Konsztantin = Szilárd 
Kora = Miklós 
Korbinián 
Kordula 
Korjolán 
Kornél 
Kornélia 
Kornelija = Kornélia 
Kosmas = Kozma 
Kosta = Szilárd 
Kostadin = Szilárd 
Koszta = Szilárd 
Kosztadin = Szilárd 
Kosztan = Szilárd 
Kosztangyin = Szilárd 
Kozma 
Kracsun = Karácson 
Kracsuna = Gracziána 
Kreszczancz 
Kreszczenczia 
Kresztania = Krisztina 
Krina = Makrina 
Krispin 
Krista = Krisztina 
Kristina = Krisztina 
Kristóf 
Kriszta = Krisztina 
Krisztania = Krisztina 
Krisztea = Keresztély 

Krisztián (r.) = Keresztély 
 
Krisztina (sz.) = Krisztina 
 
 
 
 
Krizsan (r.) = Krizsán 
 
Krszta (sz.) = Baptista 
Kubo (t.) = Jakab 
Kula (r.) = Miklós 
Kumbria (r.) = Kumbria 
 
 
Kusztasziu (r.) = Kusztáz 
 
 
Kuzman (sz.) = Kozma 
Kvetko (Cvetko) (t.) = Flórián 
 
Kvetoszlav (Cvetoszlav) (t.) = 
Flórián 

Krisztián = Keresztély 
Krisztiana 
Krisztina 
Krizánt 
Krizogón 
Krizosztóm 
Krizsán 
Krizsan = Krizsán 
Krsta = Baptista 
Krszta = Baptista 
Kubo = Jakab 
Kula = Miklós 
Kumbria 
Kunigunda 
Kunó 
Kusztasziu = Kusztáz 
Kusztáz 
Kuzma = Kozma 
Kuzman = Kozma 
Kvetko (Cvetko) = Flórián 
Kvetoslav (Cvetoslav) = 
Flórián 
Kvetoszlav (Cvetoszlav) = 
Flórián 

 
 
Laczo (t.) = László 
Ladislaus (n.) = László 
Ladiszlav (t.) = László 
 
 
Laie (r.) = Miklós 
Laiu (r.) = Miklós 
 
 
 
 
 
Laudan (r.) = Laudán 
Laur (r.) = Lór 
 
 
Laurencz (t.) = Lőrincz 
 
Laurent (r.) = Lőrincz 
Laurentie (r.) = Lőrincz 
 
 
Lavrentije (sz.) = Lőrincz 
Láza (sz.) = Lázár 
Lázár (sz.) = Lázár 
 
Lazaros (g.) = Lázár 
 
Lea (r.) = Léa 
 
 
 
Ledi (r.) = Léda 
 
Léka (r. sz.) = Elek 
Lena (t.) = Magdolna 
 
Lene (n.) = Magdolna 
Lenhard (n.) = Lénárd 
Leni (n.) = Magdolna 
Lénka (sz.) = Ilona 

Laco = László 
Laczi = László 
Laczo = László 
Ladislaus = László 
Ladislav = László 
Ladiszlausz = László 
Ladiszlav = László 
Laie = Miklós 
Laiu = Miklós 
Lajcsi = Lajos 
Lajkó = Lajos 
Lajos 
Lambert 
László 
Laudan 
Laur = Lór 
Laura 
Laurenc = Lőrincz 
Laurencz = Lőrincz 
Laurenczia 
Laurent = Lőrincz 
Laurentie = Lőrincz 
Lav = Leó 
Lavra = Laura 
Lavrentije = Lőrincz 
Láza = Lázár 
Lázár 
Lazar = Lázár 
Lazaros = Lázár 
Lazo = Lázár 
Léa 
Leánder 
Leco = Elek 
Léda 
Ledi = Léda 
Lehel 
Léka = Elek 
Lena = Magdolna 
Lénárd 
Lene = Magdolna 
Lenhard = Lénárd 
Leni = Magdolna 
Lenka = Ilona 
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Lentschi (n.) = Ilona 
 
 
 
Leon (r.) = Leó 
 
Leonidas (g.) = Leonidás 
 
Leontie (r.) = Leont 
 
Leopold (n.) = Lipót , 
Lev (t.) = Leó 
 
Levoszlav (t.) = Lipót 
Lexa (sz.) = Elek 
 
Lia (r.) = Léa 
 
 
 
 
 
 
 
Liesza (r.) = Ilona 
Lika (r.) = Vazul 
 
 
Lina (t.) = Karolin 
Lincza (r.) = Ilona 
Linka (t.) = Karolin 
 
Linucza (r.) = Ilona 
Linuska (t.) = Karolin 
 
 
 
 
 
Livicza (r.) = Livia 
 
 
Liza (t.) = Erzsébet 
 
Lizika (t.) = Erzsébet 
 
 
 
 
 
 
Logyin (r.) = Longinus 
 
 
Lojzo (t.) = Alajos 
Longin (r.) = Longinus 
 
 
 
 
Lorentie (r.) = Lőrinez 
Lorenz (n.) = Lőrincz 
Lórincz (t.) = Lőrincz 
 
Lotka (t.) = Sarolta 
Lotti (n.) = Sarolta 

Lenke 
Lentschi = Ilonav.Magdolna 
Leó 
Leodegár 
Leokádia 
Leon = Leó 
Leonhard = Lénárd 
Leonidás 
Leont 
Leontie = Leont 
Leontin 
Leopold = Lipót 
Lev = Leó 
Levoslav = Lipót 
Levoszlav = Lipót 
Lexa = Elek 
Lexi = Elek 
Lia = Léa 
Libér 
Libérát 
Liberatus = Libérát 
Lica = Vazul 
Lidi = Lidia 
Lídia 
Liesa = Ilona 
Liesza = Ilona 
Lika = Vazul 
Lili = Livia 
Lilla 
Lina = Karolina 
Lincza = Ilona 
Linka = Karolina 
Linţa = Ilona 
Linucza = Ilona 
Linuska = Karolina 
Linuška = Karolina 
Linusz 
Linuţa = Ilona 
Lipót 
Livia 
Livicza = Livia 
Líviţa = Livia 
Livius 
Liza = Erzsébet 
Lizi = Erzsébet 
Lizika = Erzsébet 
Ljuba = Lyubomir 
Ljubica = Amália 
Ljubiša = Amanda 
Ljubomir = Lyubomir 
Ljudevit = Lajos 
Ljudovit = Lajos 
Logyin = Longinus 
Lois = Alajos 
Lojzi = Alajos 
Lojzo = Alajos 
Longin = Longinus 
Longinus 
Lór 
Loránt 
Lorencz = Lőrincz 
Lorentie = Lőrincz 
Lorenz = Lőrincz 
Lórinc = Lőrincz 
Lothár 
Lotka = Sarolta 
Lotti = Sarolta 

 
Louise (n.) = Ludovika 
 
 
 
Lucia (t.) = Lucza 
 
 
 
Lucziana (r.) = Lucziánna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ludwig (n.) = Lajos 
 
 
Luka (sz.) = Lukács 
 
 
Lukián (sz.) = Luczián 
 
Lup (r.) = Farkas 
 
Lutyiana (r.) = Lucziánna 

Louis = Lajos 
Louise = Lujza 
Lőrincz 
L'ubomir = Lyubomir 
Lucamis 
Lucia = Lucza 
Lucza 
Luczia = Lucza 
Luczian 
Lucziana = Lucziánna 
Lucziánna 
Luczíllián 
Luczius 
L'udko = Lajos 
Ludmilla 
L'udmilla = Ludmilla 
L'udo = Lajos 
Ludolf 
Ludolph = Ludolf 
Ludovika = Lujza 
L'udovit = Lajos 
L'udovita = Lujza 
Ludwig = Lajos 
Luise = Lujza 
Lujza 
Luka = Lukács 
Lukács 
Luketa = Lukács 
Lukián = Luczián 
Lukréczia 
Lup = Farkas 
Luţiana = Lucziánna 
Lutyiana = Lucziánna 
Lydia = Lidia 
Lyvia = Livia 

Lyúba (sz.) = Lyubomir 
Lyubicza (sz.) = Lyubicza 
Lyubisa (sz.) = Lyubisa 
Lyubomir (sz. t.) = Lyubomir 
Lyudko (t.) = Lajos 
Lyudmila (t.) = Ludmilla 
Lyudo (t.) = Lajos 
Lyudevit (sz.) = Lajos 
Lyudovit (t.) = Lajos 
Lyudovita (t.) = Lujza 

Lyúba = Lyubomir 
Lyubicza = Amália 
Lyubisa = Amanda 
Lyubomir 
Lyudevit = Lajos 
Lyudko = Lajos 
Lyudimila = -Ludmilla 
Lyudo = Lajos 
Lyudovit = Lajos 
Lyudovita = Lujza 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mácza (sz.) = Mária 
Maczik (t.) = Mátyás 
Maczo (t.) = Mátyás 
Madlena (t.) = Magdolna 
Maftéi (r.) = Mátyás 
Maftyéi (r.) = Mátyás 
 
Magdalena (n. r. sz.) = Magdolna 
Magdalina (sz.) = Magdolna 
 
 
 
 
Makarie (r.) = Makár (Bódog) 

Maca = Mária 
Macarie = Bódog 
Macik = Mátyás 
Maco = Mátyás 
Macovei = Makabeus 
Macrina = Makrina 
Macsim = Maximus 
Macsimilian = Miksa 
Macza = Mária 
Maczik = Mátyás 
Maczo = Mátyás 
Madlena = Magdolna 
Maftéi = Mátyás 
Maftyéi = Mátyás 
Magda = Magdolna 
Magdalena = :Magdolni 
Magdalina = Magdolna 
Magdolna 
Magnus 
Makabeus 
Makár = Bódog 
Makarie = Bódog 
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Makovei (r.) = Makabéus 
Mákra (sz.) = Mákra 
Makrena (sz.) = Makrena 
Makrina (r.) = Makrina 
Mála (t.) = Amália 
Malakia (r.) = Malachias 
 
 
Málika (t.) = Amália 
 
Mamant (r.) = Mamas 
 
 
Manaszie (r.) = Manasszes 
 
 
 
Manea (r.) = Manó 
Mánik (t.) = Manó 
 
 
Manojlo (sz.) = Manó 
Manoli (g.) = Manó 
 
 
Manuil (r.) = Manó 
Mara (t.) = Mária 
Mára (sz.) = Mária 
 
 
Marcsa (t.) = Mária 
 
 
 
 
Marek (t.) = Márk 
Margareta (n. r. t.) = Margit 
 
 
Margioala (r.) = Margit 
 
Margita (r. t.) = Margit 
 
 
 
 
Maricza (r. sz.) = Mária 
Mariena (t.) = Mária 
Marienka (t.) = Mária 
 
Marina (r. sz.) = Marianna 
 
Marisa (t.) = Mária 
 
Mariska (t.) = Mária 
 
 
Mariucza (r.) = Mária 
Marka (t.) = Mária 
 
 
Marko (t. sz.) = Márk 
 
Markus (n.) = Márk 
 
 
Marticza (r.) = Martha 

Makovei = Makabeus 
Mákra 
Makrina 
Mála = Amália 
Malachia = Malakiás 
Malakia = Malakiás 
Malakiás 
Máli = Amália 
Málika = Amália 
Malvina 
Mamant = Mamas 
Mamas 
Mamertus 
Manasie = Manasszes 
Manasszes 
Manaszie = Manasszes 
Mane = Manó 
Manea = Manó 
Mánik = Manó 
Manó 
Manojli = Manó 
Manojlo = Manó 
Manoli = Manó 
Mansvét 
Manuel = Manó 
Manuil = Manó 
Mara- = Mária 
Mára = Mária 
Marča = Mária 
Marcus = Márk 
Marcsa = Mária 
Marczell 
Marczellin 
Marczi = Márton 
Marczián 
Marek = Márk 
Margareta = Margit 
Marghiola = Margit 
Marghita = Margit 
Margioala = Margit 
Margit 
Margita = Margit 
Mari = Mária 
Mária 
Marián 
Marianna 
Marica = Mária 
Mariena = Mária 
Marienka = Mária 
Marija = Mária 
Marina = Marianna 
Marinţa = Mária 
Marisa = Mária 
Mariša = Mária 
Mariska = Mária 
Mariška = Mária 
Mariţka = Mária 
Mariucza = Mária 
Márius 
Márk 
Marka = Mária 
Marko = Márk 
Márko = Márk 
Márkus = Márk 
Márta 
Marta = Márta 
Martica = Márta 

Martin (n. sz.) = Márton 
 
 
 
Martucza (r.) = Martha 
 
Mása (sz.) = Manó 
 
 
Maszcentie (r.) = Maxentius 
 
Máta (sz.) = Mátyás 
 
Mateiu (r.) = Máté 
Matej (t.) = Mátyás 
Mathia (r.) = Mátyás, 
 
Matija (sz.) = Mátyás 
 
 
 
Matrona (r.) = Matróna 
Matus (t.) = Máté 
 
 
 
 
 
Mauricz (t.) = Móricz 
 
 
 
Mavrikije (sz.) = Mór 
Mavro (sz.) = Mór 
Mavrodin (g.) = Mavrodin 
Max (n.) = Miksa 
Máxa (sz.) = Miksa 
Maxim (sz. t.) = Miksa 
Maxim (r.) = Maximus 
Maximilian (n. r.) = Miksa 
 
Maxo (t.) = Miksa 
 
Medre (r.) = Demeter 
Medru (r.) = Demeter 
 
 
 
 
Melchior (sz.) = Menyhért 
Melentye (r.) = Meletius 
Meletie (r.) = Meletius 
 
 
 
 
 
 
Merkurios (g.) = Merkúr 
 
 
Michail (r.) = Mihály 
Michal (t.) = Mihály 
 
 
 
 

Martin = Márton 
Martinián 
Martiţa = Márta 
Márton 
Martuca = Márta 
Martuţa = Márta 
Mása = Manó 
Maša = Manó 
Masţentie = Maxentius 
Maszczentie = Maxentius 
Máta = Mátyás 
Máté 
Mate = Máté 
Mateiu = Máté 
Matej = Mátyás 
Mathia = Mátyás 
Mathias = Mátyás 
Matija = Mátyás 
Matild 
Matilda = Matild 
Mató = Máté 
Matróna 
Matus = Máté 
Matuš = Máté 
Mátyás 
Matyi = Mátyás 
Maura 
Mauric = Móricz 
Mauricz = Móricz 
Mauriczius = Móricz 
Mauritius = Móricz 
Maurus = Mór 
Mavrikije = Mór 
Mavro = Mór 
Mavrodin 
Max = Miksa 
Máxa = MiksaMaxentius 
Maxi = Miksa 
Maxim = Miksa / Maximus 
Maximilian = Miksa 
Maximus 
Maxo = Miksa 
Medárd 
Medre = Dömötör 
Medru = Dömötör 
Meinrád 
Melánia 
Melanie = Melánia 
Melchiad 
Melchior = Menyhért 
Melentye = Meletius 
Meletie = Meletius 
Meletius 
Melitta 
Menna 
Menodóra 
Menyhért 
Merkur 
Merkurios = Merkur 
Methód 
Metrofán 
Michail = Mihály 
Michal = Mihály 
Michea = Mikheás 
Micu = Miklós 
Miculae = Miklós 
Miczi = Irma 
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Mihailo (sz.) = Mihály 
Miháj (r.) = Mihály 
 
 
Mihu (r.) = Mihály 
 
 
 
Mikea (r.) = Mikheás 
 
 
 
Miklus (t.) = Miklós 
 
 
Miku (r.) = Miklós 
Mikulae (r.) = Miklós 
Mikulás (t.) = Miklós 
 
Milan (sz. t.) = Emil, Milán 
Milana (sz.) = Emilia 
Miléna (sz.) = Emilia 
Miléva (sz.) = Miléva 
 
Milicza (sz.) = Emilia 
Miliduch (t.) = Miliduch 
Milina (t.) = Milina 
Milivoj (sz.) = Milivoj 
Milka (sz.) = Emilia 
Milos (sz. t.) = Milos 
 
Milota (t.) = Milota 
Miltiades (g.) = Miltiades 
Milutin (sz.) = Milutin 
Milyutin (t.) = Milyutin 
Mina (r.) = Minas 
Minodora (r.) Menodora 
Mirko (sz.) = Frigyes 
Miron (r.) = Mirón 
Mirone (r.) = Mirón 
 
 
Miroszlav (t.) = Frigyes 
Miroszlava (t.) = Friderika 
Misa (sz.) = Mihály 
 
 
 
Misko (t.) = Mihály 
 
Miso (t.) = Mihály 
 
Mita (sz.) = Dömötör 
 
 
Mitro (t.) = Dömötör 
Mitrofan (r.) = Metrofán 
Mitru (r.) = Dömötör 
Mladen (sz.) = Mladen 
Mladko (t.) = Mladen 
Mladony (t.) = Mladen 
 
 
 
 
Mója (sz.) = Mózes 

Mihai = Mihály 
Mihailo = Mihály 
Miháj = Mihály 
Mihály 
Mihovio = Mihály 
Mihu = Mihály 
Mijat = Mihály 
Mijo = Mihály 
Mikail = Mihály 
Mikea = Mikheás 
Mikheás 
Miki = Miklós 
Miklós 
Miklus = Miklós 
Mikluš = Miklós 
Miksa 
Miku = Miklós 
Mikulae = Miklós 
Mikulás = Miklós 
Mikulaš = Miklós 
Milan = Emil 
Milana = Emilia 
Miléna = Emilia 
Miléva 
Mili = Emilia 
Milica = Emilia 
Miliduch 
Milina 
Milivoj 
Milka = Emilia 
Milos 
Miloš = Milos 
Milota 
Miltiades 
Milutin 
Mina = Minas 
Minas 
Minodora 
Mirko = Frigyes / Imre 
Miron 
Mirone = Miron 
Miroslav = Frigyes 
Miroslava = Friderika 
Miroszlav = Frigyes 
Miroszlava = Friderika 
Misa = Mihály 
Miša = Mihály 
Misi = Mihály 
Miska = Mihály 
Misko = Mihály 
Miško = Mihály 
Miso = Mihály 
Mišo = Mihály 
Mita = Dömötör 
Mitar = Dömötör 
Mito = Dömötör 
Mitro = Dömötör 
Mitrofan = Metrofán 
Mitru = Dömötör 
Mladen 
Mladko = Mladen 
Mladony = Mladen 
Mochie = Mócz 
Mocius = Mócz 
Mócz 
Modeszt 
Mója = Mózes 

 
 
Mojszije (sz.) = Mózes 
Mojszilo (sz.) = Mózes 
Mokie (r.) = Mocius 
 
 
 
Mósa (sz.) = Mózes 
 
 
 
Mucsenicza (r.) = Mucsenicza 
 
 
Mundra (r.) = Pulcheria 
Mûndra (r.) = Pulcheria 
Mura (r.) = Mura 

Mojsije = Mózes 
Mojsilo = Mózes 
Mojszije = Mózes 
Mojszilo = Mózes 
Mokie = Mócz 
Monika 
Mór 
Móricz 
Mósa = Mózes 
Moša = Mózes 
Mózes 
Muceniţa = Mucsenicza 
Mucsenicza 
Mujo = Mózes 
Muki = János 
Mundra = Pulcheria 
Mûndra = Pulcheria 
Mura 
Myron = Miron 

 
 
 
 
Náczik (t.) = Ignácz 
Náczko (t.) = Ignácz 
Náczo (t.) = Ignácz 
Nana (t.) = Anna 
 
Nánka (t.) = Anna 
 
 
 
Nas (r.) = János 
 
 
 
 
 
 
Nászta (r. sz.) = Anasztázia 
Nasztakucza (r.) = Anasztázia 
Nasztasz (sz.) = Anasztáz 
Nasztaszia (r.) = Anasztázia 
Nasztaszije (sz.) = Anasztáz 
Natalia (r. sz.) = Natália 
 
Nate (r.) = Ignácz 
 
Natye (r.) = Ignácz 
Naum (r.) = Náum 
Naumis (g.) = Naum 
 
Nécza (sz.) = Nesztor 
 
Nedelyko (sz.) = Domokos 
Nelli (n.) = Petronella 
 
 
Nemesziu (r.) = Nemesius 
 
Nesti (n.) = Ernesztina 
 
 
 
 
 
 

Nacik = Ignácz 
Nacko = Ignácz 
Naco = Ignácz 
Náczi = Ignácz 
Náczik = Ignácz 
Náczko = Ignácz 
Náczo = Ignácz 
Nána = Anna 
Nándor 
Nánka = Anna 
Napoleon 
Narcis = Narczisz 
Narczisz 
Nas = János 
Naş = János 
Nasta = Anasztázia 
Nastacuţa = Anasztázia 
Nastas = Anasztáz 
Nastasia = Anasztázia 
Nastasije = Anasztáz 
Nászta = Anasztázia 
Nasztakucza = Anasztázia 
Nasztasz = Anasztáz 
Nasztaszia = Anasztázia 
Nasztaszije = Anasztáz 
Natália 
Nátán 
Nate = Ignácz 
Nathanael 
Natye = Ignácz 
Naum 
Naumis = Naum 
Neca = Nesztor 
Nécza = Nesztor 
Nedeljko = Domokos 
Nedelyko = Domokos 
Nelli = Petronella / Kornélia 
Nemesiu = Nemesius 
Nemesius 
Nemesziu = Nemesius 
Neomila 
Nesti = Ernesztina 
Neszte 
Nesztor 
Nichita = Nikita 
Nicodin = Nikodém 
Nicola = Miklós 
Nicolea = Miklós 
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Niczetia (r.) = Nikétás 
 
 
 
Nikaszie (t.) = Nikáz 
 
 
 
 
Niki (n.) = Miklós 
 
Nikicza (sz.) = Miklós 
Nikifor (sz.) = Nicefór 
Nikita (r.) = Nikita 
Nikl (n.) = Miklós 
 
 
 
Nikodin (r.) = Nikodémus 
Nikola (r. sz.) = Miklós 
Nikolae (r.) = Miklós 
Nikolaus (n.) = Miklós 
 
 
Nikora (r.) = Miklós 
Niksa (sz.) = Miklós 
 
 
Nim (r.) = Jeromos 
 
 
 
Nitya (sz.) = Nicefor 
Noemi (r.) = Noémi,1 
 
 
 
Novak (r.) Nóvák 
Nucza (r.) = Anna 
Nuczu (r.) = János, 
 
 
Nuska (r.) = Anna 

Nicora = Miklós 
Niczefor 
Niczetia = Nikétás 
Nikander 
Nikáner 
Nikasie = Nikáz 
Nikaszie = Nikáz 
Nikáz 
Nike = Miklós 
Nikéta 
Nikétás 
Niki = Miklós 
Nikica = Miklós 
Nikicza = Miklós 
Nikifor = Niczefor 
Nikita 
Nikl = Miklós 
Niklas = Miklós 
Nikodém 
Nikodemus = Nikodém 
Nikodin = Nikodém 
Nikola = Miklós 
Nikolae = Miklós 
Nikolaus = Miklós 
Nikolea = Miklós 
Nikon 
Nikora = Miklós 
Niksa = Miklós 
Nikša = Miklós 
Nilusz 
Nim = Jeromos 
Nina = Anna 
Niţetía = Nikétás 
Nitja = Niczefor 
Nitya = Niczefor 
Noémi 
Nóra 
Norbert 
Novac = Nóvák 
Novak 
Nucza = Anna 
Nuczu = János 
Nuşca = Anna 
Nusi = Anna 
Nuska = Anna 
Nuţa = Anna 
Nuţu = János 

Nyagoe (r.) = Nyagoe 
Nyaksa (r.) = Nyaksa 
Nyekita (r.) = Nikita 
Nyicza (r.) = János 
Nyiczu (r.) = János 
Nyika (r.) = Miklós 
Nyiku (r.) = Miklós 
Nyisztor (r.) = Nesztor 

Nyagoe 
Nyaksa 
Nyekita = Nikita 
Nyicza = János 
Nyiczu = János 
Nyika = Miklós 
Nyiku = Miklós 
Nyisztor = Nesztor 

Oana (r.) = Johanna 
 
Oanka (r.) = Johanna 
 
Odysseo (g.) = Odysseus 
 
 
Ognyan (sz.) = Ignácz 
 
 
 
 

Oana = Janka 
Oanca = Janka 
Oanka = Janka 
Odo 
Odysseo = Odysseus 
Odysseus 
Ognjan = Ignácz 
Ognyan = Ignácz 
Oktávia 
Olga 
Olimpia 
Olivér 

Olivieru (r.) = Olivér 
 
On (r.) = János 
Ondrej (t.) = András 
Ondrik (t.) = András 
Ondris (t.) = András 
 
Ondro (t.) = András 
 
 
Onicza (r.) = János, 
Oniczifor (r.) = Niczefor 
 
 
Oniszie (r.) = Dénes 
Oniszim (r.) = Onesimus 
 
 
Onucz (r.) János 
 
 
 
Opreana (r.) = Opreána 
 
 
Orenie (r.) = Őrén 
Orentie (r.) = Lőrincz 
 
 
 
 
 
 
Oszie (r.) = Hoseas 
 
Osztrivoj (t.) = Osztrivoj 
 
Oszvetin (t.) = Oszvetin 
Othon (g.) = Ottó 
 
 
Otone (r.) Ottó 

Olivieru = Olivér 
Olympia = Olimpia 
On = János 
Ondrej = András 
Ondrik = András 
Ondris = András 
Ondriš = András 
Ondro = András 
Onesimus 
Onicofor = Niczefor 
Onicza = János 
Oniczifor = Niczefor 
Onisie = Dénes 
Onisim = Onesimus 
Oniszie = Dénes 
Oniszim = Onesimus 
Oniţa = János 
Oniţifor = Niczefor 
Onucz = János 
Onufer 
Onufrius = Onufer 
Onut = János 
Opreana 
Orbán 
Orén 
Orenie = Orén 
Orentie = Lőrincz 
Orsolya 
Oscar = Oszkár 
Osie = Hoseás 
Ostrivoj = Osztrivoj 
Osvetin = Oszvetin 
Oswald = :Oszváld 
Oszie = Hoseás 
Oszkár 
Osztrivoj 
Oszváld 
Oszvetin 
Othon = Ottó 
Otmár 
Oto = Ottó 
Otone = Ottó 
Ottilia 
Ottó 
Ottokár 
Otun = Ottó 

 Ödön 
Özséb 

 
 
 
Pája (sz.) = Pál 
 
Pájicza (sz.) = Pál 
Pakomie (r.) = Pachomius 
 
 
 
Palo (t.) = Pál 
 
Panaioth (g.) = Panajót 
 
Pankracius (n.) = Pongrácz 
 
Pánta (sz.) = Panteleimon 
Pantaleon (r.) = Pentele 
Panteleimon (r.) = Panteleimon 

Pachomius 
Pacomie = Pachomius 
Pafnucz 
Pája = Pál 
Pajica = Pál 
Pájicza = Pál 
Pakomie = Pachomius 
Pál 
Pali = Pál 
Palkó = Pál 
Palo = Pál 
Pamfil 
Panaioth = Panajot 
Panajot 
Pankracius = Pongrácz 
Panni = Anna 
Pánta = Panteleimon 
Pantaleon = Pentele 
Panteleimon 
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Pantelija (sz.) = Panteleimon 
Pantya (r.) = Pentele 
Pantyilimon (r.) = Panteleimon 
 
 
 
 
 
 
Paraszka (r.) = Paraszkéva 
Paraszkéva (sz.) = Paraszkéva 
Paraszkiva (r.) = Paraszkéva 
 
 
 
 
 
Paszkalie (r.) = Paszkál 
 
Paszku (r.) = Paszkál 
Paszkucz (r.) = Paszkál 
Paszkucza (r.) = Paszkália 
 
Patrichie (r.) = Patrik 
 
 
Pau (r.) = Pál 
Paul (n. r.) = Pal 
 
 
 
Pauna (r.) = Paulina 
Pava (r.) = Paula 
Pávao (sz.) = Pál 
Pavel (r.) = Pál 
Pavle (sz.) = Pál 
 
Pavlik (t.) = Pál 
Pavlina (t.) = Paulina 
Pavlinka (t.) = Paulina 
Pavlos (g.) = Pál 
Pávo (sz.) = Pál 
Pavol (t.) = Pál 
Pelagia (g.) = Pelágia 
 
Penelopi (g.) = Penelope 
 
Pepik (t.) = József 
Pepko (t.) = József 
Pepo (t.) = József 
Péra (sz.) = Péter 
 
 
 
 
 
Periklis (g.) = Perikies 
 
 
 
Perszida (sz.) = Perszida 
 
Petar (sz.) = Péter 
 
 
Petor (t.) = Péter 
Petra (r. sz.) = Petronella 

Pantelija = Panteleimon 
Pantya = Pentele 
Pantyilimon = Panteleimon 
Paplina = Paulina 
Paplinka = Paulina 
Paramon 
Paraschiva = Paraszkéva 
Paraska = Paraszkéva 
Paraskeva = Paraszkéva 
Paraszka = Paraszkéva 
Paraszkéva 
Paraszkiva = Paraszkéva 
Pascalie = Paszkál 
Pascu = Paszkál 
Pascuţ = Paszkál 
Pascuţa = Paszkália 
Paszkál 
Paszkália 
Paszkalie = Paszkál 
Paszku = Paszkál 
Paszkucz = Paszkál 
Paszkucza = Paszkália 
Patáp 
Patrichie = Patrik 
Patrik 
Patrikie = Patrik 
Pau = Pál 
Paul = Pál 
Paula 
Paulin 
Paulina 
Pauna = Paulina 
Pava = Paula 
Pávao = Pál 
Pavel = Pál 
Pavle = Pál 
Pavlija = Paulina 
Pavlik = Pál 
Pavlina = Paulina 
Pavlinka = Paulina 
Pavlos = Pál 
Pávo = Pál 
Pavol = Pál 
Pelágia 
Penelope 
Penelopi = Penelope 
Pentele 
Pepik = József 
Pepko = József 
Pepo = József 
Péra = Péter 
Peregrin 
Peregrina 
Peregrinus = Peregrin 
Perica = Péter 
Perikles 
Periklis = Perikles 
Pero = Péter 
Perpetua 
Persida = Perszida 
Perszida 
Perzsi = Erzsébet 
Petar = Péter 
Péter 
Peti = Péter 
Petor = Péter 
Petra = Petronella 

Petrik (t.) = Péter 
 
Petros (g.) = Péter 
Petru (r.) = Péter 
Petrucz (r.) = Péter 
Petrucza (r.) = Petronella 
 
 
Philomen (g.) = Philomén 
 
 
 
 
 
 
Pimen (r.) = Poemen 
Pintye (r.) = Pentele 
Pintyilimon (r.) = Panteleimon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polieukt (r.) = Polieukt 
 
 
Polixeni (g.) = Polixéna 
 
 
 
 
 
 
Pravolyub (t.) = Pravolyub 
Pravoszlav (t.) = Pravoszláv 
 
Prekup (r.) = Prokóp 
 
Prisca (n.) = Piroska 
 
Proch (r.) = Prokór 
 
 
 
Próka (sz.) = Prokóp 
Proklu (r.) = Proclus 
 
Prokop (r.) = Prokóp 
Prokopije (sz.) = Prokóp 
 
Protibor (t.) = Protibor 
Prov (r.) = Probus 
Pruna (r.) = Pruna 
 
 
Pylades (g.) = Pylades 

Petrik = Péter 
Petronella 
Petros = Péter 
Petru = Péter 
Petrucz = Péter 
Petrucza = Petronella 
Petruţ = Péter 
Petruţa = Petronella 
Philemon = Filémon 
Philibert = Filibert 
Philip = Fülöp 
Philipp = Fülöp 
Philomen = Filomén 
Philomena = Filoména 
Photius 
Pimen = Poemen 
Pintye = Pentele 
Pintyilimon = Panteleimon 
Piri = Piroska 
Pirmin 
Piroska 
Pista = István 
Pius 
Placida 
Placidus = Placzid 
Placzid 
Poemen 
Poldi = Lipót 
Polieuct = Polieukt 
Polieukt 
Polikárp 
Polixéna 
Polixeni = Polixéna 
Polka = Apollónia 
Polonia = Apollónia 
Polykárp = Polikárp 
Pongrácz 
Porfir 
Pravoljub = Pravolyub 
Pravolyub 
Pravoslav = Pravoszláv 
Pravoszláv 
Prekup = Prokóp 
Primus 
Prisca = Piroska 
Probus 
Proch = Prokóp 
Proclu = Proclus 
Proclus 
Procop = Prokóp 
Próka = Prokóp 
Proklu = Proclus 
Proko = Prokóp 
Prokóp 
Prokopije = Prokóp 
Prosper 
Protibor 
Prov = Probus 
Pruna 
Ptolomaeus 
Pulcheria 
Pylades 

 Quadratus 
Quinta 
Quintianus 
Quintintis 
Quirinuş = Kerény 



Илдико Мергеш402

24 
 

 
Rachila (r.) = Rachel 
 
Radivoje (sz.) = Radivoj 
Radójko (sz.) = Radivoj 
 
Radu (r.) = Rudolf 
Raducz (r.) = Rudolf 
 
 
Rafila (r.) = Rachel 
Rafira (r.) = Rachel 
 
 
 
 
Rasztiszlav (t.) = Rasztiszláv 
Ratimir (t.) = Ratimir 
 
Raveka (r.) = Rebeka 
 
Rebi (n.) = Rebeka 
 
Rehor (t.) = Gergely 
 
 
 
 
 
Remigiu (r.) = Remigius 
 
Réza (t.) = Teréz 
Rézka (t.) = Teréz 
 
 
 
 
 
 
 
Riszta (sz.) = Keresztély, 
Ritza (n.) = Rózsa 
 
 
 
 
Roh (r.) = Rókus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rucza (r.) = Theodora 
 
 
 
 
 
 

Ráchel 
Rachila = Ráchel 
Radegunde 
Radivoj 
Radójko = Radivoj 
Radován = Vidor 
Radu = Rudolf 
Raducz = Rudolf 
Raduţ = Rudolf 
Ráfael 
Rafila = Ráchel 
Ráfira = Ráchel 
Rajmund 
Rajner 
Rakila = Ráchel 
Rastislav = Rasztiszláv 
Rasztiszláv 
Ratimir 
Raveca = Rebeka 
Raveka = Rebeka 
Rebeka 
Rebi = Rebeka 
Regina 
Rehor = Gergely 
Reiner = Rajner 
Reinhold 
Réli = Aranka 
Remig 
Remighiu = Remig 
Remigiu = Remig, 
Remigius = Remig 
Réza = Terézia 
Rézka = Terézia 
Rezső 
Richard = Rikárd 
Ricza = Klára 
Rieza = Rózsa 
Rikárd 
Rikardo = Rikárd 
Rista = Keresztély 
Riszta = Keresztély 
Ritza = Rózsa 
Riza = Rozália 
Róbert 
Rocus = Rókus 
Roderig 
Roh = Rókus 
Rókus 
Román 
Romána 
Ronald 
Róza 
Rozália 
Rozalin 
Rczalina 
Rozamunda 
Rozi = Rozália 
Rozina 
Rózsa 
Rózsi = Rózsa 
Rucza = Teodóra 
Ruberto = Rupert 
Rudi = Rudolf 
Rudolf 
Rufina 
Rufusz 
Ruja = Rózsa 

Runa (r.) = Rúna 
 
Ruprecht (n.) = Rupert 
 
 
 
Ruszalia (r.) = Rozália 
Ruszalin (r.) = Rozalin 
Ruszalina (r.) = Rozalina 
 
 
 
 
 
Ruzsa (r. sz.) = Rózsa 
Ruzsena (t.) = Rozina 
Ruzsicza (sz.) = Rózsa 

Runa 
Rupert 
Ruprecht = Rupert 
Rusalia = Rozália 
Rusalin = Rozalin 
Rusalina = Rozalina 
Ruszalia = Rozália 
Ruszalin = Rozalin 
Ruszalina = Rozalina 
Rut 
Ruţa = Teodóra 
Ruža = Rózsa 
Ružena = Rozina 
Ružica = Rózsa 
Ruzsa = Rózsa 
Ruzsena = Rozina 
Ruzsicza = Rózsa 

 
 
 
 
Sácza (sz.) = Sándor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sandor (t.) = Sándor 
 
 
Sánziana (r.) = Johanna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sarlotta (t.) = Sarolta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabin = Szabin 
Sabina = Szabina 
Sabinka = Szabina 
Saca = Sándor 
Sácza = Sándor 
Salamon 
Sali = Rozália 
Saliţa = Rozália 
Saloma = Szalóme 
Salvator = Szalvátor 
Samfia = Zamfira 
Samfir = Zamfir 
Samfira = Zamfira 
Samfiu = sZamfir 
Samil = Salamon 
Samko = Sámuel 
Samo = Sámuel 
Sámson 
Samu = Sámuel 
Sámuel 
Samuilo = Sámuel 
Sanda = Alexandra 
Sándor 
Sandor = Sándor 
Šandor = Sándor 
Sandu = Sándor 
Sánziana = Janka 
Şanziana = Janka 
Sanyi = Sándor 
Sapta = Erzsébet 
Sára 
Sara = Sára 
Sarah = Sára 
Sarepta = Szarepta 
Sári = Sára 
Sariţa = Sára 
Sarlotta = Sarolta 
Šarlotta = Sarolta 
Sarolta 
Sata = Erzsébet 
Saturninus = Szaturnin 
Sava = Sebő 
Saveta = Erzsébet 
Savka = Erzsébet 
Savta = Erzsébet 
Savtiţa = Erzsébet 
Schiridon = Spiridion 
Scholastica = Skolasztika 
Scolastica = Skolasztika 
Scumpina = Szkumpina 
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Serban (r.) = Servianus 
 
 
 
 
 
Severinus (n.) = Szörény 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simko (t.) = Simon 
 
 
 
Simun (t.) = Simon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sotirios g.- Sotirios 

Sebald = Szebáld 
Sebastian = Sebestyén 
Sebeslav = Szebeszlav 
Sebestyén 
Sebő 
Semina = Szemina 
Senia = Xénia 
Serban = Servianus 
Şerban = Servianus 
Serena = Szeréna 
Servacius = Szervácz 
Servianus 
Sevastiján = Sebestyén 
Severinus = Szörény 
Sibinca = Szabina 
Sida = Szidónia / Perszida 
Sila = Szilágia 
Silagia = Szilágia 
Silagie = Szilágy 
Silagiu = Szilágy 
Silimon = Salamon 
Silip = Fülöp 
Silorad = Szilorád 
Siluan = Sziláz 
Sima = Simon 
Simedreana = Demetria 
Simedru = Dömötör 
Simeon = Simon 
Simeun = Simon 
Simina = Szemina 
Simisie = Sinesius 
Simko = Simon 
Šimko = Simon 
Simon 
Simplicius 
Simun = Simon 
Šimun = Simon 
Sinea = Rozina 
Sinesie = Sinesius 
Sinesius 
Sipu = József 
Sirepta = Szarepta 
Sisman = Zsigmond 
Sisoe = Sziszoe 
Sivu = József 
Sixtus 
Skolasztika 
Slavol'ub = Ede 
Slavoljub = Ede 
Soca = Zsófia 
Sófia = Zsófia 
Sofonia = Szofonia 
Sofonie = Szofonis 
Sofronia = Szofronia 
Sofronie = Szofronius 
Soka = Zsófia 
Sokica = Zsófia 
Solomia = Szalóme 
Solomon = Salamon 
Soma 
Somborie = Zsombor 
Sophia = Zsófia 
Sophie = Zsófia 
Sosa = Zsófia 
Sosont = Szózon 
Soter = Szotér 
Sotirios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stavrakis (g.) = Stavrakis, 
Stavria (g.) = Stavria 
Stefan (n. r. t.) = István 
 
 
 
Stefi (n.) = István 
Stefl (n.) = István 
 
Stephanoz (g.) = István 
 
 
Sterio (g.) = Szterio 
 
 
Stevo (t.) = István 
 
 
 
 
 
Stofl n. Kristóf 
 
 
 
 
 
 
Styasztko (t.) = Félix 
 
Susanne (n.) = Zsuzsanna 
Susel (n.) = Zsuzsanna 
Susi (n.) = Zsuzsanna 

Spasoje = Benedek 
Spiridion 
Srećko = Bódog 
Srecsko = Bódog 
Sreta = Bódog 
Sretan = Bódog 
Sretko = Bódog 
Stach = Szaniszló 
Stachie = Sztakisz 
Stana = Sztána 
Staniša = Szaniszló 
Stanisav = Szaniczló 
Stanisava = Sztaniszava 
Stanislaus = Szaniszló 
Stanislav = Szaniszló 
Stanka = Sztánka 
Stanko = Szaniszló 
Stanoje = Szilárd 
Staško = Szaniszló 
Sţastko = Bódog 
Stavrakis 
Stavria 
Stefan = István 
Štefan = István 
Ştefan = István 
Stefánia 
Stefi = István 
Stefl = István 
Stepan = István 
Stephanos = István 
Sterian = Szterián 
Steriana = Szteriána 
Sterio 
Stevan = István 
Stevica = István 
Stevo = István 
Števo = István 
Stipa = István 
Stiriana = Szteriána 
Stjepan = István 
Stjepanka = Stefánia 
Stofl = Kristóf 
Stoja = Szilárd 
Stojan = Szilárd 
Stojana = Konstanczia 
Stojna = Konstanczia 
Stoko = Szilárd 
Stratil = Sztratil 
Styasztko = Bódog 
Sumedru = Dömötör 
Susanne = Zsuzsánna 
Susel = Zsuzsánna 
Susi = Zsuzsánna 
Suzanna = Zsuzsánna 
Sveta = Szvetoszláv / 
Szvetozár 
Svetoboj = Szvetoboj 
Svetopluk = Szvatopluk 
Svetoslav = Szvetoszláv 
Svetozar = Szvetozár 
Sylvia = Szilvia 

 
 
Szabin (r.) = Szabin 
Szabina (r.) = Szabina 
Szabinka (r.) = Szabina 
Szálamon (r.) = Salamon 

Szaba 
Szabbás = Sebő 
Szabin 
Szabina 
Szabinka = Szabina 
Szalamon = Salamon 
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Szali (n.) = Rozália 
Szalicza (r.) = Rozália 
Szaloma (r.) = Szalóme 
 
Szamfia (r.) = Zamfira 
Szamfir (r.) Zamfir 
Szamfira (r.) = Zamfira 
Szamfiu (r.) = Zamfir 
Szamko (sz. t.) = Samu 
Szamo (t.) = Samu 
Szamuilo (sz.) = Samu 
Szanda (r.) = Alexandra 
Szandu (r.) = Sándor 
 
Szanziana (r.) = Johanna 
Szapta (r.) = Erzsébet 
Szára (r. t.) = Sára 
Szarepta (r.) = Szarepta 
Szaricza (r.) Sára 
 
Szata (r.) = Erzsébet 
 
Száva (r. sz.) = Sebők 
Szaveta (r. sz.) = Erzsébet 
Szávka (sz.) = Erzsébet 
Szavta (r.) Erzsébet 
Szavticza (r.) Erzsébet 
 
 
Szebeszlav (t.) = Szebeszláv 
Szemina (r.) = Szemina 
 
Szenia (r.) = Xénia 
 
 
 
 
 
Szevasztijan (sz.) = Sebestyén 
 
 
 
 
Szibinka (t.) = Szabina 
Szida (r. sz.) = Szidónia / Perszida 
 
 
 
Szila (r.) = Szilágia 
 
 
 
Szilagia (r.) = Szilágia 
Szilagie (r.) = Szilágy 
Szilágiu (r.) = Szilágy 
 
Szilimon (r.) = Salamon 
Szilip (r.) = Fülöp 
Szilorád (t.) = Szilorád 
Sziluán (r.) = Sziláz 
 
 
 
Szima (sz.) = Simon 
Szimedreána (r.) = Demetria 
Szimedru (r.) = Dömötör 
Szimeon (r. sz.) = Szimeon 

Száli = Rozália 
Szalicza = Rozália 
Szaloma = Szalóme 
Szalóme 
Szalvátor 
Szamfir = Zamfir 
Szamfira = Zamfira 
Szamfiu = Zamfir, Zamfira 
Szamko = Sámuel 
Szamo = Sámuel 
Szamuilo = Samuel 
Szanda = Alexandra 
Szandu = Sándor 
Szaniszló 
Szanziana = Janka 
Szapta = Erzsébet 
Szára = Sára 
Szarepta 
Szaricza = Sára 
Szásza = Zsófia 
Szata = Erzsébet 
Szaturnin 
Száva = Sebő 
Szaveta = Erzsébet 
Szávka = Erzsébet 
Szavta = Erzsébet 
Szavticza = Erzsébet 
Szebáld 
Szebasztei 
Szebeszlav 
Szemina 
Szende 
Szenia = Xénia 
Szerafin 
Szerafina 
Szeréna 
Szergiusz 
Szervácz 
Szevasztijan = Sebestyén 
Szevér 
Szeverián 
Szeverinusz = Szörény 
Szibilla 
Szibinka = Szabina 
Szida = Szidónia / Perszida 
Szidi = Szidónia 
Szidónia 
Szigfrid 
Szila = Szilágia 
Sziladsia = Szilágia 
Sziladsie = Szilágy 
Sziladsiu = Szilágy 
Szilágia 
Szilágy 
Szilárd 
Sziláz 
Szilimon = Salamon 
Szilip = Fülöp 
Szilorád 
Sziluán = Sziláz 
Szilvér 
Szilveszter 
Szilvia 
Szima = Simon 
Szimedreána = Demetria 
Szimedru = Dömötör 
Szimeon = Simon 

Szimeun (sz.) = Simon 
Szimina (r.) = Szemina 
Szimiszie (r.) = Sinesius 
Szimon (r.) = Simon 
 
Szineszie (r.) = Sinesius 
Szinesziu (r.) = Sinesius 
Szinka (r.) = Rozina 
Szipu (r.) = József 
Szirepta (r.) = Szarepta 
Sziszoé (r.) = Sziszoe 
Szivu (r.) = József 
Szkiridon (r.) = Spiridion 
Szkumpina (r.) = Szkumpína 
Szlavolyub (t.) = Ede 
Szofia (r. sz.) = Zsófia 
Szofonia (r.) = Szofónia 
 
Szofonie (r.) = Szofoniás 
Szofronia (r.) = Szofronia 
Szofronie (r.) = Szofronius 
 
Szoka (r. sz.) = Zsófia 
Szokicza (sz.) = Zsófia 
Szolomia (r.) Szalóme 
Szolomon (sz.) = Salamon  
Szomborie (r.) = Zsombor 
Szósza (sz.) = Zsófia 
Szoszont (r.) = Szózon 
 
 
 
Szpaszoje (sz.) = Benedek 
Szpiridion (r.) = Spirídion 
Szréta (sz.) = Bódog 
Szretan (sz.) = Bódog 
Szretkó (sz.) = Bódog 
Sztach (t.) = Szaniszló 
Sztachie (r.) = Sztakisz 
Sztana (r.) = Sztána 
Sztána (sz.) = Sztaniszava 
Sztanisa (sz.) = Szaniszló 
Sztaniszav (sz.) = Szaniszló 
Sztaniszava (sz.) = Staniszava 
 
Sztaniszlav (sz. t.) = Szaniszló 
 
Sztanka (r.) = Sztánka 
Sztánko (sz.) = Szaniszló 
Sztanoje (sz.) = Szilárd 
Sztasko (t.) = Szaniszló 
Sztepan (r.) = István 
Szterian (r.) = Szterián 
Szteriana (r.) = Szteriána 
Sztéva (sz.) = István 
Szteván (sz.) = István 
Sztevicza (sz.) = István 
Sztiriana (r.) = Szteriána 
Sztója (sz.) = Szilárd 
Sztojan (sz.) = Szilárd 
Sztojana (sz.) = Constantia 
Sztójna (sz.) = Constantia 
Sztóko (sz.) = Szilárd 
Sztratil (r.) = Sztratil 
Szumedru (r.) = Demeter 
Szuzana (sz.) = Zsuzsanna 
 

Szimeun = Simon 
Szimina = Szemina 
Szimiszie = Sinesius 
Szimon = Simon 
Szimpliczius 
Szineszie = Sinesius 
Szinesziu = Sinesius 
Szinka = Rozina 
Szipu = József 
Szirepta = Szarepta 
Sziszoe 
Szivu = József 
Szkiridon = Spiridion 
Szkumpina 
Szlavolyub = Ede 
Szofia = Zsófia 
Szofonia 
Szofoniás 
Szofonie = Szofoniás 
Szofronia 
Szofronie = Szofronius 
Szafronius 
Szoka = Zsófia 
Szokicza = Zsófia 
Szolomia = Szalóme 
Szolomon = Salamon 
Szomborie = Zsombor 
Szoszont = Szózon 
Szosztèn 
Szótér 
Szózon 
Szörény 
Szpaszoje = Benedek 
Szpiridion = Spiridion 
Szréta = Bódog 
Szretan = Bódog 
Szretkó = Bódog 
Sztach = Szaniszló 
Sztakie = Sztakisz 
Sztakisz 
Sztána 
Sztanisa = Szaniszló 
Sztaniszav = Szaniszló 
Sztaniszava 
Sztaniszlausz = Szaniszló 
Sztaniszlav = Szaniszló 
Sztánka 
Sztanka = Sztánka 
Sztánko = Szaniszló 
Sztanoje = Szilárd 
Sztasko = Szaniszló 
Sztepan = István 
Szterián 
Szteriána 
Sztéva = István 
Szteván = István 
Sztevicza = István 
Sztiriana = Szteriána 
Sztója = Szilárd 
Sztojan = Szilárd 
Sztojana = Konstanczia 
Sztójna = Konstanczia 
Sztóko = Szilárd 
Sztratil 
Szumedru = Dömötör 
Szuzana = Zsuzsánna 
Szuzann = Zsuzsánna 
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Szvéta (sz.) = Szvetoszláv / 
Szvetozár 
Szvetoboj (t.) = Szvetoboj 
Szvetopluk (t.) = Szvatopluk 
Szvetoszláv (sz.) = 
Szvetoszláv 
Szvetozár (sz. t.) = Szvetozár 

Szvatopluk 
Szvéta = Szvetoszláv / 
Szvetozár 
Szvetoboj 
Szvetopluk = Szvatopluk 
Szvetoszláv 
Szvetozár 

Taczia (r.) = Tacziána 
Tacziana (r.) = Tacziána 
 
Tadeu (r.) = Tádé 
 
 
Talaleu (r.) = Thalaleus 
Talia (r.) = Natália 
 
 
Tana (sz.) = Athanáz 
 
Tanaczko (sz.) = Athanáz 
 
 
Tanaszia (r.) Athanázia 
Tanaszie (r.) = Athanáz 
Tanucza (r.) = Athanázia 
 
 
Tarak (r.) = Tarák 
 
 
Taraszie (r.) = Tarasius 
 
 
Tásza (sz.) = Athanáz/Athanázia 
 
 
 
Telentie (r.) = Terentius 
 
Tenia (r.) = Antónia 
 
 
Teodor (r.) = Tivadar 
Teodora (r.) = Theodora 
 
Teodorucza (r.) = Theodora 
 
 
 
 
 
Teofilakt (r.) = Teofilakt 
Tera (t.) = Terézia 
 
Terentie (r.) = Terentius 
 
 
 
Teresza (r.) = Terézia 
Tereszia (r.) = Terézia 
 
Teréza (t.) = Terézia 
 
 
Terézka (t.) = Terézia 
Terinte (r.) = Terentius 

Taczia = Tacziána 
Tacziána 
Tádé 
Tadeu = Tádé 
Tadija = Tádé 
Taksony 
Talaleu = Thalaleus 
Talia = Natália 
Tamás 
Tami = Tamás 
Tána = Athanáz 
Tanacko = Athanáz 
Tanaczko = Athanáz 
Tanasia = Athanázia 
Tanasie = Athanáz 
Tanaszia = Athanázia 
Tanaszie = Athanáz 
Tanucza = Athanázia 
Tanuţa = Athanázia 
Tarac = Tarák 
Tarák 
Tarasie = Tarasius 
Tarasius 
Taraszie = Tarasius 
Tas 
Tasa = Athanáz / Athanázia 
Tásza = Athanáz / Athanázia 
Taţia = Tacziána 
Taţiana = Tacziána 
Tekla 
Telentie = Terentius 
Teleszfór 
Tenia = Antónia 
Teobald = Tibolt 
Teochár 
Teodor = Tivadar 
Teodóra 
Teodorik 
Teodorucza = Teodóra 
Teodoruţa = Teodóra 
Teodóz 
Teodózia 
Teofil 
Teofilact = Teofil 
Teofilakt = Teofil. 
Tera = Terézia 
Tercsi = Terézia 
Terentie = Terentius 
Terentius 
Teresa = Terézia 
Teresia = Terézia 
Teresza = Terézia 
Tereszia = Terézia 
Teréz = Terézia 
Teréza = Terézia 
Terézia 
Terezija = Terézia 
Terézka = Terézia 
Terinte = Terentius 

Terka (t.) = Terézia 
Tevronia (r.) = Febrónia 
 
Thea (n.) = Théa 
 
Themistoklis (g.) = Themistokles 
Theobald (n.) = Tibáld 
Theocharis (g.) = Teochár 
 
 
 
 
Theodoros (g.) = Tivadar 
 
Theodosios (g.) = Theodosius 
 
 
 
 
 
Theopemti (g.) = Theopemptus 
 
Theophano (g.) = Theofan 
Thesnymphi (g.) = Thesnymphi 
Thomas (n.) = Tamás 
 
 
 
Tiberiu (r.) = Tibér 
 
 
 
 
Tiboriu (r.) = Tibor 
Tiburcziu (r.) = Tiborcz 
 
Ticza (r.) = Katalin / Mártha 
Ticziana (r.) = Ticziána 
Tie (r.) = Demeter 
 
Tihon (r.) = Tychon 
 
Tili (n.) = Ottilia 
Tima (sz.) = Timót 
 
 
 
 
Timotije (sz.) = Timót 
Tina (sz.) = Krisztina 
Tina (r.) = Jusztina 
Tinka (sz.) = Krisztina 
Tirion (r.) = Tiron 
Tiron (r.) = Tiron 
 
Tirsz (r.) = Thyrsus 
Tit (r.) = Titus 
 
 
 
 
 
Tóda (sz.) = Theodora 
 
Todicza (sz.) = Theodora 
Todika (r.) = Theodora 
Todor (r. sz.) = Tivadar 

Terka = Terézia 
Tevronia = Febrónia 
Thalaleus 
Thea 
Themistokles 
Themistoklis = Themistokles 
Theobald = Tibolt 
Theocharis = Teochár 
Theodolinde 
Theodor = Tivadar 
Theodóra = Teodóra 
Theodorik = Teodorik 
Theodoros = Tivadar 
Theodosia = Teodózia 
Theodosios = Teodóz 
Theodosius = Teodóz 
Theodot 
Theofán 
Theofil = Teofil 
Theofilakt = Teofil 
Theopempti = Theopemptus 
Theopemptus 
Theophano = Theofán 
Theophil = Teofil 
Thomas = Tamás 
Thyrsus 
Ţia = Laurenczia 
Tibáld = Tibolt 
Tiberiu = Tiberius 
Tiberius 
Tibolt 
Tibor 
Tiborcz 
Tiboriu = Tibor 
Tiburcziu = Tiborcz 
Tiburţiu = Tiborcz 
Ticza = Katalin / Márta 
Ticziana 
Tie = Dömötör 
Tihamér 
Tihon = Tychon 
Tilda = Matild 
Tili = Ottilia 
Tima = Timót 
Timon 
Timót 
Timoteus = Timót 
Timotheus = Timót 
Timotije = Timót 
Tina = Jusztina / Krisztina 
Tini = Krisztina 
Tinka = Krisztina 
Tirion = Tiron 
Tiron 
Tirs = Thyrsus 
Tirsz = Thyrsus 
Tit = Titusz 
Tiţa = Katalin / Márta 
Tiţiana = Ticziána 
Titusz 
Tivadar 
Tóbiás 
Tóda = Teodóra 
Todica = Teodóra 
Todicza = Teodóra 
Todika = Teodóra 
Todor = Tivadar 
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Todora (sz.) = Theodora 
Togyer (r.) = Tivadar 
Togyika (r.) = Theodora 
Tója (sz.) = Tivadar 
Tolomeiu (r.) = Ptolomaeus 
Toma (r. sz.) = Tamás 
Tomas (t.) = Tamás 
 
 
 
 
Tóna (sz.) = Antal 
 
 
 
Tónika (t.) = Antónia 
Tónka (t.) = Antónia 
Tónko (t.) = Antal 
Tóno (t.) = Antal 
Tósa (sz.) = Tivadar 
 
Tovija (sz.) = Tóbiás 
 
 
Traila (r.) = Traila 
Trajan (r.) = Traján 
Trandafir (r.) = Trandafir 
 
Tresza (r.) = Terézia 
 
Triandafilia (g.) = Triandafilia 
Trifon (r.) = Trifon 
Trifu (r.) = Trifon 

Todora = Teodóra 
Togyer = Tivadar 
Togyika = Teodóra 
Tója = Tivadar 
Tolomein = Ptolomaeus 
Toma = Tamás 
Tomas = Tamás 
Tomaš = Tamás 
Tomasz = Tamás 
Tome = Tamás 
Tomo = Tamás 
Tóna = Antal 
Toncsi = Antónia 
Tone = Antal 
Tóni = Antal 
Tónika = Antónia 
Tónka = Antónia 
Tónko = Antal 
Tóno = Antal 
Tósa = Tivadar 
Toša = Tivadar 
Tovija = Tóbiás. 
Töhötöm 
Traian = Traján 
Traila 
Traján 
Trandafir 
Trese = Terézia 
Tresza = Terézia 
Tresze = Terézia 
Triandafilia 
Trifon 
Trifu = Trifon 
Tróján = Traján 
Tychon 

Tyim (r.) = Joakim 
Tyira (r.) = Cirjék 
Tyíra (sz.) = Cyrill 
Tyiril (sz.) = Cyrill 
Tyirila (r.) = Cyrill 

Tyim(Ćim) = Joakim 
Tyira(Ćira) = Czirjék 
Tyíra(Ćira) = Czirill 
Tyiril(Ćiril) = Czirill 
Tyirila(Ćirila) = Czirill 

 
Ubald (n.) = Ubáld 
 
 
Uliana (t.) = Júlia 
 
 
 
 
Ulya (t.) = Julia 
Ulyka (t.) = Julia 
Uón (r.) = János 
 
Urban (n.) = Orbán 
Uros (sz.) = Uros 
 
Ursula (n.) = Orsolya 
 
Usztina (r.) = Jusztina 

Ubáld 
Ubald = Ubáld 
Ubul 
Ul'a = Juliánna 
Uliana = Juliánna 
Ul'ka = Juliánna 
Ulrich = Ulrik 
Ulrik 
Ulrika 
Ulya = Juliánna 
Ulyka = Juliánna 
Uon = János 
Upravola = Jusztina 
Urban = Orbán 
Uros 
Uroš = Uros 
Ursula = Orsolya 
Ustina = Jusztina 
Usztina = Jusztina 

Vach (r.) = Bachus 
 
Váczlav (t.) = Venczel 
 
Valentin (n. sz. t.) = Bálint 
 
 
 

Vach = Bachus 
Vaclav = Venczel 
Váczlav = Venczel 
Valburga 
Valentin = Bálint 
Valentina 
Valér 
Valéria 

 
Valtazar (sz.) = Boldizsár 
 
Van (r.) = Iván 
 
Vank (r.) = Iván 
Vante (r.) = Iván 
Vanti (r.) = Iván 
Varnava (r.) = Barnabás 
Vartolomeiu (r.) = Bertalan 
Vârtolomeiu (r.) = Bertalan 
Vartolomej (sz.) = Bertalan 
Varvara (r.) (sz.) = Borbála 
 
 
 
 
Vasilios (g.) = Vazul 
 
 
Vásza (r. sz.) = Vazul 
Vaszileiu (r.) = Basilaeus 
Vaszilie (r.) = Vazul 
Vaszilije (sz.) = Vazul 
Vaszilika (r.) = Vazul 
Vasziliszk (r.) = Baziliszk 
Vaszko (sz.) = Vazul 
Vatroslav (t. sz.) = Ignácz 
 
Vavila (r.) = Babilás 
 
Vavrinecz (t.) = Lőrincz 
 
 
 
Vekoszlav (t.) = Alajos 
Velikos (g.) = Velikos 
Velimir (sz.) = Velimir 
 
 
Vélyko (sz.) = Velimir 
Vélyo (sz.) = Velimir 
 
 
 
Vendelin (n.) = Vendel 
 
 
 
 
 
Veronka (r.) = Verona 
 
Verszavia (r.) = Verszávia 
 
 
 
 
Vésza (r. sz.) = Vidor 
Veszelie (r. sz.) = Vidor 
Veszelin (sz.) = Vidor 
Veszelina (r. sz.) = Veszelina 
Veta (r.) = Erzsébet 
 
 
Vicza (r.) = Éva 
Vid (r.) = Dávid / Vid 

Valerius = Valér 
Valtazar = Boldizsár 
Valter 
Van = Iván 
Vanda 
Vank = Iván 
Vante = Iván 
Vanti = Iván 
Varnava = Barnabás 
Vartolomeiu = Bertalan 
Vartolomej = Bertalan 
Varvara = Borbála 
Vasa = Vazul 
Vasileiu = Basilaeus 
Vasilie = Vazul 
Vasiliea = Vázul 
Vasilije = Vazul 
Vasilios = Vazul 
Vasilisc = Baziliszk 
Vasko = Vazul 
Vásza = Vazul 
Vaszileiu = Basilaeus 
Vaszilie = Vazul 
Vaszilije = Vazul 
Vaszilika = Vazul 
Vasziliszk = Baziliszk 
Vaszko = Vazul 
Vatroslav = Ignácz 
Vatroszláv = Ignácz 
Vavila = Babilás 
Vavrinec = Lőrincz 
Vavrinecz = Lőrincz 
Vazul 
Vazulka 
Vekoslav = Alajos 
Vekoszlav = Alajos 
Velikos 
Velimir 
Veljko = Velimir 
Veljo = Velimir 
Vélyko = Velimir 
Vélyo = Velimir 
Venáncz 
Venczel 
Vendel 
Vendelin = Vendel 
Vera = Veronika 
Veron = Veronika 
Verona = Veronika 
Veronca = Veronika 
Veronika 
Veronka = Veronika 
Versavia = Verszavia 
Verszavia 
Vesa = Vidor 
Veselie = Vidor 
Veselina = Veszelina 
Veseliu = Vidor 
Vésza = Vidor 
Veszelie = Vidor 
Veszelin = Vidor 
Veszelina 
Veta = Erzsébet 
Vichentie = Vincze 
Victor = Győző 
Vicza = Éva 
Vid 
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Vikentie (r.) = Vincze 
 
 
 
 
Vilem (t.) = Vilmos 
 
 
 
Viliam (t.) = Vilmos 
 
 
Vilip (sz.) = Fülöp 
Vilko (t.) = Vilmos 
 
 
Vilo (t.) = Vilmos 
 
 
 
Vinczencz (t.) = Vincze 
Vinczenczie (r.) Vincze 
Vinczo (t.) = Vincze 
 
 
Virana (r.) = Verona 
 
 
Viszarion (r.) = Besszárion 
Vit (r.) = Vid (Vitus) 
 
Vita (t.) = Viktória 
Vitalis (r.) = Vitályos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vityazoszlav (t.) = Győző 
Vityazoszlava (t.) = Viktória 
Vityentije (sz.) = Vincze 
Vityo (sz.) = Fülöp / Vincze 
 
Vlad (r.) = László 
Vladimir (t.) = Vladimir 
 
 
Vladiszlau (r.) = László 
Vladiszlav (r. sz.) = László 
 
 
Vlaszie (r.) = Balázs 
Vlasztimil (t.) = Vlasztimil 
 
 
Voik (r.) = Vojk 
Voika (r.) = Vojka 
 
Vojeszlav (t.) = Vojeszláv 
 
 

Vidor 
Viga = Hedvig 
Vigil 
Vikentie = Vincze 
Viki = Viktória 
Viktor = Győző 
Viktória 
Viktorin 
Vilem = Vilmos 
Vilhelm = Vilmos 
Vilhelmine = Vilma 
Vili = Vilmos 
Viliam = Vilmos 
Vilibáld 
Vilim = Vilmos 
Vilip = Fülöp 
Vilko = Vilmos 
Vilma 
Vilmos 
Vilo = Vilmos 
Vincenc = Vincze 
Vinco = Vincze 
Vincze 
Vinczencz = Vincze 
Vinczenczie = Vincze 
Vinczo = Vincze 
Vinţenţie = Vincze 
Viola 
Virana = Veronika 
Virgil 
Visarion = Besszárion 
Viszarion = Besszárion 
Vit = Vid 
Viţa = Erzsébet 
Vita = Viktória 
Vitális = Vitályos 
Vitáliş = Vitályos 
Vitályos 
Viţazoslav = Győző 
Viţazoslava = Viktória 
Vitjentije = Vincze 
Vitjo = Fülöp / Vincze 
Vitomir = Szigfrid 
Vitus = Vid 
Vityazoszlav = Győző 
Vityazoszlava = Viktória 
Vityentije = Vincze 
Vityo = Fülöp / Vincze 
Vjekoslav = Alajos 
Vlad = László 
Vladimir 
Vladislau = László 
Vladislav = László 
Vladiszlau = László 
Vladiszlav = László 
Vlasie = Balázs 
Vlastimil = Vlasztimil 
Vlaszie = Balázs 
Vlaszthnil 
Voic = Vojk 
Voica = Vojka 
Voik = Vojk 
Voika = Vojka 
Vojeslav = Vojeszláv 
Vojeszláv 
Vojk 
Vojka 

 
Vojtyech (t.) = Béla 
 
 
 
Vrenti (r.) = L őrmez 
 
 
Vucza (r.) = Éva 
Vúk (sz.) = Farkas 
Vuka (r.) = Éva 
Vukol (r.) Bucolus 

Vojţech = Béla 
Vojtyech = Béla 
Volt = Farkas 
Volfgang = Farkas 
Vrban = Orbán 
Vrenti = Lőrincz 
Vuca = Éva 
Vucol = Bucolus 
Vucza = Éva 
Vuk = Farkas 
Vuka = Éva 
Vukol = Bucolus 
Vuţa = Éva 

 
 
Wiga (n.) = Hedviga 
 
Wilhelm (n.) = Vilmos 
Wilhelmine (n.) = Vilma 
Willibald (n.) = Vilibáld 
 
 
 
 
 
Wolfgang (n.) = Farkas 

Walfrid 
Werner 
Wiga = Hedvig 
Wilfrid 
Wilhelm = Vilmos 
Wilhelmine = Vilma 
Willibald = Vilibáld 
Winebald 
Winfried 
Winzenz = Vincze 
Wladimir = Vladimir 
Wolf = Farkas 
Wolfgang = Farkas 
Wolfram 

Xaver (n.) = Xavér 
Xena, Xénia (r.) = Xénia 
 
Xenofont (r.) = Xenophon 

Xavér 
Xena = Xénia 
Xénia 
Xenofont = Xenophon 
Xenophon 

 
Zacharija (sz.) = Zakariás, 
 
 
 
 
Zaide (n.) = Zaida 
 
Zaire (n.) = Zaira 
Zakaria, (r.) = Zakariás 
 
Zakeiu (r.) = Zachéus 
Zakia (r.) = Zakariás 
Záko (sz.) = Zakariás 
 
Zamfir (r.) = Zamfir 
Zamfira (r.) = Zamfira 
Zária (r. sz.) = Zakariás 
 
 
Zena (r.) = Zenóbia 
Zeno (r.) = Zenób 
 
Zenobia (r.) = Zenóbia 
Zenobiu (r.) = Zenób 
Zepik (t.) = József 
Zepko (t.) = József 
Zepo (t.) = József 
 
Zinka (r.) = Rozina 
Zinovia (r.) = Zenóbia 
Zinoviu (r.) = Zenób 
 
Zláta (sz.) = Aranka 
Zlatana (sz.) = Aranka 

Zacarie = Zakariás 
Zacharija = Zakariás 
Zacheiu = Zacheus 
Zacheus 
Zachia = Zakariás 
Zaida 
Zaide = Zaida 
Zaira 
Zaire = Zaira 
Zakaria = Zakariás 
Zakariás 
Zakeiu = Zacheus 
Zakia = Zakariás 
Zako = Zakariás 
Zalán 
Zamfir 
Zamfira 
Zária = Zakariás 
Zefirin 
Zelmira 
Zena = Zenóbia 
Zeno = Zenób 
Zenób 
Zenóbia 
Zenobiu = Zenób 
Zepik = József 
Zepko = József 
Zepo = József 
Zinca = Rozina 
Zinka = Rozina 
Zinovia = Zenóbia 
Zinoviu = Zenób 
Zita 
Zláta = Aranka 
Zlatana = Aranka 
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Zlatena (t.) = Aranka 
Zlatenka (t.) = Aranka 
 
Zlaticza (sz.) = Aranka 
Zlátka (sz.) = Aranka 
Zlatko (t.) = Aurél 
 
Zlatojka (sz.) = Aranka 
Zobor (t.) = Zobor 
Zoe (r.) = Zóe 
 
 
Zora (sz.) = Hajnalka 
 
Zoricza (sz.) = Hajnalka 
Zórka (sz.) = Hajnalka 
 
 
Zoszim (r.) = Zosimus 
Zuza (t.) = Zsuzsanna 
Zuzana (t.) = Zsuzsanna 
Zuzka (t.) = Zsuzsanna 
Zvonimir (t.) = Zvonimir 

Zlatena = Aranka 
Zlatenka = Aranka 
Zlatica = Aranka 
Zlaticza = Aranka 
Zlátka = Aranka 
Zlatko = Aurél 
Zlatoje = Aurél 
Zlatojka = Aranka 
Zobor 
Zoe 
Zoli = Zoltán 
Zoltán 
Zora = Hajnalka 
Zorica = Hajnalka 
Zoricza = Hajnalka 
Zórka = Hajnalka 
Zosim = Zosimus 
Zosimus 
Zoszim = Zosimus 
Zuza = Zsuzsánna 
Zuzana = Zsuzsánna 
Zuzka = Zsuzsánna 
Zvonimir 

Zseian (r.) = Zseján  
Zseliszlav (t.) = Zseliszlav  
Zselmira (t.) = Zelmira  
 
 
Zsian (r.) = Zseján  
 
 
Zsigo (t.) = Zsigmond  
Zsíva (sz.) = Vitályos  
Zsiván (sz.) = Vitályos 
Zsivana (sz.) = Zsivána 
Zsívko (sz.) = Vitalyos: 
Zsizska (t.) = Zsigmond 
Zsofa (t.) = Zsófia 
 
 
Zsofka (t.) = Zsófia 

Zseján 
Zseliszláv 
Zselmira = Zelmira 
Zselyko = Dezső 
Zseni = Eugénia 
Zsian = Zseján 
Zsiga = Zsigmond 
Zsigmond 
Zsigo = Zsigmond 
Zsiva = Vitályos 
Zsiván = Vitályos 
Zsivána 
Zsivko = Vitályos 
Zsizska = Zsigmond 
Zsofa = Zsófia 
Zsófi = Zsófia 
Zsófia 
Zsofka = Zsófia 
Zsolt = Zoltán 
Zsombor 
Zsuska = Zsuzsánna 
Zsuzsánna 
Zsuzsi = Zsuzsánna 
Želislav = Zseliszláv 

Željko = Dezső 
Želmira = Zelmira 
Žigo = Zsigmond 
Živa = Vitályos 
Živan = Vitályos 
Živana = Zsivána 
Živko = Vitályos 
Žižka = Zsigmond 
Žofa = Zsófia 
Žofka = Zsófia 

 

Ildiko Mergeš

REGISTRATION OF PERSONAL NAMES IN REGISTRIES OF BIRTHS, DEATH AND 
MARRIAGES UNDER THE 1894 HUNGARIAN ACT ON STATE REGISTRIES

 Abstract: The Law on State Registers (Article XXXIII) introducing mandatory state reg-
istries in Hungary came into force on December 18, 1894. According to Paragraph 20, all 
registrations were made exclusively in the official (Hungarian) language. In the following year 
an order was issued by the Ministry of Internal Affairs Interior regulating the manner of reg-
istering non-Hungarian baptized names, i.e. the method of translating names. Following the 
amendment of the law in 1904, a new ministerial order was issued, according to which 
non-translated names can be entered in the original form while, in the case of already trans-
lated names, the original form shall be written in brackets.

Keywords: church registries, personal names, Hungary, Magyarization
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Zseján 
Zseliszláv 
Zselmira = Zelmira 
Zselyko = Dezső 
Zseni = Eugénia 
Zsian = Zseján 
Zsiga = Zsigmond 
Zsigmond 
Zsigo = Zsigmond 
Zsiva = Vitályos 
Zsiván = Vitályos 
Zsivána 
Zsivko = Vitályos 
Zsizska = Zsigmond 
Zsofa = Zsófia 
Zsófi = Zsófia 
Zsófia 
Zsofka = Zsófia 
Zsolt = Zoltán 
Zsombor 
Zsuska = Zsuzsánna 
Zsuzsánna 
Zsuzsi = Zsuzsánna 
Želislav = Zseliszláv 

Željko = Dezső 
Želmira = Zelmira 
Žigo = Zsigmond 
Živa = Vitályos 
Živan = Vitályos 
Živana = Zsivána 
Živko = Vitályos 
Žižka = Zsigmond 
Žofa = Zsófia 
Žofka = Zsófia 
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Радован Сремац1

Музеј наивне уметности „Илијанум” (Шид)
Србија

ПРИЛОЗИ ЗА ГЕНЕАЛОГИЈУ ЈЕВРЕЈСКИХ ПОРОДИЦА – 
ЈЕВРЕЈИ У СЕЛИМА ОПШТИНЕ ШИД

Сажетак: Јевреји су присутни на територији данашње Општине Шид од прве по-
ловине 18. века. До веће концентрације јеврејских породица долази тек средином 19. 
века. Интензивне микромиграције јеврејских породица и појединаца окарактерисале 
су читав 19. век. Тек крајем века долази до заустављања већих миграција, сталног на-
сељавања, отварања фирми, итд. У то време, Јевреји насељавају сва места у Општини 
Шид осим манастирског прњавора Привине Главе и русинске колоније Бикић Дола. 
Почетком Другог светског рата Јевреји су живели само у Шиду, Ердевику и Соту. Го-
тово сви су настрадали у Холокаусту.

Кључне речи: Општина Шид, Јевреји, Срем, генеалогија

Општину Шид данас чини 19 насељених места: Адашевци, Батровци, Ба-
чинци, Беркасово, Бикић Дол, Бингула, Вашица, Вишњићево, Гибарац, Ерде-
вик, Илинци, Јамена, Кукујевци, Љуба, Моловин, Моровић, Привина Глава, Сот 
и Шид.2 Становање и пословање Јевреја је забележено у свим местима осим у 
Привиној Глави као манастирском прњавору, и Бикић Долу, плански основа-
ном гркокатоличком (русинском) селу.3

1 Radovan Sremac, Museum of Naïve Art “Ilijanum” (Šid), Serbia
2 У току 19. и 20. века територија Општине, раније среза, била је реорганизована у више 

наврата, па су раније и нека места на територији данашње Републике Хрватске била у саставу 
шидске општине. Овај рад обухвата само места која се данас налазе у овој Општини.

3 О јеврејској заједници у Ердевику видети: Радован Сремац, „Матичне књиге Израелске 
богоштовне општине у Ердевику”, Зборник Јеврејског историјског музеја и Савеза јеврејских оп–
штина Србије, бр. 10, 2015, 275–302. О Јеврејима у Шиду видети: Радован Сремац и Емил-Милан 
Клајн, Јевреји у Шиду, Народна библиотека „Симеон Пишчевић”, Шид 2014.
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Број Јевреја у појединим местима данашње Општине Шид4

1841–1847 1857 1860 1880 1890 1900 1905 1910 1921 1931
Адашевци 7 8 5 4
Бачинци 5 7 7 12 11 8 4
Беркасово 6 6 5 7
Бингула 4 5 2
Вашица 7 10 6
Гибарац 7 3
Ердевик 11 40 31 53 53 55 100 48 22 27
Илинци 4 3 6
Јамена 3 4 3 4
Кукујевци 3 7 7 16 15 16 12 4 3
Љуба 8 4 5 2 3 3
Моловин 5 4 5
Моровић 21 15 22 1 1
Сот 8 6 5 6 5 6 6
Шид 29 40 27 39 39 71 76 60 59

Адашевци

У Адашевцима се помињу три породице: Нојман, Леви и Каф.
Нојман Симону и Бери, рођ. Брајнер, у Адашевцима су рођене ћерке Ида 

(1869) и Фани (1872).5 Доселили су се из Шида 1867/8. године, а 1872. године су се 
одселили у Дреновце.

Током осме деценије 19. века из Бачке Паланке у Адашевце доселили су се 
Леви Саламон (1802–1890) и Тереза (1823–1908) са два сина. Старији син Симон 
(Тисафелдвар, 1849 – Илок, 1913) венчао се 10. 12. 1878. године са Сали Воштер-
лиц из Чаковаца.6 Други син Јакоб је са Сидонијом Дојч имао двоје деце: Алек-
сандра Шандора (Адашевци, 1896) и Вилму (Адашевци, 1897).7 Вилма се удала 
за Арнолда Орову. Породица Леви је држала грађару у Адашевцима све до по-
вратка у Бачку Паланку. Цела породица је убијена 1944. године у Аушвицу.

У Адашевцима је 1903. године рођена Лори Каф, ћерка Герсона и Берте. 
Удала се за Саломона Розенфелда са којим је имала троје деце: Јованку, Герзона 
и Мирка Имру. Породица Каф се из Адашеваца преселила у Илачу. Лори је 
страдала у Холокаусту 1944. године.

4 Радован Сремац и Емил-Милан Клајн, нав. дело, 19. 
5 Radovan Sremac, Židovske obitelji u Iločkom Rabinatu / Jеwish Families in Rabbinate of Ilok, 

Muzej Grada Iloka, Ilok 2018, 86–87.
6 Матична књига венчаних рабината у Вуковару, Државни архив у Вуковару. 
7 Radovan Sremac, nav. delo, 82.
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Бачинци

Јевреји се у Бачинцима помињу релативно рано, већ током треће и четврте 
деценије 19. века.

Најстарија, највећа и најпознатија бачиначка јеврејска породица јесте Ро-
зенберг. У Бачинце су се вероватно доселили Јозеф (1805 – Бачинци, 1877) и Ана 
(Микулов, 1800 – Бачинци, 1865). Они су имали три сина: Берната Петра (Ба-
чинци, 1834 – Моровић, 1888), Игнаца (Бачинци, 1836 – Бачинци, 1901) и Вил-
хелма (Бачинци, 1841).8 Породица је 1841. године бројала пет лица.9

Бернат Петар Розенберг се венчао 11. 11. 1860. године са Јети Кауфер (Ши-
клош, 1839 – Моровић, 1904).10 Кратко су живели у Кукујевцима где су им рођене 

8 Isto, 91–93.
9 Славко Гавриловић, Јевреји у Срему у XVIII и првој половини XIX века, САНУ, Београд 1989, 45.
10 Radovan Sremac, nav. delo,  91–93.

Сл. 1. Рачун из трговине Јакоба Левија из Адашеваца
(Архива Српске православне црквене општине у Шиду)
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ћерке Леополдина и Берта, да би се око 1864. године поново вратили у Бачинце. 
У Бачинцима им се родио син Јулије (1865), након тога су се преселили у Моро-
вић.

Игнац Розенберг се оженио августа 1861. године Јозефином Фани Хиршл 
(Бачка Паланка, 1830 – Шид, 1903). Имали су шесторо деце: Натан (Бачинци, 
1862 – Шид, 1905), Маркус Макс (Бачинци, 1864 – Шид, 1926), Карл (Бачинци, 
1866 – Бачинци, 1902), Херман (Бачинци, 1870), Хани (Бачинци, 1874) и Абрахам 
(Бачинци, 1877). Игнацови синови Натан и Абрахам су се преселили у Шид 
између 1895. и 1900. године, где су се бавили трговином.11 Син Маркус се са 
својом супругом Аурелијом Белом Бек преселио у Моровић, а након 1906. годи-
не у Шид.12 Карл је остао са родитељима у Бачинцима. Оженио се 1894. године 
у Вуковару Розалијом Регином Боровиц. Имали су синове Ричарда (1895), Дави-
да (1896) и Хуга (1900).13 Трећи Јозефов син, Вилхелм Розенберг, венчао се 1866. 
године у Илоку са Рези Вортман (Илок, 1843).14 У Бачинцима им се родило пе-
торо деце: Хани (1866), Сали (1868), Катарина (1871), Игнац (1873) и Макс 
(1875).15

У Бачинцима је живело још пет јеврејских породица. Средином 19. века из 
Деспотова се доселио Натан Моргенштерн, рођен 1828. године. Он се венчао  
1852. године са Сали Хендлер из Вуковара.16 Није познато до када су живели у 
селу. У селу се родио 1873. године Мендел, син Габора Хендлера.17

Бачинчанин Симон (Јозефа) Ерендинер (1828) оженио се 20. 9. 1856. године 
Јосефином Розенберг (1833–1866) из Чалме.18 Други брак је склопио 1867. године 
са Мари Гросман након чега се преселио у Ердевик.

Током последње деценије 19. века у Бачинцима је живео брачни пар Кон 
Игнац и Берта, рођ. Вецлберг. Ту су им рођене ћерке Терезија (1892) и Елза 
(1894).19

Последња јеврејска породица која се помиње у Бачинцима јесте породица 
Краус. Марко Мајер (Чепин, 1861 – Бачинци, 1917) и Јохана, рођ. Кон, имали су 
синове Херберта (Бачинци, 1910 – Београд, 1970) и Емануела (Бачинци, 1914).20 

11 Натан је умро неожењен. Макс је са супругом Ернестин Евом Рајхман живео у Шиду. О 
Авраму нема више података.

12 Види део о селу Моровић.
13 Radovan Sremac, nav. delo,  91–93.
14 Isto.
15 Isto.
16 Матична књига венчаних рабината у Вуковару, Државни архив у Вуковару. 
17 Radovan Sremac, nav. delo,  91–93.
18 Isto.
19 Isto.
20 Stjepan Prutki, Zavičajnici grada Vinkovaca 1909–1945, Državni arhiv u Vukovaru, Vukovar 

2011, 195.
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Породица се касније преселила у Винков-
це. Јохана је страдала у Холокаусту. Др 
Херберт Краус је завршио Медицински 
факултет у Загребу 1936. године. Учесник 
је НОБ-а од 1941. године. Најпре је био ле-
кар Ваљевског и Првог шумадијског пар-
тизанског одреда, а затим је радио у парти-
занским болницама у Новој Вароши и 
Фочи, а од септембра 1942. године је био на 
дужности помоћника начелника Санитет-
ског одсека Врховног штаба НОВ и ПОЈ. У 
периоду 1946–1947. године био је начелник 
Главне болнице ЈА, а 1949–1956. године на-
челник Војномедицинске академије. Демо-
билисан је 1956. године у чину генерал-ма-
јора. Након тога је био секретар за народно 
здравље Савезног извршног већа и дирек-
тор Савезног завода за здравствену зашти-
ту. Сахрањен је у Алеји заслужних грађана 
на Новом гробљу у Београду. 

Батровци

У Батровцима се помињу две јеврејске породице: Гринфелд и Ајзенбергер. 
У месту су живели Гринфелд Абрахам Бернат и Берта Бети, рођ. Хохштрас, са 
синовима Филипом (рођ. 1885) и Давидом (рођ. 1886). Бернат (рођ. 1858), син 
Морица и Хелене, и Берта Хохштраус су се венчали 23. 4. 1884. године.21 

Друга породица, Јакоб и Јули Ајзенбергер, помиње се дужи период, одно-
сно током целе последње деценије 19. века. Њима су у Батровцима рођена деца: 
Геза (1892), Мориц (1893), Адолф (1894) и Шандор (1896).22

Беркасово

У Беркасову се најраније помиње породица Попер, односно брачни пар Иг-
нац (1798 – Беркасово, 1873) и Катарина, рођ. Хендлер. Њима се у Беркасову 
родило четворо деце: Леополд (1836), Елиас (1837), Јули (1841) и Сали (1844). 
Након што је остао удовац, Игнац Попер се оженио 24. 8. 1859. Фани Косавиц 

21 Radovan Sremac, nav. delo, 59.
22 Матична књига рођених рабината у Илоку. Матични уред Илок.

Сл. 2 Др Херберт Краус
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(1809), удовицом из Беркасова. Леополд Попер се оженио 14. 4. 1858. године Јули 
Хиршл из Беркасова. Елиас Попер је са супругом Нети, рођ. Клајн, имао Давида 
(Беркасово, 1861), Кати (Беркасово, 1863), Јакоба (Беркасово, 1865), Регину (Бер-
касово, 1866) и Јули (Беркасово, 1870).23

Друга јеврејска породица у Беркасову је породица Касавиц Маркуса и 
Фани, рођ. Штерн, којима се у Беркасову 15. 2. 1841. године родио син Мосес.24

У Беркасову је 11. 10. 1861. године рођена Хермина Нојман, ћерка Симона и 
Роси.25 Помињу се и две породице Хан. У селу је рођен Луис Хан (1878), син Ле-
ополда и Рози. Лора Хан (Моловин, 1864), ћерка беркасовачких житеља Сиг-
мунда и Клари, рођ. Фукс, склопила је брак 5. 11. 1895. године са Симоном Бре-
слауером из Шида.26

Бингула

У периоду 1841–1847. године у Бингули је живела породица Хермана Баума 
коју су чинила четири лица (Гавриловић 1989: 45). Током пете и шесте деценије 
19. века у Бингули је живела породица Шмуцер, Мориц и Јули, рођ. Фрајште-
длер. Имали су шесторо деце која су рођена у Бингули: Александар (1844), Рези 
(1846), Натан (1852), Адолф (1854–1858), Јакоб (1857) и Сали (1857).27 Натан је 
касније променио презиме у „Сего”.

Нешто касније у матичним књигама се помиње породица Хуберт – Израел 
и Јулијана, рођ. Штерн, имали су четворо деце: Јети (1861), Јозеф (1867), Јозеф 
(1870) и Регина (1873).28 Јети се удала 23. 4. 1879. године за Филипа Хендлера из 
Љубе, а Регина 13. 1. 1891. године за Морица Нојмана из Бингуле.29

Мориц Нојман, рођен у Силбашу 1860. године, и Регина, рођ. Хуберт, имали 
су сина Израела Игнаца (Бингула, 1892) и ћерку Хермину (Бингула, 1893).

У Бингули је 31. 7. 1869. године рођен Херман Хајнрих Кон, син Симона и 
Терезе, рођ. Шмуцер.

Једно време у месту је живео и Јозеф Епштајн (Стара Паланка, 1855 – Шид, 
1919) са супругом Хеленом, рођ. Сигин Штајн (Нови Врбас, 1858 – Шид, 1933). У 

23 Radovan Sremac, nav. delo, 89.
24 Isto, 69. 
25 Isto, 87.
26 Isto, 98–99.
27 Историјски архив „Срем”, Ф. 330 Јеврејска вероисповедна општина Ердевик – Ердевик, 

1809–1940, Матична књига рођених Ердевик.
28 Исто.
29 Исто.
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Бингули им је рођен син Бернат (Бингула, 1880).30 Породица Епштајн се две 
године касније преселила у Павловце код Руме, а потом у Шид.31

У Бингули се на прелазу из 19. у 20. век помиње још пет јеврејских породи-
ца: породица Ротмилер – Мориц и Хелена, рођ. Лефлер, и њихова деца: Марко, 
Нети (1886) и Фани (1888); потом породица Шмалц – Адолф и Хелена, рођ. Ху-
берт, и њихов син Самуел (1886); породица Шпицер – Берман и Франи, рођ. 
Гузман, са ћерком Јули (1881); породица Грин – Хајнрих и Катарина, рођ. Розен-
берг, са децом Евом (1895) и Маном (1897); и породица Рајх – Сигмунд и Кати, 
рођ. Розенберг, са троје деце: Пал (1902), Елза (1903) и Арнолд (1907).32

Вашица

У Вашици је забележено пет јеврејских породица.
Најраније је забележена породица Шмит. Јакоб и Јулијана, рођ. Најман, и 

њихова деца Јозеф (1897) и Гизела (1893).33

У Вашици је 15. 3. 1895. године рођен Игнац Херман Хендлер, син Леополда 
и Фани, а 26. 1. 1903. године Фани Вајс, ћерка Јозефа и Каролине, рођ. Велиш.34 
Према подацима Јад Вашема, у Илоку је ухапшена Естика Хендлер, рођена у 
Вашици 1892. године.35

Током прве деценије 20. века у Вашицу се доселила породица Шауер – Карл 
и Сали, рођ. Најман. Ту су им рођена деца Рахел Леа (1907), Берта (1908) и 
Франц (1911).36 У Вашици је преминуо брачни пар Најман – Фрања (Бачка Па-
ланка, 1845 – Вашица, 1908) и Леонора (Бачка Паланка, 1845 – Вашица, 1906), 
вероватно родитељи Сали, удате Шауер.37

Вишњићево (Грк)

Најраније забележена јеврејска породица у тадашњем Грку јесте породица 
Штајмниц. Бернхард Штајминц (Бачка Паланка, 1847) је имао три брака. Први 

30 Исто.
31 Радован Сремац и Емил-Милан Клајн, нав. дело, 73.
32 Исто.
33 Radovan Sremac, Židovske obitelji u Iločkom Rabinatu / Jеwish Families in Rabbinate of Ilok. 

Muzej Grada Iloka, 2018,  98.
34 Isto, 61.
35 Списак одведених са подручја Илока, Шаренграда, Нештина, Сота и Сусека јула 1942. 

године. ЈадВашем, Јерусалим.
36 Radovan Sremac, nav. delo,  97.
37 Isto, 86–87.
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је склопио 20. 11. 1871. године са Маријом Нојмеркер из Черевића.38 Према до-
ступним подацима, у овом браку није имао деце. Са другом супругом Шарло-
том Попер је имао Ризу (1876), Пепи (1877), Олгу (1880) и Исидора (1882). У тре-
ћем браку са Малвином Енгел, Бернхард је имао Хани (1884–1884), Јохану (1885–
1885) и Сали (1886).39

Током последње деценије 19. века у Грку је живела породица Хуберт – Емил 
и Хермина, рођ. Розенберг, и њихове кћерке Јозефина (Грк, 1892) и Селина (Грк, 
1894).40

Током друге половине 19. века из Парабућа у Грк се доселила породица 
Фирст Адолфа и Хани, рођ. Хених. Имали су четворо деце: Хелену (Парабућ, 
1876 – Шид, 1922), Морица Макса (Парабућ, 1879), Гизелу (Грк, 1881 – Шид, 1918) 
и Етел (Грк, 1883 – Јерусалим, 1953). Мориц Фирст се венчао 25. 10. 1904. године 
са Рези Дајч из Сусека.41 Мориц и Рези су имали Ирену (Грк, 1905), Карла (Грк, 
1907) и Арнолда (Грк, 1908). Ирена је као београдска Јеврејка страдала у Холо-
каусту 1942. године. Гизела Фирст се удала 5. 5. 1897. године за Макса Штајнера 
из Пећинаца. Након венчања су остали да живе у Грку. Макс и Гизела су, према 
доступним подацима, имали петоро деце од којих су позната имена за троје: 
Херман (1903), Олга (1906) и Адолф (1911). Породица Штајнер, осим Адолфа, 
касније се преселила у Земун где су сви чланови страдали у Холокаусту. Адолф 
се преселио у Шид код родбине Клајн, преживео је рат и одселио се у Јерусалим 
где је и преминуо. Етел Фирст се удала за Леополда Клајна из Војке. Након вен-
чања су се преселили у Шид.

Сами-Јозеф Кон (Вишњићево, 1885), син Игнаца и Берте, рођ. Вецелберг, 
оженио се 8. 8. 1911. године Олгом Баум из Вуковара.42

У Грку су рођене и следеће особе: Јакобина Фрајгенбаум (1892), ћерка Изра-
ела и Антоније, рођ. Шварц; затим Јулијана Гринфелд (1896), ћерка Јулија и 
Јохане, рођ. Дајч; и Бернхард Рајх (1897–1897), син Леополда и Леополдине, рођ. 
Розенберг.43

38 Матичне књиге Израелистичке богоштовне општине Сремска Митровица. Ф. 1333. Исто-
ријски архив „Срем” Сремска Митровица.

39 Radovan Sremac, Jevrejske porodice u Sremskomitrovačkom i Rumskom rabinatu. Zavičajni klub 
Opštine Šid, Šid 2018. 17.

40 Матичне књиге Израелистичке богоштовне општине Сремска Митровица. Ф. 1333. 
Историјски архив „Срем” Сремска Митровица.

41 Radovan Sremac, nav. delo, 14.
42 Матична књига венчаних рабината у Вуковару. Државни архив у Вуковару.
43 Radovan Sremac, nav. delo, 14–17.
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Гибарац

Прва забележена јеврејска породица у Гибарцу је породица Давида Полака 
која је у периоду 1841–1847. године бројала седам лица (Гавриловић 1989: 45). 

У Гибарцу је дуго живела породица Краус. Давид Лебл и Рези су имали че-
творо деце: Антона (Гибарац, 1828), Филипа (Гибарац, 1831), Морица (Гибарац, 
1835) и Јули (Гибарац, 1844). Антон се венчао 19. 6. 1855. године са Фани Кон из 
Петроваца. Након тога се више не помиње у Гибарцу. Мориц Краус се венчао 
22. 9. 1859. године са Нети Голдштајн из Вуковара. Мориц и Нети су имали Да-
вида (1860), Терезију (1862), Хермана-Алберта (1864), Сали (1867) и Филипа 
(1878). Херман Алберт се након женидбе преселио у Кукујевце.44

У Гибарцу је 26. 12. 1894. године рођен Густав Глохнер, син Јозефа и Пау-
лине.45

Илинци

У Илинцима су живеле три јеврејске породице.
Најраније се помињу Милер Александар и Шарлота, рођ. Рот, којима се у 

Илинцима родила ћерка Регина (1873). Шарлота Милер, рођ. Рот, вероватно по-
тиче из породице Рот која се помиње у Илинцима током друге половине 19. и 
почетком 20. века. У селу је 10. 8. 1879. године рођен Саламон Рот, син Адолфа 
и Рози, рођ. Хафтовитоф. Поред Саламона, имали су и ћерку Естер (1885), удату 
1902. године за Саламона Штерна из Вуковара (рођен у Бачкој Паланци 1877). 
Адолф Рот је са другом супругом Јозефином имао Берту (1901), Леополда (1902) 
и Сали (1903).46

У Илинцима су живеле и две породице Штерн – Лазар и Тереза, рођ. Нај-
ман; и Саламон и Јудит. Лазар и Тереза Штерн су имали Бандла(?) (1905), Зоре-
ну (1907), Адолфа (1907), Фани (1911) и Морица (1914). Саламон и Јудит Штерн 
су имали ћерку Берту-Блинели (1906).47

Јамена

У Јамени се помиње само једна јеврејска породица – Песинг. У село су се 
доселили 1893/1894. године. Игнацу и Терези, рођ. Мандл, у Јамени се родило 

44 Radovan Sremac, Židovske obitelji u Iločkom Rabinatu, 76–77.
45 Матична књига рођених рабината у Илоку. Матични уред Илок.
46 Radovan Sremac, nav. delo,  86.
47 Isto, 109–110.
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троје деце: Ладислав (1899), Корнелија (1901) и Катица (1901). У Јамени је умрла 
њихова ћерка Катица (1891–1894)48 и њен споменик се и данас налази на месном 
српском православном гробљу. Ладислав Песинг је као загребачки Јеврејин на-
страдао у логору Јасеновац 1945. године.49

Сл. 3. Кућа и трговина породице Песинг у Јамени

Кукујевци

У Кукујевцима је живело неколико јеврејских породица. У периоду 1841–
1847. године забележена је породица Леополда Ледерера.50 Нешто раније се по-
миње породица Маркуса Гедулдига. Њему се у Кукујевцима родио син Лазар 
(1834). Лазар је са супругом Дебором (рођена 1838) имао сина Давида (1863) и 
кћерку Мими (1865).51

Средином 19. века се помиње породица Моргенштерн – Натана и Сали, 
рођ. Хендлер. У Кукујевцима су им рођени синови Мориц (1855) и Леополд 
(1858).52

48 Матичне књиге Израелистичке богоштовне општине Сремска Митровица. Ф. 1333. Исто-
ријски архив „Срем” Сремска Митровица.

49 ЈадВашем бр. 4386159.
50 Славко Гавриловић, нав. дело, 45.
51 Radovan Sremac, Židovske obitelji u Iločkom Rabinatu, 56.
52 Isto, 85.
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Око 1861. године из Бачинаца се доселио брачни пар Розенберг – Бернат и 
Јети. Овде су им се родиле две ћерке: Ленци (1862) и Лени (1863). Наредне годи-
не су се вратили у Бачинце, а потом се преселили у Моровић.

Током 1852. године из Бачке Паланке у Кукујевце се доселила породица 
Хохштраус. Бернат и Хелена, рођ. Рајнер (Бачка Топола, 1824 – Кукујевци, 1905) 
су имали Јакоба (1857), Пепи (1860–1864), Саламона (1862), Фекел (1864), Берту 
(1865) и Леополда (1867). Берта се удала 1884. године за Берната Гринфелда из 
Батроваца, рођеног у Бачкој Паланци.53 Леополд Хохштраус и Цили, рођ. Бре-
слауер (Шаренград, 1877 – Кукујевци, 1911), венчани 1901. године, имали су две 
ћерке: Фани (1903–1903) и Хелену (1906). Након што је остао удовац, Леополд се 
оженио Вилмом Клајн. Године 1908. отворио је у селу трговину на своје име.54 
Леополд Хохштраус је страдао у Холокаусту.

Након венчања (19. 2. 1867) са Кукујевчанком Јоханом Хани Фишер (Бре-
стовац, 1848 – Кукујевци, 1910), у село се доселио Јозеф Виктор Грос из Сивца. 
Јозеф и Јохана су имали Абрахама (1868), Иду (1872), Сигмунда (1875), Јакоба 
(1878), Игнаца (1879), Кати (1881), Саламона (1886), Ему (1889), Пепи (1891) и Мо-
рица (1896–1907).55 У Кукујевцима је 1908. године рођен син Јозефине Грос. Није 
познато његово име, као ни име његовог оца, али је забележено да је 1937. годи-
не прешао у римокатоличку веру.

Из Гибарца у Кукујевце се доселио брачни пар Краус – Херман Алберт (Ги-
барац, 1864) и Сара рођ. Розенберг.Ту им се родила ћерка Олга (1896). Алберт и 
Сара су имали још две ћерке: Полину Ливију (1891), удату 1912. године за Иси-
дора Песинга из Митровице, и Јудит (1892), удату 1912. године за Карла Весла из 
Митровице.56 Краусови су у селу водили трговину мешовитом робом од 1905. 
до 1919. године.57

У Кукујевцима је живео и брачни пар Леополд и Цилка Дајч, са ћерком Јо-
ванком Хонком (Кукујевци, 1904).58 У Кукујевцима је 1889. године рођен Јакоб, 
син Малвине Лустиг.59

53 Isto, 65–66.
54 Никола Затезало, Занатство, трговина и угоститељство у Општини Шид, Графосрем, 

Шид 1992, 26.
55 Radovan Sremac, nav. delo, 58.
56 Isto, 77.
57 Никола Затезало, нав. дело.
58 Radovan Sremac, nav. delo, 44.
59 Радован Сремац, „Матичне књиге Израелске богоштовне општине у Ердевику”. 
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Љуба

Најстарија и највећа јеврејска породица у Љуби је Хендлер. У Љуби је жи-
вео Арон Адолф Адам Хендлер (Боњихад, 1826 – Илок, 1900).60 Арон се доселио 
у Љубу око 1848. године. Са супругом Кати, рођ. Фукс (1828–1880) имао је Лео-
полда (1849), Филипа (1852), Јакоба (1856), Јули (1860–1924), Сали (1865–1875), 
Јакоба (1867), Леополда (1869) и Хермана (1874).61 Након смрти прве супруге, 
Адолф се 1882. године оженио Сали Хендлер62 са којом је имао децу Рози (1883), 
Јосефа (1884) и Саломона (1887).63 Филип Хендлер се оженио 1879. године Етел-
ком Хуберт из Бингуле.64 Имали су сина Хермана (1882) и ћерку Еву (1886). 
Адолфова ћерка Јули се удала 1881. године за Лазара Хана из Сота.65 Након тога 
су остали да живе у Љуби где су им рођене ћерке Кати (Љуба, 1882) и Регина 
(1884 – Каштел, 1961).66

У Љуби је 1914. године рођена Фани Дајч, ћерка Леополда и Сали, рођ. 
Штерн. Породица Адама Штерна од осам лица се помиње у Љуби у периоду од 
1841. до 1847. године.67

Моловин

У Моловину је живело четири јеврејске породице: Хан, Бреслауер, Алевајл 
и Хендлер. Сигмунд Хан је рођен у Боњихаду 1827. године. Није познато када је 
дошао у Моловин. Са супругом Клари, рођ. Фукс (1830), имао је Леополда (1853), 
Бети (1856), Јакоба (1857), Лазара (1859) и Лору (1864 – Шид, 1908).68 Око 
1865/1866. године породица Хан се преселила у Сот.

У Моловину је 1867. године рођена Хелена Бреслауер, ћерка Симона и Рези, 
рођ. Клајн. Породица се касније преселила у Шид, где се Хелена 1887. године 
венчала са Емануелом Бернхајмом из Бачке Паланке.69 Током осме деценије 19. 
века у Моловину је живела породица Алевајл – Вилхелм и Сали, рођ. Ректер, и 
њихов син Емануел (Моловин, 1878).70

60 Адолфов старији брат Херман Цви (Боњихад, 1820 – Сот, 1863) живео је у Соту и Ердевику.
61 Радован Сремац, нав. дело.
62 МКВ Илок.
63 Исто.
64 Радован Сремац, нав. дело.
65 Исто.
66 Исто.
67 Славко Гавриловић, нав. дело, 46.
68 Исто.
69 Матична књига венчаних рабината у Илоку. Матични уред Илок.
70 Матична књига рођених рабината у Илоку. Матични уред Илок.
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У Моловину је живела и породица Хендлер.71 Мориц Хендлер је рођен у 
Илоку 1863. године у породици Хермана Цвија и Хани, рођ. Штерн. Имао је 
имао два брака. У првом браку са Пепи Рот имао је сина Јозефа (1893) и ћерку 
Хани (1896), а у другом са Јули Списа ћерку Реги (1902).72

Моровић

У селу се током 19. и почетком 20. века помиње неколико јеврејских поро-
дица. На српском православном гробљу до данас је сачувано мало јеврејско 
гробље. Гробље је у већој мери девастирано. Сачувано је седам споменика од 
којих су само два нетакнута на месту. Такође, уочавају се бар још два гробна 
места без споменика. На овом степену очуваности гробља може се претпоста-
вити да се на њему налази минимум десет гробова. Сачувани гробови су распо-
ређени по породицама: Розенберг, Кон и Грин.73

У Моровићу су живела два домаћинства Розенберг. Бернат Петар Розенберг 
(Бачинци, 1834 – Моровић, 1888) и Јети, рођ. Кауфер (Шиклош, 1839 – 1904), 
доселили су се у Моровић из Бачинаца након 1865. године.74 Њихова ћерка Бер-
та се удала 1879. године за Самојла Шварца из Влашке Капеле, а ћерка Леопол-
дина 1887. године за Морица Рајха из Сотина.75 Др Јулије Розенберг (Бачинци, 
1865), Бернатов и Јетин син, оженио се Паулом Бек 1895. године. Др Јулију и 
Паули у Моровићу су се родила деца: Срна Хани (1896), Олга Јохана (1897), Хе-
лена (1901), Јети (1904), Јети (1905) и Гизела (1907).76 Породица се након 1907. 
године преселила у Вуковар када је затворила и трговину у Моровићу.77

Истој породици припада и брачни пар Маркус и Аурелија Бела, рођ. Бек. 
Они су имали петоро деце: Перо Харко (1897), Карл (1898), Хермина (1901), Лу-
двиг (1903) и Јозеф (1906).78 Након 1906. године породица се преселила у Шид.

 

71 Види део о селу Сот.
72 Матична књига рођених рабината у Илоку. Матични уред Илок.
73 Гробље су очистили и документовали 19. 7. 2016. године Ђорђе Сенић из Моровића, и 

Милош Лукић и Радован Сремац из Шида.
74 Види део о Бачинцима.
75 Матична књига рођених рабината у Вуковару. Државни архив у Вуковару.
76 Исто. Олга Јохана се удала 3. 11. 1925. године за Адолфа Нојмана из Славонског Брода, 

Срна Хани 20. 7. 1921. године за Хуга Гутмана из Вуковара, а Гизела 12. 9. 1929. године за Максу 
Тушака из Вуковара.

77 Никола Затезало, нав. дело, 27.
78 Матична књига рођених рабината у Илоку. Матични уред Илок.



Радован Сремац422

Сл. 4. Кућа Маркуса Розенберга, Моровић 1900. г.

У Моровићу је живела породица Кон Лазара (Бачка Паланка, 1819 – 1901) и 
Јулијане. Они су имали Филипа, Леополда, Игнаца (Вогањ, 1859 – 1906), Роза-
лију, Регину (1864–1887), Бетику Елисавету и Розалију Софију. Розалија се уда-
ла 1885. године за Брауна из Сремске Митровице, Регина 1886. године за Јакоба 
Грина, Бетика Елисавета за Гринбаума из Шапца, а Розалија Софија се покр-
стила и удала у породицу Баић. Игнац је са супругом Маријом, рођ. Хених (Па-
рабућ, 1863 – Моровић, 1901), имао сина Морица (Моровић, 1895).79

У архиви Основног суда у Шиду чува се тестамент Лазара Кона чији текст 
гласи:

„Опорука: Ја Лазар Кон незнајући дана ни часа смрти своје а при чистој 
свести својој наређујем сљедећу моју посљедњу вољу гледе мога иметка и на-
сљедника мојих. Ја посједујем у потесу обћине Моровић око 10 јут. земљишта и 
у потесу обћине Батровци око 13 јутара укупно дакле око 23 јутра, дочим је 
кућа моје супруге Јулиане власништво као и све остале покретнине у тој кући 
и изван куће, те стога остављам сву ту моју земљу од 23 јутра мојој деци: Лео-
полду и Игњату Кону, те розалији удатој Браун и Розалији покрштеној Софији 
удатој Баић на једнаке делове, ну с тим ограничењем да уживање свих тих не-
кретнина припада мојој супрузи а њиховој матери Јулијани Кохн док је она 
жива а они тј. моја деца ступају у посјед и уживање истих некретнина тек после 

79 Исто.
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њене смрти. Осим тога имаду они као моји главни насљедници исплатити мо-
јим унучадима иза покојне кћери ми покојне Бетике (:Елисавете:) Кон удате 
Гринбаум на броју двома сваком по 40 кр слови четрдесет круна (имена им не 
знам ну знам да су негде у Србији око Шабца), надаље моме сину Филипу Кону 
у винки код Темишвара 400 кр: слови: четир стотине круна. Ово је моја послед-
ња воља и незнајући читати ни писати потврђујем ју власторучним рукознаком 
пред зато умољеним сведоцима који су овде доле подписани. У Моровићу 26. 
октобра 1901 (прве) Лазар Кон, 

по Јанковић Урошу саставитељу и сведоку опоруке
Др Светислав Песковић, Петар Шулц, Урош Јанковић, сведоци опоруке.

Ова је опорука прописно проглашена доље назначеног дана пред овим су-
дом гласом записника од 3 сиечња 1902 број ОС-10/2-902 што се овиме освједо-
чује. Кр. Котарски суд у Шиду 3 сиечња 1902.”

Сл. 5. Надгробни споменици Игнаца и Марије Кон на гробљу у Моровићу
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Трећа јеврејска породица у Моро-
вићу је била породица трговца Јакоба 
Грина (рођен у Вуковару 1860).80 Први 
брак је склопио 1886. године са Реги-
ном Кон из Моровића (1864–1887), са 
којом је имао Албертину (1887) и Вил-
му (9. 8. 1887 – 18. 9. 1887). У другом 
браку са Сидонијом рођ. Краус је имао 
Ернeста (1889–1894), Хелену Бети 
(1890–1893), Паула (26. 6. 1892 – 31. 7. 
1892) и Ернста Паула (10. 1. 1895 – 5. 5. 
1895).81

Сот

У Соту је живело четири јеврејске 
породице.

У периоду 1841–1847. године у селу 
се помиње породица Марка Бергера од 
осам лица.82 Породица Хендлер се до-

селила током прве половине 19. века. Херман Цви (Боњихад, 1820 – Сот, 1863) и 
Хани, рођ. Штерн (Илок, 1822 – Илок, 1892.), имали су шесторо деце рођене у 
Соту: Леополд (1849), Фани (1851), Сали (1854), Јозеф (1856–1876), Јакоб (1856) и 
Антон (1858–1914).83 Након тога су се преселили у Илок где им је рођена кћерка 
Јули (1861) и син Мориц (1863). Фани се удала 1880. године за Абрахама Исака 
Левија из Брчког, Сали 1882. године за Арона Хендлера из Љубе, а Јули 1894. 
године за Шандора Полака из Сенте. Леополд Хендлер је 1882. године оженио 
Фани Вајс из Илока. Мориц је емигрирао у Сједињене Америчке Државе где и 
данас живе његови потомци.

Породица Хан се у Сот доселила из Моловина око 1865/1866. године. У Соту 
се Сигмунду (Боњихад, 1827 – Сот, 1912) и Клари, рођ. Фукс (1830), родио син 
Херман (Сот, 1869 – Шид, 1941). Херман је са супругом Пепи, рођ. Епштајн, имао 
синове Леополда (Сот, 1901) и Михаела Мишу (Сот, 1903).84 Породица Хан се ка-
сније преселила у Шид. Најстарији Сигмундов син, Леополд Хан (Моловин, 1853) 

80 Лазар је син Абрахама и Хелене, рођене Оберсон, из Вуковара.
81 Матична књига рођених рабината у Илоку. Матични уред Илок.
82 Славко Гавриловић, нав. дело, 46.
83 Матична књига рођених рабината у Илоку. Матични уред Илок.
84 Матична књига рођених рабината у Илоку. Матични уред Илок.

Сл. 6. Ернeст Грин (1889–1894)
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оженио се 1876. године Розалијом Шеј из Боњихада.85 Трећи син Лазар Хан 
(Моловин, 1859) оженио се 1881. године Јули Хендлер из Љубе.86

Током велике усташке рације јула 1942. године, у Соту је ухапшена породи-
ца Голденберг – Мавро (Сављуш, 1880), Роза (Нештин, 1890), Маргита (Илок, 
1922) и Меци (Илок, 1929). Са њима је ухапшен и избеглица из Сарајева Алберт 
Перера (1933).

Radovan Sremac

CONTRIBUTIONS TO THE GENEALOGY OF JEWISH FAMILIES - JEWS IN THE 
VILLAGES OF THE MUNICIPALITY OF ŠID

Summary: Jews have been present in the territory of present-day municipality of Šid 
since the first half of the 18th century. Greater settlement of Jewish families occurred in 
the mid-19th century, and these intense micromigrations of Jewish families and individu-
als characterized the entire 19th century. It was not until the late 19th century that major 
migrations ceased and permanent settlements, trading firms etc. began to occur. The res-
idence and business of the Jews was recorded in all places except in Privina Glava as a the 
monastery village, and in Bikić Dol, a Greek Catholic (Ruthenian) village. At the begin-
ning of World War II, Jews lived only in Sid, Erdevik and Sot. Almost everyone was killed 
in the Holocaust. A Jewish cemetery exists today in Sid, Erdevik and Morovic. In the peri-
od from the 18th century to the beginning of the Second World War the following families 
were recorded in Adaševci: Neuman, Löwy and Kaff; in Bačinci: Rosenberg, Morgenstern, 
Händler, Kohn and Kraus; in Batrovci: Grünfeld and Eisenberger; in Berkasovo: Popper, 
Kassawitz, Neuman and Hahn; in Bingula: Baum, Schmutzer, Hubert, Neuman, Kohn, 
Epstein, Rothmüller, Schmaltz, Spitzer, Grün and Reich; in Vašica: Schmit, Handler, Weiss, 
Schauer and Neuman; in Višnjićevo (Grk): Steimnitz, Hubert, Fürst, Steiner, Kohn, Frei-
genbaum, Grunfeld and Reich; in Gibarac: Pollak, Krauss and Glochner; in Ilinci: Müller, 
Roth and Stern; in Jamena: Pesing; in Kukujevci: Lederer, Geduldig, Morgenstern, Rosen-
berg, Hochstraus, Fischer, Gross, Krauss, Deutch and Lustig; in Ljuba: Händler, Deutch 
and Stern; in Molovin: Hahn, Bresslauer, Aleveil and Händler; in Morović: Rosenberg, 
Kohn and Grun; in Sot: Berger, Händler, Hahn and Goldenberg. As the most famous Jew 
from this region can be mentioned dr. Herbert Kraus (Bačinci, 1910 – Beograd, 1970), 
member of the partisan movement since 1941, and post-war chief of the Yugoslavian 
Army Main Hospital and the Military Medical Academy.

Keywords: Šid Municipality, Jews, Srem, genealogy

85 Матична књига венчаних рабината у Вуковару. Државни архив у Вуковару.
86 Исто.
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Мирослав Јаћимовић1

Архив Војводине (Нови Сад)
Србија

ПРЕДВОЈНИЧКА ОБУКА У ОРГАНИМА ПОКРАЈИНСКЕ 
КОНФЕРЕНЦИЈЕ САВЕЗА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ОМЛАДИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ

Сажетак: Рад садржи кратак историјат предвојничке обуке у свету и објављује 
интересантне изворе у вези са темом из фонда Ф. 340 Покрајинска конференција Са-
веза социјалистичке омладине Војводине – Нови Сад (1946–1990), 1946–1991 (у даљем 
тексту: Ф. 340), који се налази у Архиву Војводине. Историјат започиње у грчким по-
лисима Атини и Спарти, где су дечаци од свега седам година постепено обучавани за 
будуће ратнике. Доста касније у средњем веку, предвојничку обуку уводи и Османска 
империја (путем јањичарских одреда), а у 19. веку долази до институционалног орга-
низовања у многим државама. У Италији су после Првог светског рата формиране 
омладинске организације у којима су се на добровољној основи обучавали дечаци за 
ступање у војску. Од 1937. године уводи се обавезна предвојничка обука два пута не-
дељно, а током летњих месеци у логорима и у другим европским земљама. Краљевина 
Југославија је сличан концепт имала преко Соколског друштва по већим местима, а у 
периоду после Другог светског рата Покрајинска конференција Савеза социјалистич-
ке омладине Војводине и надлежна министарства била су задужена за спровођење 
предвојничке обуке и њено праћење и развој међу омладином на територији данашње 
Војводине. Стога, рад треба да покаже садржај грађе Ф. 340 коју чини и део посвећен 
предвојничкој обуци. 

Кључне речи: СФР Југославија, Покрајинска конференција Савеза социјалистич-
ке омладине Војводине, предвојничка обука, Војводина, Срем

Историјат предвојничке обуке може се наћи већ у раним историјским пе-
риодима. Елементи прве предвојничке обуке јављају се у Старој Атини и наро-
чито полису Спарта, где су дечаци од свега седам година постепено обучавани 

1 Miroslav Jaćimović, Archives of Vojvodina (Novi Sad), Serbia
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за ратнике. Античка или Стара Атина је била јонски полис, основан на полуо-
стрву Атици у данашњој Грчкој. Доста касније у средњем веку, предвојничку 
обуку уводи и Османска империја (путем јањичарских одреда), а у 19. веку до-
лази до институционалног организовања у многим државама. У Италији су 
после Великог рата декретом из 1923. године формиране омладинске организа-
ције у којима су се на добровољној основи обучавали дечаци за ступање у вој-
ску. Од 1937. године уводи се обавезна предвојничка обука два пута недељно, 
лети у прилагођеним логорима за те намене. У другим европским земљама је то 
био доста чест случај. У Великој Британији и Француској2 још у средњим шко-
лама организоване су кадетске омладинске организације у којима су наставу 
изводили активни официри, а формирана су одељења и на унивезитетима. То 
је такозвани Kaдет корпс (Cadet Corps) систем који постоји и даље у неким свет-
ским земљама.3 

У Немачкој је од 1932. године уведена предвојничка обука, а на универзи-
тетима су отворене катедре војних знања и учења. Иста врста обуке је интензи-
вирана доласком нациста на власт, посебно кроз организацију Хитлер-Југенд. 
Хитлер-Југенд или Хитлерова омладина (нем. Hitler-Jugend) је била паравојна 
организација Нацистичке партије. Постојала је од 1922. до 1945, и била друга 
најстарија нацистичка паравојна група, основана годину дана након сличне 
групе за одрасле, Штурмабтајлунг. 

Што се тиче територије Србије, она се спроводи од 1888. године. Прва пред-
војничка обука се организује заправо само кроз стрељачку обуку за ученике 
шестих и седмих разреда и кроз стрељачке сеоске дружине. Извођење обуке се 
огледало и кроз оснивање других сличних организација по Србији. Тако је 
1891. године основано и Београдско гимнастичко друштво „Соко”, као наставак 
Београдског грађанског друштва за гимнастику и борење из 1882, односно Пр-
вог српског друштва за гимнастику и борење из 1871. године.4 „Соко” је имао и 
национални и патриотски карактер, посебно код оних словенских народа који 
су били под влашћу Аустроугарске.

После Првог светског рата предвојничка обука се организује институцио-
нално и ванинституционално у многим државама. У Краљевини Југославији 

2 У Француској према закону из 1932. године обавезна предвојничка обука предвиђала је 
240 часова теоријске и 90 часова практичне обуке за кадете.

3 Први такав систем се јавља под Лујем XIII у Француској, одакле се даље шири. Познато је 
да је постајао у Француској, Енглеској, па и Индији, где и данас постоји. (http://nccindia.nic.in/
en), сајту приступљено 11. 5. 2017. Организоване предвојничке обуке било је и у Пољској, Чехо-
словачкој и Русији (од 1911. и касније се то наставило и у СССР-у).

4 http://www.aleksinac.net/aleksinac/sokoli-u-aleksincu-1911.-1941..html, сајту приступљено 11. 
5. 2017.
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није било организоване предвојничке обуке, али су бројно основана соколска 
друштва по Краљевини имала делимично тај карактер, па је тако припадници-
ма ове организације војни рок скраћиван за 45 до 90 дана. „Соко” је била орга-
низација за телесно васпитање и вежбање, и настала је најпре у Чешкој, одакле 
се брзо раширила и у Краљевину Југославију.5

По завршетку Другог светског рата у Југославији, формирана је сасвим по-
литички нова држава Социјалистичка Југославија са Јосипом Брозом Титом на 
челу. Нова Jугославија је формирана 1945. године као наследница Краљевине 
Југославије под именом Демократска Федеративна Југославија. Већ 29. новем-
бра 1945. године мења име у Федеративна Народна Република Југославија, док 
је 1963. године коначно променила име у Социјалистичка Федеративна Репу-
блика Југославија. Главни град СФРЈ био је Београд. Заједно са новим држав-
ним, формирано је и ново покрајинско руководство за Војводину. 

Масовно политичко организовање комунистичке омладине на те ри торији 
Југославије текло је паралелно са оснивањем и растом Ко му нистичке партије. 
Слично је било и са територијом Војводине. Први конгрес антифашистичке 
омладине Војводине одржан је у Новом Саду већ 27–29. децембра 1944. године.6 
Како рат није био још завршен, омладина је мобилисана да узме учешћа у ору-
жаним снагама или позадинским службама, док је паралелно путем добровољ-
них радних акција организована обнова ослобођених територија и ратом пору-
шених привредних објеката, инфраструктуре и потребна обрада пољопривред-
ног земљишта.7 

Током Трећег конгреса у Загребу од 9. до 11. маја 1946. године, Уједињени 
савез антифашистичке омладине Југославије мења име у Народна омладина 
Југославије8 и доноси свој Статут који је исто тако важио и за чланицу из вој-
вођанске покрајине као равноправну другим чланицама. По Статуту, задаци 
Народне омладине били су борба против фашизма, обнова и изградња земље, 

5 Прво соколско друштво основао је Мирослав Тирш у Прагу 16. фебруара 1862. године. 
Исте године основано је још седам соколских друштава у Чешкој и једно у Моравској. Из Чешке 
соколски покрет се раширио по свим словенским земљама, чак и међу исељеницима у Америци. 
Чланови „Сокола” су били искључиво словенског порекла. Поред спортског и такмичарског ка-
рактера, годину дана касније, 1863. у Љубљани основано је Прво соколско друштво код Јужних 
Словена „Јужни сокол”. Покрет се брзо ширио. Друштва се оснивају 1866. године у САД, 1870. у 
Русији, 1874. у Хрватској (Хрватски сокол у Загребу), 1890. у Немачкој, итд. 

6 Документи историје омладинског покрета Југославије, том 1, Историјско одељење Цен-
тралног комитета НОЈ, Београд, 1953, 35–55.

7 Између осталог и оног које је преостало након напуштања земље од стране немачке наци-
оналне заједнице. Исто, 50.

8 Војвођански огранак ће кроз своју историју више пута мењати име: Народна омладина 
Војводине, па Народна омладина Србије – Покрајински комитет за Војводину, итд.
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подизање општег културног нивоа, збрињавање ратне сирочади, ратних инва-
лида, учествовање на извођењу предвојничке обуке омладине ради њеног при-
премања за службу у армији, организовање семинара и курсева, и друго.9 

Само деловање НОВ-а и извођење предвојничке обуке било је подстакнуто 
унутрашњим процесима и спољнополитичким циљевима који су се наметали 
у Југославији и свету (Београдски процес, Тршћанска криза,10 просовјетски пе-
риод и Резолуција Информбироа) имале су за намет веће војно ангажовање 
народа и омладине. Стога је предвојничка обука била једна од значајнијих ци-
љева будуће југословенске омладине, а тако и за НОВ. 

Та пракса је била уведена одмах након Другог светског рата, али су њени 
јасни циљеви исказани тек са Правилником о предвојничкој обуци од 1. окто-
бра 1949. године када је потврђен. Оно што је интересантно је да су у предвој-
ничкој обуци учествовали војни органи, народни одбори, Министарство за 
науку и културу, министарства у чијем се делокругу налази рад средњих школа, 
органи управе у школству, управе предузећа. Сваки од ових чинилаца је имао 
свој јасан задатак при обуци, па је тако војни орган правио планове, цивилни 
(народни) је масовно организовао и уређивао спискове омладинаца, надлежно 
министарство је то оверавало и давало даља упутства, остала министарства 
помагала, итд.11 

Деканати факултета, односно управе виших школа такође су морали да 
обезбеђују простор, време и место за извођење обука на факултетима или ви-
шим школама и формирају групе према упутствима надлежног министарства. 
Такође, вршили су контролу студената, планирали кредит и материјал, обезбе-
ђивали демонстраторе. Деканате су контролисали ректорати универзитета.12 

Управе предузећа (градилишта, рудници, фабрике) врше ажурирање спи-
ска нових омладинаца, оверавају им учешће у обуци, пружају потребну подр-
шку, итд. Командири и предавачи наставног центра су у потпуности морали да 
владају планом и програмом, да буду темељито припремљени, проналазе нај-
боље форме рада и побољшавају садржај, активно сарађују, да предлажу похва-
ле и награде за истакнуте појединце, итд. 

Задаци омладинаца при НОВ-у били су да редовно долазе на све часове 
обуке, да марљиво уче, усвајају војну дисциплину и тиме се на најбољи и најте-
мељитији начин припреме за службу у Југословенској армији; да све задатке и 
упутства командира наставног центра, командира вода, наставника, предавача 

9 Стутут Народне омладине Југославије, Сарајево, 1946.
10 Четврта југословенска армија, заједно са Деветим словеначким корпусом ЈА, заузела је 

Трст 1. маја 1945. године, чиме су Трст освојиле савезничке снаге. Идући дан немачка војска се 
предала новозеландској војсци.

11 Архив Војводине, Ф. 340, архивска кутија бр. 21. 
12 Исто.
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у средњој, вишој или високој школи и факултету извршавају савесно. У случају 
биле какве недисциплине могуће су биле казне и уписивање у „књижицу пред-
војничке обуке”.13

Основна организација Народне омладине био је актив у који су улазили 
сви чланови Народне омладине било да су из села, фабрике, школе или слично. 
Сваки актив је бирао секретаријат и председника актива са задатком да упра-
вљају радом. На челу градова, срезова и округа биле су организације у виду 
конференција и одбора. 

Ипак, да све није било идеално у спровођењу предвојничке обуке на тери-
торији Војводине и по местима на којем је она одржавана, говори пример са 
састанака одржаних током 1951. године Месног одбора у Шиду, при Покрајин-
ској конференцији Савеза социјалистичке омладине Војводине. У документима 
са састанака се истиче да је власт у неколико примера поручила да је потребно 
развити што већу агитацију у смислу побољшања дисциплине на самим часо-
вима обуке и смањити број изостанака са наставе. Спомињу се често и казне 
или „законске мере” за оне који раде другачије. 

Учесници тих скупова предлажу и чешће састанке актива и политичке 
конференције на којима би се целокупном чланству Народне омладине предо-
чило какав је то недостатак лично за омладину и исто тако штетна појава за 
друштво.14 У самом фонду чији се један део анализира у овом раду, има још 
доста примера који говоре да је омладина недисциплиновано поступала према 
својој потребној обавези. 

Деценију касније као 
резултат напора државе, 
доћи ће и до увођења 
предвојничке обуке као 
дела редовне наставе у 
школама. Разлог за то је 
свакако могао бити, осим 
спремања омладине за бу-
дуће армијске дане, и не-
пријатељски фактор који 
је земљу почео окружива-
ти почев од Тршћанске 
кризе, преко сукоба са Ин-
формбироом, до каснијег 
антијугословенског држа-
ња суседне Албаније. 

13 Исто.
14 Архив Војводине, Ф. 340, архивска кутија бр. 213.

Фотографија 1. Предвојничка обука при једном 
ауто-мото друштву из 1962. године
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РЕЗИМЕ

Претече предвојничке обуке јављају се у Атини и Спарти. Доста касније у 
средњем веку предвојничку обуку уводи и Османска империја. У Италији су 
после Првог светског рата декретом из 1923. године формиране омладинске ор-
ганизације у којима су се на добровољној основи обучавали дечаци за ступање 
у војску. Краљевина Југославија је сличан концепт имала преко Соколског дру-
штва, а за период после Другог светског рата за територију Војводине и спрово-
ђење предвојничке обуке била је задужена Покрајинска конференција Савеза 
социјалистичке омладине Војводине, која ће кроз своје постојање често мењати 
свој назив, али су јој задаци претежно били исти без обзира на њен назив. За-
даци омладинаца при омладини у Војводини и уопште у земљи били су да ре-
довно долазе на све часове обуке, да марљиво уче, усвајају војну дисциплину и 
тиме се на најбољи и темељитији начин припреме за службу у Југословенској 
армији. Деценију касније почеће увођење предвојничке обуке као део редовне 
наставе у школама. 

Miroslav Jaćimović

PRE-MILITARY TRAINING AT THE PROVINCIAL CONFERENCE OF THE 
LEAGUE OF SOCIALIST YOUTH OF VOJVODINA

Summary: The work contains a brief history of pre-military training around the world 
and notes the interesting sources with regard to the topic from the fond F.340 Provincial 
Conference of the League of Socialist Youth of Vojvodina – Novi Sad (1946–1990), 1946–
1991 (henceforth: F.340), located at the Archives of Vojvodina. Its history begins with Greek 
city-states of Athens and Sparta where boys, since the age of seven, were gradually trained to 
be future soldiers. Later on, in the medieval period, pre-military training was introduced by 
the Ottoman Empire (via Janissary troops), while in the 19th century the practice got insti-
tutionalized in many other countries as well. In Italy, after the First World War, youth orga-
nizations were formed where boys volunteering were trained in order to be ready for the 
military. Since 1937, obligatory pre-military service was introduced twice a week, while 
during the summer months it existed in camps in other European countries as well. The 
Kingdom of Yugoslavia has a similar concept via the Sokolsko Society near large cities, while 
after the Second World War the Provincial Conference of the League of Socialist Youth of 
Vojvodina as well as the designated ministries were tasked with implementing pre-military 
training, as well as its monitoring and development, among the youth on the territory of 
today's Vojvodina. Therefore, the work is meant to demonstrate the importance of F.340 
which contains some parts that are devoted to pre-military training.

Keywords: SFR Yugoslavia, Provincial Conference of the League of Socialist Youth of 
Vojvodina, pre-military training, Vojvodina, Srem
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Народни музеј Крушевац
Србија

АНТИЧКИ ЛОКАЛИТЕТИ РЕГИСТРОВАНИ У ОКРУЖЕЊУ 
ЛЕКОВИТИХ ИЗВОРА НА ПРОСТОРУ СРЕМА 

(ДЕО У САСТАВУ ДАНАШЊЕ СРБИЈЕ)

Сажетак: На простору Срема (део у саставу данашње Србије) постоји више 
лековитих извора. Поред неких од њих регистровани су археолошки локалитети 
који указују на могућност коришћења лековитих извора у античком периоду. У 
раду су представљени локалитети и налази пронађени у окружењу извора у Срему, 
односно налазишта у Јакову, Купинову, Врднику, Сланкамену и Ердевику.

Кључне речи: антика, локалитети, термални извори, праисторија, средњи 
век, Срем, Србија, Јаково, Купиново, Врдник, Сланкамен, Ердевик

Тему рада представљају антички археолошки налази (покретни и непо-
кретни) откривени у близини лековитих извора на простору дела Срема, који 
се данас налази у саставу Републике Србије. Циљ рада је да се утврди могућ-
ност познавања и коришћења лековитих извора на наведеном простору током 
античког периода. Представљена су налазишта регистрована у Јакову, Купино-
ву, Врднику, Сланкамену и Ердевику.2

Јаково

Јаково представља насеље у градској Општини Сурчин у Граду Београду. 
До 2004. године и формирања нове општине налазило се у саставу Општине 
Земун. Јаково лежи  у југоисточном Срему, 24 километра југозападно од центра 

1 Ljubiša B. Vasiljević, National Museum Kruševac, Serbia
2 Љубиша Васиљевић, Експоатација и значај термалних извора у римском периоду на те-

риторији Србије, непубликована докторска дисертација, Београд 2014, 262–299, 422–425. 
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Београда, 4 километра од обале реке Саве. У непосредној близини се налази 
манастир Фенек.

Температура минералне воде у Јакову је 18,5 ˚С, а рН вредност износи 6,4. 
Спада у класу хидрокарбонатних вода, односно поткласу натријумских вода.3

У атару Јакова регистрован је већи број археолошких локалитета. Прва ар-
хеолошка истраживања на овом простору спроведена су још пре почетка Првог 
светског рата.

Најстарији слојеви, одређени у период винчанске културе, припадају праи-
сторијским насељима регистрованим на локалитетима Кормадин (вишеслојно 
налазиште, укључујући и три хоризонта опредељена у винчанску културу) и 
Бршљенак. У оквиру вишеслојног локалитета Калуђерске ливаде најстарији 
слој припада некрополи бронзанодопске белегишке културе. Периоду позног 
бронзаног доба припада насеље истражено на локалитету Економија „Сава”. На 
истом локалитету утврђено је и постојање насеља из периода гвозденог доба IV, 
као и латенски слој. 

Најинтересантнији слој за нашу тему представља антички хоризонт на по-
менутом локалитету Калуђерске ливаде, где је потврђено постојање дуготрај-
ног античког насеља, настањеног од 1. до 4. века. Претпоставља се да је, почет-
ком нове ере, на овом месту постојало домородачко насеље. Становници тог 
насеља били су изложени процесу романизације, што је резултирало бржим 
развојем насеља и веома интензивним животом у њему током 3. и 4. века. Хро-
нолошки след локалитета у Купинову наставља се германском некрополом из 
5–6. века, откривеном на локалитету Кормадин. Археолошка слика на Калуђер-
ским ливадама допуњује се средњовековном некрополом из 12–14. века. Причу 
о прошлости Јакова заокружује манастир Фенек, чије подизање предање везује 
за другу половину 15. века, мада најстарији писани помен манастира датира из 
1563. године.

Локалитет Кормадин (стари називи Јаковачки виногради и Курмадин) у Ја-
кову је већ дуго познат стручној јавности. Прва истраживања, мањег обима, 
обављена су пре Првог светског рата, а налази су потом смештени у Археоло-
шки музеј у Загребу (Šeper 1952, 25). Због великих оштећења локалитета, претр-
пљених између два светска рата, као и приликом изградње савременог насеља, 
Музеј у Земуну је извршио заштитна археолошка ископавања у периоду од 
1956. до 1958. године.

Кормадин се налази се на северној периферији Јакова, односно југозапад-
ној граници насеља Сурчин. Чини га низак пространи брежуљак, са севера 
оивичен каналом реке Галовице, а са југоистока Римским каналом. Висина 
брежуљка у односу на околни терен износи приближно три метра. Некада 

3 Будимир Филиповић, Минералне, термалне и термоминералне воде Србије, Београд 2003, 
112–113.
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окружен мочваром, али ван домашаја високих вода, брежуљак је послужио 
као погодно место за насељавање. Слични повољни услови искоришћени су и 
на оближњем локалитету Бршљенак, где је утврђено постојање винчанског 
насеља.4 

Истраживања су показала да на локалитету Кормадин најстарији слој пред-
ставља насеље винчанске културе. Осим праисторијског културног слоја, кон-
статована је и германска некропола из 5. и 6. века. Током истраживања, спро-
ведених током шесте деценије 20. века, истражено је 26 гробова.5 

Први налази са германске некрополе на локалитету Кормадин откривени 
су 1902. године, када је повереник Археолошког музеја у Загребу, сурчински 
учитељ А. Потуричић, извршио мања археолошка ископавања праисторијске 
некрополе. О  резултатима истраживања Потуричић је информисао загребачки 
музеј. Из његових писама види се да, поред значајног енеолитског слоја, посто-
је трагови и знатно позније некрополе, укопане у рушевине насеља, користећи 
његов повољан, узвишени положај. А. Потуричић сведочи о налазима три ске-
лета са прилозима и једном без прилога, оријентисаних у правцу запад–исток. 
Од гробних прилога помињу се пређице, гвоздени ножеви и маказе и ђинђуве 
од стакла и ћилибара. У наредне три године настављена су ископавања под ру-
ководством Потуричића, а касније и Бруншмида. Током истраживања, откри-
вено је још гробних налаза са прилозима, али они нису детаљно публиковани. 
Све до половине 20. века није посвећивана пажња средњовековним налазима 
са Кормадина, иако је локалитет у неколико махова оштећен.6 

Изузетак представља налаз откривен приликом припремања земље за из-
раду опека у циглани. Тада је откривено шест скелетних гробова, пет са прило-
зима и један без прилога, оријентисаних у правцу запад–исток. Откривени на-
лази чувају се у Музеју Војводине.7 

После оснивања Музеја у Земуну, 1955. године, локалитету је посвећена 
знатно већа пажња. Након што је, приликом рекогносцирања, утврђено да ло-
калитет угрожавају земљани радови, започета су заштитна археолошка истра-
живања, изведена у три кампање. Истраживања су показала да се у овом слу-
чају вероватно не ради о некрополи са континуираним редовима, него о при-
меру обичаја сахрањивања покојника у већим групама. Д. Димитријевић наво-
ди да се овакав вид сахрањивања јавља код германских племена од 5. века, са 
посебним распростирањем током 6. и 7. века, док се у 8. веку постепено губи. 

4 Борислав Јовановић и Јован Глишић, „Енеолитско насеље на Кормадину код Јакова”, Ста-
ринар, бр. 11,  1960, 113.

5 Исто, 113–142.
6 Даница Димитријевић, „Гепидска некропола Кормадин код Јакова”, Гласник Музеја Војво-

дине, бр. 9, 1960, 5. 
7 Исто, 5.
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Кроз тип сахрањивања огледа се степен издиференцираности германског дру-
штва тога времена.8 

На систематски истраженом делу терена откривено је 26 скелетних гробо-
ва, укопаних директно у енеолитски слој. Сахрањивање је вршено у једностав-
ним ракама, релативно уским са заобљеним крајевима. Од укупно 26 скелета, 
констатовано је осам индивидуа мушког пола, девет женског, шест дечијег уз-
раста и три чији пол није било могуће утврдити. Положај скелета готово је јед-
нообразан. Сви скелети положени су на леђа у опруженом ставу са паралелно 
положеним ногама. Глава је код већине скелета окренута фронтално, али често 
окренута ка десном рамену, односно у правцу севера, што наводи Д. Димитри-
јевић на помисао да је реч о заостатку старих ритуала у сахрањивању.9

Само два истражена гроба нису садржавала гробне прилоге. Реч је о дечи-
јим гробовима, обележеним бројевима 22 и 24. Од гробних прилога забележени 
су мач, копље, стреле, тоболац, фибуле, пређице, прстење, новац, кресива, пр-
шљенци, чешљеви, стакло, итд. На основу анализе резултата истраживања, Д. 
Димитријевић износи закључак да је некропола припадала Гепидима, настање-
ним на простору Срема током 5. и 6. века.10 

 Напоменућемо да су на основу сазнања стечених антрополошком анали-
зом извршеном од стране Ж. Микића, три, од укупно деветнаест анализираних 
лобања са германске некрополе, биле вештачки деформисане.11 

Истраживање некрополе настављено је 2008. године, када је, поред истра-
женог средњовековног гроба, додатно прецизирана стратиграфија винчанског 
насеља.12

Током изградње заобилазнице ауто-пута око Београда, јуна 1991. године, 
дошло је до нехотичне девастације археолошког локалитета на потесу званом 
Калуђерске ливаде. Позиција локалитета није била убележена на карти архео-
лошких налазишта коју је, пре почетка радова, добио извођач. Локалитет се 
налази у делу југоисточног Срема у саставу градског подручја Београда. Сме-
штен је на деоници Добановци–Остружница, на левој обали Саве, између Сур-
чина и Јакова. 

Налазиште лежи на најјужнијем узвишењу западног краја дуге лесне греде, 
оријентисане у правцу североисток–југозапад, паралелне са током Саве и окру-
жене ритом. Име локалитета вероватно потиче од тога што се овај простор, у 
периоду од 16. до 19. века, налазио у поседу оближњег манастира Фенек.

8 Исто, 8.
9 Исто, 9.
10 Исто, 11–44.
11 Живко Микић, „Антрополошки осврт на вештачки деформисане лобање из периода ве-

лике сеобе народа”, Зборник Народног музеја археологија, бр. XV/1, 1994, 133.
12 Александар Булатовић, Александар Капуран и Ника Стругар, „Неолитски стратум на ло-

калитету Кормадин у Јакову – сондажно ископавање 2008. године”, Годишњак Града Београда, бр. 
58, 2010, 11–42. 
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Археолошким истраживањима, изведеним на приближној површини од 
једног хектара, утврђено је постојање слоја из периода бронзаног доба са 88 
гробова спаљених покојника сахрањених у урнама.13  И. Богдановић додатно 
скреће пажњу на налаз бодежа, редак на нашим просторима.14

Из периода антике истражен је део античког насеља са непрекинутим кон-
тинуитетом у периоду од 1. до 4. века. Континуирано постојање античког насе-
ља објашњава се локацијом смештеном непосредно поред античког пута Син-
гидунум–Сирмијум, односно Таурунум–Басијана–Сирмијум. Покретни и не-
покретни налази сведоче о постојању насеља са доморадачким становништвом 
из 1. века, романизованим након римских освајања, после чега је живот у насе-
љу настављен, са посебним интензитетом током 3. и 4. века.15 

Антички метални налази су, у највећем броју, израђени од бронзе и гвожђа. 
Од укупно 64 обрађена налаза, тридесет је израђено од бронзе, тридесет (јако 
кородираних и оштећених) од гвожђа, један је од сребра, један је обложен сре-
бром и два су од олова. Већина налаза је пронађена у површинском слоју, наста-
лом после уклањања хумуса, а мањи број је откривен у насеобинским слојевима, 
јамама и рововима. Међу металним предметима налазе се фибуле, наруквице, 
копче, прстење, кључеви, медицински инструменти (пинцете, куке, сонде), ору-
ђа (секире, длета), као и фрагменти већих предмета чију намену није могуће са 
сигурношћу дефинисати. Пронађено је укупно петнаест комада фибула, разли-
читих типова, датованих у 4. век. Б. Петровић наводи да неки од откривених 
типова фибула представљају прве налазе одређених типова откривене у околи-
ни Београда. Фибуле су израђиване на ширем простору провинције Паноније, 
изузев гвоздених, које представљају продукте локалних радионица.16 

Током истраживања пронађено је шеснаест бронзаних римских новчића, 
датованих најчешће у 1–2. в., све до 4. века.17

Утврђено је и постојање средњовековне некрополе са истражених 108 гро-
бова. Некропола се датује у период од 12. до 14. века, с тим што трагови најин-
тензивнијег сахрањивања потичу из друге половине 12 и почетка 14. века.18

Манастир Фенек смештен je у југоисточном делу Доњег Срема, на терито-
рији Јакова, удаљен двадесет километара од Београда. Манастирски комплекс 

13 Бисенија Петровић, Нови археолошки налази у Земуну, Београд 1998, 13–15.
14 Игор Д. Богдановић, „Типологија бодежа раног бронзаног доба у горњем и средњем По-

дунављу”, Рад Музеја Војводине, бр. 37/38, 1995/1996, 27. 
15 Бисенија Петровић, „Римски метални налази са локалитета ‘Калуђерске ливаде’ у Сурчи-

ну”, Годишњак Града Београда, бр. 43, 1996, 13–31.; Никола Црнобрња, „Римски новац са локали-
тета ‘Калуђерске ливаде’ у Сурчину”, Годишњак Града Београда, бр. 43, 1996, 33–36.

16 Бисенија Петровић, нав. дело, 13–31;  
17 Никола Црнобрња, нав. дело, 33–36. 
18 Милица Јанковић, „Калуђерске ливаде – средњовековно гробље код Јакова”, Гласник Срп–

ског археолошког друштва, бр. 19, 2003, 73–120.
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се састоји од цркве посвећене Светој Петки, конака који окружује цркву са три 
стране и засебне капеле, посвећене истој светитељки. Иако по свом географ-
ском положају не спада у групу фрушкогорских манастира, Фенек је по свом 
настанку, условима историјског развоја и архитектонским обликом увек трети-
ран у оквиру ове групе. Од самог оснивања манастир је био значајно средиште 
култа Свете Преподобне мати Параскеве, који се од почетка 15. века нарочито 
развија на подручју Београда и Доњег Срема. Не постоје поуздани подаци на 
основу којих би се могао утврдити тачан датум подизања манастира, нити име 
његовог ктитора. 

Сматрамо да није случајно да је манастир Фенек посвећен Св. Петки ‒ Па-
раскеви, односно да у овом случају имамо пример локалитета где се култ све-
титељке надовезује на античка светилишта ијатричког карактера повезана са 
својствима лековитих вода.

Купиново

Атар Купинова простире се у крајњем југоисточном делу општине Пећин-
ци, на контакту алувијалне равни Саве и ниже лесне терасе. Ту се налази и 
највећа мртваја у Србији, Обедска бара, и највећи меандар, Купински кут. Село 
је удаљено од центра општине Пећинци 31 километар, а од центра Београда око 
40 километара. На територији атара постоји неколико термалних извора.

У Купинову постоје два локалитета са изворима минералне воде. На лока-
литету Купиново (Тр) налази се бушени бунар. Температура минералне воде 
износи 38 ˚С.  Температура воде на бунару 1/Х износи 48–51 ˚С. Извори припа-
дају класи хидрокарбонатних вода. Купиново (Тр) спада у поткласу натријум-
ско-калцијумских вода, док је Купиново 1/Х у поткласи натријумских вода. 
Приметно је да воде из Купинова имају повећан садржај силицијум-диоксида и 
стронцијума.19 

У археолошку литературу Купиново улази крајем 19. века. Тада је откриве-
на остава металних предмета, датована од стране Д. Бален – Летунић у период 
позног бронзаног доба (Br D – Ha A1).20

У атару Купинова, на локалитету Крстови, вишеслојном налазишту са ла-
тенским слојем, приликом копања шљунка на савској обали, пронађена су два 
копља, једно поред другог. Копља се налазе у приватној збирци.21  

19 Будимир Филиповић, нав. дело, 117–123.
20 Dubravka Balen Letunić, „Nekoliko ostava iz kasnog brončanog doba na području Srijema”, Vi-

jesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, br. 21, 1988, 7–8.
21 Перица Одобашић, „Прилози за нову типологију келтских копаља у Подунављу и на се-

верном Балкану”, Зборник Завичајног музеја Рума, бр. 5, 2005, 92.
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Са истог локалитета потичу и налази сребрне наушнице белобрдског типа 
и средњовековног бронзаног прстена. Према казивању мештана, поменути на-
лази пронађени су поред људских скелета. Д. Поповић наводи да су од мештана 
добијени и фрагментован келтски мач од гвожђа и турски бронзани буздован, 
са ланцем од шест карика. За ове предмете нису познати услови налаза. Прили-
ком рекогносцирања терена, у профилу обале Саве, у нижим зонама уочен је 
културни слој са траговима кућног лепа, а у горњим зонама остаци људских 
костију. Од покретног археолошког материјала, прикупљена је керамика из по-
зног неолита, латена и римског периода.22

Сличан налаз копља, попут оружја пронађеног на  Крстовима, потиче и са 
локалитета Пањеви. И ово копље се налази у приватном власништву.23   

Из античког периода, у археолошкој збирци Војног музеја у Београду чува-
ју се комади римског бронзаног новца: ковање Валентинијана I, Константино-
пољ; Валентинијан II, Сисција; Теодосије I, Кизик (три комада); Аркадија, Кон-
стантинопољ и Хонорија, Кизик.24

Током новембра 2003. године, на локалитету Гробница су, у оквиру пројек-
та Археологија Амантина – домородачко становништво Срема у античко доба, 
извршена мања археолошка истраживања. Локалитет се налази три километра 
источно од Купинова, непосредно уз асфалтни пут за Прогар, чија изградња је 
довела до оштећења налазишта. Локалитет се простире на доста ниском терену 
(око 79 метара надморске висине), који се благо спушта ка југу, где се, непосред-
но уз реку Саву, у ширини од три километра, пружа бањско-ритски терен. По-
вршински налази покретног археолошког материјала  (тегуле, опеке, керамика) 
указују да се локалитет простире на површини од 1,5 хектара.25

Приликом истраживања, локалитет је подељен у три сектора. У сектору И 
откривени су укопи означени као јама 1 и јама 2. Јама 1 има неправилан, овал-
ни облик, пречника 2,5 – 3,5 метара. Дужом страном је оријентисана правцем 
север – југ. Укопана је у здравицу до дубине од 0,45 м. У југозападном делу јаме 
налази се нешто плиће, такође овално, проширење. На северној страни јаме 1, 
уз њену источну и западну ивицу, уочена су два мања укопа – остаци дрвених 
стубова. Ови стубови су могли служити као носачи кровне конструкције изнад 
јаме 1. У том случају, у својој раној фази, јама 1 би представљала стамбени обје-
кат. Јама 2 је једним делом залазила у југозападни профил сонди због чега је тек 
на крају ископавања истражена ширењем сонди непосредно изнад јаме.26

22 Dragan Popović, „Rekognosciranje u Sremu”, Arheološki pregled, br. 10, 1968, 219–224.
23 Перица Одобашић, нав. дело, 92.
24 Мирко Пековић, Археолошка збирка у Војном музеју у Београду, Београд 2006, 107–109.
25 Милорад Игњатовић, „Купиново – локалитет Гробница, насеље предримског и римског 

периода”, Археолошки преглед Српског археолошког друштва, бр. 1, 2006, 35.
26 Исто, 36.
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Слика 1. Географски положај локалитета Гробница код Купинова  
(према: Игњатовић 2006, 35) 

У овим јамама откривен је керамички материјал карактеристичан за по-
знолатенску материјалну културу. Углавном се ради о посудама израђеним на 
грнчарском витлу, од добро пречишћене глине, сиве боје печења. Међу њима су 
најзаступљеније зделе са S профилисаним ободима, а потом следе фрагменти 
лонаца и поклопаца. Присутне су и посуде, углавном лонци, израђени на витлу 
или руком, од глине и са додацима дробљених шкољки или ситног песка. Овај 
тип керамичког материјала јавља се од краја 2. века пре нове ере, па све до по-
четка 2. века нове ере.27

Налаза грађевинских објеката није било у секторима II и III. Керамички 
материјaл пронађен у поменутим секторима може се поделити у две групе. 
Прву, мање заступљену групу, чини керамика израђена у традицији познола-
тенског грнчарства. Другу групу представљају налази римске провинцијалне 
керамике, где доминирају посуде рађене од глине са додацима крупног песка, 
често са примесама шкољки. Од облика су најзаступљенији фрагменти лонаца 
са тракасто профилисаним ободом датованих од краја 1. до 4. века, као и разли-
чити типови поклопаца временски опредељених у другу половину 3. и 4. века.28

Потпуно другачију слику пружају налази трпезног посуђа израђеног од до-
бро пречишћене глине, црвенкасте боје печења. Овај тип посуда заступљен је 
зделама, мањим лонцима и крчазима датованим у 2. век нове ере. Од металних 
налаза значајни су бронзана „Т” фибула са краја 3. до почетка 4. века и познола-

27 Исто, 37.
28 Исто, 37.
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тенска бронзана фибула. Нумизматички материјал састоји се од сребрног дена-
ра Трајана, издатог између 112. и 114. године и два бронзана новчића Клаудија 
Готског, кованих између 268. и 270. године. Закључак М. Игњатовића гласи да је 
на овом локалитету у континуитету живело становништво из насеља датованог 
у предримски период. Становништво, изложено процесу романизације, наста-
вило је да егзистира на истом простору све до 4. века.29 

Слика 2. Јама 1 са локалитета Гробница код Купинова 
(према Игњатовић 2006, 36, сл. 1)

У југоисточном Срему, у оквиру Специјалног резервата природе Обедска 
бара, налази се тзв. Купински кут. То је терен унутар најтипичнијег меандра 
Саве. Са северне стране, Купински кут је омеђен локалним асфалтним путем 
Купиново – обала Саве, а на истоку летњим путем Купиново – обала Саве. Од 
места где овај савски меандар почиње (на западном крају поменутог асфалтног 
пута), до места где се корито реке исправља (код прелаза за Скелу), треба пло-
вити скоро 25 километара, док је права линија између те две тачке дуга око 4 
километра. 

Слика 3. Сребрни денар, ковање цара Трајана, 112–114. година, локалитет 
Гробница код Купинова (према: Игњатовић 2006, 37, сл. 2)

29 Исто, 38.
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Утврђено је да се на овом простору, већ годинама, врше дивља археолошка 
ископавања, чији трагови су бројни и уочљиви на терену у виду јама и брегова 
од избачене земље. Процена гласи да је, на простору од једног хектара, ископа-
но више од 200 јама, што представља драстичан пример дивљег копања и уни-
штавања археолошког локалитета. У избаченој земљи налази се доста фрагме-
ната керамике, тегула и опека, а познати су и налази дршке за нож од јеленског 
рога, коштаног шила, итд. Међу керамичким налазима истичу се фрагменти 
тера сигилате са мотивом пса у медаљону, као и пар фрагмената словенске ке-
рамике украшене валовницом. Може се закључити да локалитет припада пери-
оду касне антике и раног средњег века. П. Одобашић сматра да се на овом ме-
сту вероватно налазила и касноантичка некропола.30

Имајући у виду да се, на супротној обали Саве, преко пута овог локалитета, 
налази село Бељин и ушће речице Вукодраже у Саву, где је регистровано рим-
ско утврђење, за очекивати је постојање истовременог локалитета и на Купин-
ском куту. Ако узмемо у обзир и чињеницу да је један од најзначајнијих рим-
ских путева у Панонији, пут Cusum (Петроварадин) – Solnoс (код Басијане) – 
Купиново – Бељин, овде прелазио преко Саве, може се очекивати постојање 
античке некрополе поред пута.31 

Слика 4. Бронзана аплика у облику попрсја жене  
(према: Veličković 1972, 116, kat. 192)

30 Перица Одобашић, „Дивље копање по археолошким локалитетима”, Зборник Завичајног 
музеја Рума, бр. 5, 2005, 61–62.

31 Исто, 62–63.
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Занимљив је налаз бронзане апликације у облику попрсја жене. Апликаци-
ја, датована у 3. век, служила је за украшавање кола или намештаја. Данас се 
чува у Народном музеју у Београду.32                 

У атару Купинова откривени су бројни појединачни налази употребних и 
украсних предмета, као што су новац града Аполоније или гвоздени умбо шти-
та. У цркви Св. Луке узидан је, у олтарској ниши, споменик декурионске поро-
дице из Басијане, датован у 4. век. Приликом археолошких истраживања 1994. 
године, спроведених у непосредном окру-
жењу цркве, констатован је слој са рано-
римским материјалом 1. века н. е., у окви-
ру кружних јама са гаром, пепелом и кућ-
ним лепом.33

У вези са могућим култовима везаним 
за термалне изворе можда стоји случајан 
налаз мермерне главе богиње Дијане, от-
кривено источно од Путинаца. Налаз је 
Музеј Срема у Сремској Митровици отку-
пио од налазача. По стилским одликама, 
налаз је сличан римским копијама грчких 
скулптура, израђиваних за време влада-
вине цара Хадријана.34 

Поменути налаз могао би да предста-
вља траг култног поштовања Дијане ве-
заног за лековита својства извора у Купи-
нову.

За сада нису регистровани антички 
слојеви у оквиру средњовековног града 
Купиника, али сматрамо да ову могућност 
не треба одбацити. 

32 Milivojе Veličković, Rimska sitna bronzana plastika u Narodnom muzeju u Beogradu, Beograd 
1972, 116.

33 Maja Ђорђевић, „Црква Светог Луке у Купинову, археолошка истраживања у 1994. годи-
ни”, Гласник Друштва конзерватора Србије, бр. 19, 1995, 122–125; Ista, Arheološka nalazišta 
rimskog perioda u Vojvodini, Beograd 2007, 58; Драган Поповић, „Археолошки споменици у источ-
ном Срему”, Зборник Музеја Срема, бр. 1, 1995, 19.

34 Драгослав Срејовић и Александрина Цермановић Кузмановић, Римска скулптура у Ср-
бији, Београд 1987, 72–73; Љубиша Васиљевић, Археолошки споменици бога Силвана у римским 
провинцијама на територији Србије, непубликована магистарска теза, Филозофски факултет, 
Београд 2008, 147–148; Бојана Племић, Дијана, римска и аутохтона богиња ‒ Дијанин култ у 
провинцијама централног и западног Балкана, Београд 2017, 79.

Слика 5. Мермерна глава Дијане 
из Путинаца (према: Dautova 

Ruševljan 1983, 21, Т. 41/2)
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Храм Св. Луке се налази на југозападној периферији Купинова, педесетак 
метара источно од тврђаве, поред отоке Обедске баре. Више пута је обнављан, 
па је последњих векова континуирано био у функцији. Саградио га је деспот 
Ђурађ Бранковић 1456. године. Могуће је да посвета цркве Св. Луки, јеванђели-
сти и лекару, представља одсјај некадашњих веровања везаних за лековита свој-
ства термалних извора у Купинову.

Врдник

У Врдник Бањи постоји дубоко окно са извориштем минералне воде. Тем-
пература воде износи 33 ˚С, а рН вредност 7,4. У оквиру класе хидрокарбонат-
них вода, припада магнезијумско-натријумско-калцијумској поткласи, по чему 
је јединствена у реону.35

У атару Врдника налази се локалитет Градиште, смештен на платоу брега, 
чија основа има облик прстена. Са три стране се падине брега стрмо обрушава-
ју, док се једини добар прилаз налази са источне стране. На површини од 100 х 
80 констатовани су трагови античког грађевинског материјала и људске кости. 
Налази керамике су веома ретки и атипични. Карактер локалитета указује на 
постојање мањег утврђења са некрополом.36

Из атара села познати су налази античког новца, који су забележени у 
стручној литератури.37

Утврђени град Врдник подигнут је на надморској висини од 400 метара. У 
историјским изворима први пут се помиње 1315. године.

Могућност познавања и коришћења лековитих извора у Врднику, током 
античког периода, за сада, остаје у домену основане претпоставке.

Сланкамен

У Сланкамену постоји бунар са минералном водом. Температура воде из-
носи 18,4 ˚С, а рН вредност 7,5.38 

Стари Сланкамен представља веома значајно вишеслојно налазиште. Ње-
гова сложена, али истовремено и јасно издиференцирана стратиграфија, пока-
зује трагове насељавања из средњег и позног бронзаног доба, халштата, латена, 

35 Будимир Филиповић, нав. дело, 111.
36 Dragan Popović, „Rekognosciranja u Sremu”, Arheološki pregled, br. 9, 1967, 173. 
37 Милутин Гарашанин и Драга Гарашанин, Археолошка налазишта у Србији, Београд 1951, 

224; Maja Đorđević, nav. delo, 33.
38 Будимир Филиповић, нав. дело, 112.
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преко антике, када се на овом месту вероватно налазио град Акуминкум, па све 
до позног средњег века. Већина налаза потиче са локалитета Градина, мада је 
утврђено постојање културних слојева и на другим локацијама.

На локалитету Градина могу се издвојити два античка слоја. Старији слој 
припада римском насељу, а мањи утврђењу, односно утврђеном граду, најверо-
ватније Акуминкуму. У вези са поменутим слојевима насељавања сигурно је у 
вези античка некропола, констатована на локалитету Почента. Антички нала-
зи регистровани су и на локалитетима Дугореп (Хумка) и Одушевац, где су се 
налазила мања утврђења, са функцијом заштите подграђа. Са простора Новог 
Сланкамена, антички налази регистровани су на локалитетима Грабовац (ке-
рамика), Црквена (опеке) и Позадина Јанде (бронзани новац и керамика про-
винцијског начина израде).

На месту данашњег Сланкaмена, налазио се келтски опидум и римско 
утврђење Акуминкум. Остаци латенске културе показују да се на овoм месту 
налазило једно од средишта територије Скордиска (civitas Scordiscorum). Латен-
ски Сланкамен сигурно је имао значајну улогу у војном и економском животу 
Скордиска. Опидум у Сланкамену је изграђен на платоу са којег се одлично 
виде ушће Тисе у Дунав, Банат и делови Бачке.39

     Слика 6. Положај опидума у Старом Сланкамену у претпостављеном систему 
латенских утврђења на десној обали Дунава (према: Тапавички Илић 2014, 22, сл. 1)

39 Марцел Горенц и Даница Димитријевић, „Градина у Старом Сланкамену”, Рад војвођан-
ских музеја, бр. 5, 1956, 150–155.
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Извесно је да је опидум представљао део, можда и централни, система 
келтских утврђења подигнутих дуж десне обале Дунава, на претпостављеном 
међусобном одстојању од седам километара. Утврђења су подигнута у релатив-
но кратком временском распону, готово истовремено, на крају 2. и током прве 
половине 1. века пре нове ере.40 

Након насељавања Римљана на овом подручју, оно је и даље задржало неку 
врсту аутономије, иако је номинално припадало територији Басијана 
(Bassianae). Натписи који потврђују постојање Civitas Scordiscorum нађени су у 
Сланкамену и у Петровцу. На првом се спомиње princeps и praefectus Скорди-
ска, док се на другом спомињу два брата, principes, који су чланови племенског 
савета. Оба натписа се датују на крај 1. и почетак 2. века н.е.41  Поменути налаз 
из Сланкамена иде у прилог претпоставци да се управо на овом месту налазило 
насеље Civitas Scordiscorum.

Скордистичка утврђења у источном Срему постојала су и даље, а чак су 
познати и њихови латински називи. У складу са тим, 7 км низводно од Сланка-
мена (Acumincum) налази се Сурдук, некадашњи Rittium, док се 14 км јужно од 
њега налазе Нови Бановци, тј. Burgenae. На 14. километру од Нових Бановаца 
налази се Земун (Тaurunum). Треба споменути да се око 7 км низводно од Зему-
на налази плато Звездаре, место за које се претпоставља да је представљало 
скордистички опидум на подручју данашњег Београда, тј. римског Сингидуну-
ма.  Сва напред наведена утврђења у источном Срему претворена су у римске 
каструме, што би значило да је већ постојећи одбрамбени систем Скордиска 
лако уклопљен у римски Лимес. Дрвене структуре, палисаде и ровови, наново 
су изграђени од камена, а унутар таквих зидина подигнуте су чврсте грађевине 
од камена и опеке.42

Најбољи пример за поменути процес претварања келтских утврђења у рим-
ске каструме, представља управо опидум у Старом Сланкамену, где се римски 
каструм по величини и облику у потпуности поклапа са скордистичким опи-
думом, док се оба уклапају у конфигурацију терена. Познато је да је ово утврђе-
ње обновљено током  2. и 3. века нове ере. Зидине утврђења су изграђене од 
камена, а унутар њих су подигнуте нове грађевине. У подножју платоа се нала-
зило цивилно насеље, у којем је пронађена велика количина шута и ситних 
налаза.43 

40 Милица Тапавички Илић, „Фортификациони систем Скордиска”, Крушевачки зборник, 
бр. 16, 2014, 21–32.

41 Исто.
42 Петар Петровић, „Римски лимес на Дунаву у Доњој Панонији”, у: Никола Тасић (ур.), 

Фрушка Гора у античко доба (Прилози за стару историју и археологију), Нови Сад 1995, 9–32.
43 Исто, 23.
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Након римских освајања, на простору Срема формиране су администра-
тивне јединице, са одређеном аутономијом у локалним стварима. Може се рећи 
да је матична територија келтских Скордиска био источни Срем, док су запад-
ни Срем настањивала племена Амантина, Бреука, Корнаката и Трикорненза. 
Такође је очигледно да су Римљани покушали да ограниче утицај и снагу нај-
важније популације у оквиру скордистичког племенског савеза тако што су јој 
доделили ограничену територију за будући цивитас.44

Ограничавање племена Скордиска на узан појас источног сремског Подуна-
вља одговарао је римским интересима на овом делу подунавског лимеса. Може 
се претпоставити да је на подручју предвиђеном за скордистички цивитас било 
утврђено насеље, где су се окупљале најважније племенске старешине. Овакав 
распоред је значио бар делимичан опстанак старих племенских структура.45 

Повољан стратешки положај, наспрам ушћа Тисе, условио је рано прису-
ство римске војске на овом простору. Познато је да је, почетком 1. века нове ере, 
на простору источног Срема било стационирано неколико одреда легије II 
Аdiutrix и неколико помоћних јединица. Касније ћемо се упознати са надгроб-
ним спомеником ветерана легије II Аdiutrix, откривеним код Сланкамена. 
Ипак, тек је током Трајанове владавине изграђен или обновљен већи број ка-
стела у Панонији и трупе су пребачене на Дунав. У том периоду, дунавски ли-
мес  добија структуру коју  задржава све до краја 3. века нoвe eре. Током 2. века, 
три помоћне јединице су биле стациониране у источном Срему. Mеђу њима се 
налазила и кохорта  I Campanorum, стационирана у Акуминкуму.46 

На супротној страни обале Дунава, код Титела, откривено је неколико епи-
графских споменика са поменом кохорте I Brittanica. У периоду касне антике, у 
Акуминкуму су биле стациониране коњичке јединице – cuneus equitum 
Constantinium Aciminci  и equites sagittarii Aciminci.47 

O присуству кохорте I Campanorum у Сланкамену, сведоче и налази две 
опеке са печатом јединице. Једна опека, откривена крајем 19. века, пренета је у 
Археолошки музеј у Загребу, али је данас изгубљена. Друга опека, датована у 2. 
или почетак 3. века, чува се у археолошкој збирци Музеја Града Београда.48 

О становницима Акуминкума, који су се после војне службе вратили у за-
вичај, сведочи надгробни споменик са поменом легије II Adiutrix, пронађен на 

44 Borislav Jovanović, „Keltska kultura u Jugoslaviji. Uvod i Istočna grupa”, u: Alojz Benac (ur.), 
Praistorija jugoslavenskih zemalja, knj. 5, Sarajevo 1987, 850.

45 Милица Тапавички Илић, нав. дело, 30.
46 Слободан Душанић, „Римска војска у источном Срему”, Зборник Филозофског факултета, 

бр. Х/1, 1968, 96.
47 Aleksandar Jovanović, „Akuminkum”, u: Dragoslav Srejović (ur.), Arheološki leksikon, Beo-

grad 1997, 29–30.
48 Милена Душанић, „Римске опеке са жигом са панонског лимеса (одсек Cuccium – 

Taurunum)”, Старинар, бр. 39, 1988, 87, 91.



Љубиша Б. Васиљевић450

обали Дунава, код Сланкамена.На основу имена конзула, Луција Анија Макси-
ма и Септимија Апера, споменик је прецизно датован у 207. годину.49 

У Старом Сланкамену уочавају се два доминантна платоа где су се могла 
налазити утврђења: Градина и Хумка. На локалитету Градина, археолошким 
истраживањима констатовано је постојање античког хоризонта испод сред-
њовековног утврђења. Вероватно се управо на Градини налазио антички 
Акуминкум. 

Истраживањима је утврђено постојање луксузне средњовековне грађевине, 
датоване од 13. до 15. века. Пронађен је и велики број камених кугли и гвозде-
них стрелица, сведочанство о опсади утврђења од стране Турака.50 

Испод темеља средњовековне грађевине пронађен је антички зид од ло-
мљеног и тесааног камена, повезаног малтером. Зид је подигнут изнад праисто-
ријске земунице. Утврђено је да се античка грађевина простире испод читавог 
средњовековног објекта, али није могуће утврдити њену намену. Рекогносци-
рања су показала да се, у подножју Градине, на простору данашњег села, разви-
ло велико цивилно насеље, као и низ некропола на оближњим брежуљцима. 
Вероватно је и око подграђа изграђен систем утврђења, чији су трагови конста-
товани на локалитетима Дугореп и Одушевац.51    

У Акуминкуму се налазило значајно средиште култа Јупитера Долихена, о 
чему сведочи вотивни споменик откривен половином 19. века. Жртвеник је 
1851. године пренет у Дворски музеј у Бечу. Љ. Зотовић наводи да се на споме-
нику јасно види романизација представе сиријског божанства, али и да неки 
трагови композиције указују на јасне трагове старих оријенталних веровања и 
на прототип представе бога Хада, чији је романизовани наследник Јупитер До-
лихен.52 Сматрамо да, ипак, нема довољно основа да поменути споменик ди-
ректно повежемо са култом везаним

Крајем 19. века, Ј. Бруншмид је забележио још један рељефни споменик из 
Сланкамена. Боравећи у Сланкамену, у мају 1894. године,у бедемима града, Брун-
шмид је приметио сeкундарно коришћен мермерни споменик. Аутор је споменик 
извадио и отпремио у Археолошки музеј у Загребу. Споменик је на две суседне 
стране украшен рељефима. На широј страни налази се представа палме, дуж чи-
јег се стабла успиње змија, док се на врху крошње налазе две птице које се љубе. 
Ужа страна споменика декорисана је рељефном представом сатира. Пошто је 

49 Снежана Ферјанчић, Насељавање легијских ветерана у балканским провинцијама I–III век 
н. е., Београд 2002, 266.

50 Danica Dimitrijević, Jovan Kovačević, „Stari Slankamen (Acumincum), Inđija – praistorijska, 
antička i srednjovekovna nalazišta”, Arheološki pregled, br. 7, 1965, 116–117. 

51 Isto, 117.
52 Љубица Зотовић, „Ново тумачење Долихеновог споменика из Сланкамена”, Старинар, бр. 

22, 1971, 59–64.
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споменик украшен само са две стране, Бруншмид сматра да је вероватно пред-
стављао део довратника и износи претпоставку да се могао налазити у склопу 
Баховог храма.53 

Током 1954. године Војни музеј је започео археолошко истраживање дунав-
ског лимеса у Срему на простору од Старог Сланкамена до Нових Бановаца. У 
периоду од 1955. до 1959. године Војни музеј је изводио археолошка истражива-
ња на локалитету.54 

Народни музеј из Земуна је 1955. године узео учешће у истраживањима 
локалитета Градина. На локацији  римског Акуминкума, констатовано је по-
стојање праисторијског, античког и средњовековног културног слоја. Северои-
сточна падина Градине била је нарочито интензивно насељавана у римском 
периоду, када је служила у одбрамбене сврхе на линији дунавског лимеса. 

На платоу истакнутог трапезоидног лесног изданка, на локалитету Гради-
на, доминирају остаци средњовековног града. Археолошка истраживања су 
показала да се средњовековни бедеми настављају на римске зидове и прате тра-
су њиховог кретања. Констатоване су две фазе римског насељавања: ранорим-
ско насеље, формирано за време владавине династије Флавијеваца и утврђено 
римско насеље са масивним зидовима везаним малтером, са честим налазима 
новца из 4. века.55 

Локалитет Хумка или Дугореп налази се на ушћу реке Тисе у Дунав, 30–40 
метара изнад стрме десне обале Дунава. Археолошка истраживања, спроведена 
1958. године, показала су постојање фортификационог објекта – спекулума, ди-
мензија 7,75 м х 7,75 м. На основу начина изградње и покретних налаза објекат 
је датован у 4. век. На локалитету Танацков салаш, приликом рекогносцирања 
уочено је постојање латенске керамике, као и раноримске грнчарије провинциј-
ске израде. Утврђено је и постојање једног римског споменика са натписом. На 
жалост, нисмо пронашли прецизније податке о овом натпису.56                    

У атару Старог Сланкамена, на локалитету Почента, констатовано је посто-
јање римске некрополе, сигурно повезане са античким Акуминкумом.57

Један километар удаљен од северозапада Новог Сланкамена је локалитет 
Грабовац, где су констатовани фрагменти латенске и римске керамике. Лока-
литет Црквена налази се на северној периферији насеља, у близини савременог 
гробља. Налази се на узвишењу облика заобљеног квадрата, димензија 70 м х 

53 Josip Brunšmid, „Arheološke bilješke iz Dalmacije i Panonije”, Vjesnik Нrvatskog arheološkog 
društva, n. s. br. 1, 1895, 182.

54 Mirko Ž. Peković, “Archaeological Research of the Military Museum from 1954–2012”, Весник 
Војног музеја, бр. 40, 2013, 13–14.

55 Maja Đorđević, nav. delo,  72–73.
56 Isto, 73.
57 Dragan Popović, nav. delo, 178. 
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70  м.  На површини се налазе  доста ретки трагови римских опека и бројнији 
налази згуре, костију и грубе средњовековне керамике. Конфигурација терена 
указује на могућност да је реч о утврђењу, док локална традиција говори да се 
на овом месту налазила џамија.58 

Из Новог Сланкамена потиче и налаз драхме грчког града Дирахиона.59 На 
месту Позадина Јанде, утврђено је постојање фрагмената римске керамике про-
винцијске израде и римског бронзаног новца.60  

Изузетне стратешке погодности су одувек представљале доминантан ра-
злог за избор локације у Сланкамену као места за подизање утврђења које до-
минира и контролише широки околни простор. Ипак, сам топоним јасно ука-
зује да је становништво имало однос према карактеристикама које овом месту 
даје и постојање лековитих извора. Вероватно су, током различитих времен-
ских периода, укључујући и антички, извори у Сланкамену били коришћени од 
локалног становништва. Поштовање култа Јупитера Долихена и не може се 
директно везати за лековите изворе, али можемо очекивати постојање налаза 
везаних за ијатричке култове који ће ити откривени приликом будућих истра-
живања локалитета. У прилог овој претпоставци иду и налази који могу бити 
повезани са култом Бахуса.

Ердевик

На јужним падинама Фрушке горе изграђен је систем акумулационих језе-
ра, на потесу од Сота до Марадика. Највеће од ових језера, дужине 4,5 киломе-
тра, налази се у близини Ердевика, у долини Мохарач. У околини Ердевика, 
посебно на потесу Бања Кулина, налази се више лековитих извора.

Постојање римских остатака у Ердевику забележено је још у 18. веку, пре-
цизније 1798. године, када је забележено да недалеко од насеља (у правцу села 
Дивош) постоје остаци римског грађевинског комплекса са бедемима, лукови-
ма и стубовима.61 (Сремац 2014, 10). 

Топоним Бања у Ердевику забележен је нешто раније, прецизније 1736. го-
дине, па се може претпоставити постојање купалишта, лековитог извора или 
бањског лечилишта. Сродан је и забележени топоним Топлице. Занимљиво је и 
постојање топонима Мале калиле, насталог од турцизма који означава место 

58 Isti, „Rekognosciranja u Sremu”, Arheološki pregled, br. 11, 1969, 252. 
59 Josip Brunšmid, „Nekoliko našašća novaca na skupu u Hrvatskoj i Slavoniji”, Vjesnik Нrvatskog 

arheološkog društva, n. s. br. 12, 1912, 265.
60 Maja Đorđević, nav. delo, 73.
61 Радован Сремац, „Извори из XVIII и XIX века за проучавање археолошке баштине оп-

штине Шид”, Грађа за проучавање споменика културе Војводине, бр. 27, 2014, 10.
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где има воде у време суше, што указује на могућност постојања насеља форми-
раног око сталног извора.62 

Током 1982. године Музеј Срема је извршио археолошко ископавање на ло-
калитету Бања Кулина код Ердевика. У питању је мало језеро са неколико леко-
витих извора, које су Римљани претворили у бању. Локалитет је констатован 
приликом радова на проширивању језера и његовог облагања каменом. Том 
приликом откривен је римски зид, после чега су уследила археолошка истра-
живања.

На локалитету је утврено постојање пет зидова, као и две грађевинске фазе. 
Један зид припада млађој грађевинској фази, док преостала четири образују 
пространи базен, оријентисан у правцу североисток–југозапад. Дужина зидова 
износи 12,5 метара, а највеће ширина 2,90 м. Грађени су од опека повезаних 
малтером. Просторија представља део већег комплекса. Источни и јужни зид 
су били преградни, док су западни и северни носили кровну конструкцију. У 
угловима базена откривена је дрвена, роштиљска конструкција. Објекат се вре-
менски опредељује у 3–4. век.63 

Слика 7. Базен у Бања Кулини код Ердевика  
(према: Radenović Pejović 1985, T. LVI, сл. 1)

Пронађена су два фрагмента водоводних цеви и један гвоздени ексер. У 
базену и његовој непосредној околини извире неколико термалних извора, па 
се сматра да су га Римљани користили као бањско купатило. У непосредној 

62 Исти, „Прилог познавању топонима општине Шид са посебним освртом на римске лока-
литете”, Гласник Српског археолошког друштва, бр. 24, 2008, 318.

63 Zorica Radenović Pejović, „Banja Kulina, Erdevik – rimsko kupatilo”, Arheološki pregled, br. 24, 
1985, 108.
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близини уочен је покретан археолошки материјал, укључујући и новац Анто-
нина Пија, као и остаци и две зидане гробнице. А. Јовановић скреће пажњу да 
је, према подацима из архиве Музеја Срема, у гробницама пронађено оружје 
(копље), на основу чега их сврстава у тип касноантичких гробова са оруђем и 
оружјем, везане за стране фунерарне елементе. Аналогије за ову конструкцију 
налазе се у Вараждинским Топлицама, на локалитету Aquae Iassae.64  

Преглед локалитета и налаза јасно указује на велику могућност да су наве-
дени термални извори били познати и коришћени током античког периода. 
Пред будућим истраживањима, теренским и теоријским, налази се задатак да 
пронађу конкретније доказе који ће дефинитивно потврдити ову веома основа-
ну претпоставку.

Ljubiša B. Vasiljević

ANCIENT LOCALITIES IN THE ENVIRONMENT OF MINERAL SPRINGS ON 
THE TERRITORY OF PRESENT-DAY SREM

Abstract: There are several mineral springs in the area of   Srem (part of present-day 
Serbia). In addition, some of the archaeological sites that have been registered indicate the 
possibility of using mineral springs in ancient times. The paper presents the localities and 
findings of arheological sites in Srem, i.e. in Jakovo, Kupinovo, Vrdnik, Slankamen and Er-
devik.

Keywords: antiquity, archeological sites, mineral springs, prehistory, antiquity, Middle 
Ages, Srem, Serbia, Jakovo, Kupinovo, Vrdnik, Slankamen, Erdevik

64 Isto, 109; Maja Đorđević, nav. delo, 31. 
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ЦРТИЦЕ О ЗАШТИТИ ЦРТЕЖА ИЗ 1954. ГОДИНЕ

Сажетак: Цртеж дечака рађен је оловком и крејоном на тањем картону, кашира-
ном на подлози jаче структуре. Визуелним прегледом након разрамљивања уочен је 
разгранат систем канала са беличастим садржајем, насталим деловањем инсеката, као 
и присутност плесни. Деградација цртежа била је скоро тотална.  

Кључне речи: цртеж на картону, конзервација, инсектофунгицидна заштита, де-
градација

Цртице о заштити цртежа из 1954. године урађеног комбинованом техни-
ком оловке и крејона дате у овом раду, указују на могуће деградације материја-
ла органског порекла, посебно када је реч о затвореним системима, у којима 
најчешће нису уочљиве на први поглед (цртеж испод стакла са затвореном по-
задином). Услед деловања биолошких фактора на предметима може доћи до 
велике деградације основне структуре материјала.  

Прерамљивање, које је у свакодневном послу конзерватора једноставан 
третман превентивне заштите, у овом случају се показало као ургентно. Си-
стем превентивне заштите музејских предмета (дезинфекције и инсектофунги-
цидних третмана), поготову предмета органског порекла, делотворан је у од-
брани од инсеката, плесни, као и глодара, и мање инванзиван у односу на трет-
мане конзервације и рестаурације. 

Превентивним деловањем минимализира се ширење заразе на друге пред-
мете, али и на руковаоце предметима, конзерваторе и кустосе.2 Могућност ра-
звоја микроорганизама у затвореним системима је, као што је већ речено, вели-

1 Zorana Đorđević, Museum of Vojvodina (Novi Sad), Serbia
2 Kонзерватори, али и кустоси, понекад нису свесни могућих обољења, поготову обољења 

респираторних органа, која су проузрокована деловањем бактерија или плесни са предмета и 
често олако приступају раду са зараженим предметима, чак и без минималне заштитне опреме 
(рукавицa и маски за лице).
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ка и најчешће визуелно непрепознатљива. Третман који ће бити описан још 
једном наглашава важност превентивне заштите предмета у свакодневној му-
зејској пракси. 

Цртеж дечака настао је 1954. у Обровцу код Бачке Паланке. Тих година фо-
то-атељеи су још увек били реткост у мањим срединама, а и путујућих фото-
графа је било мало. Уместо њих су, према причи чланова породице, по мањим 
местима Војводине често ишли путујући сликари, обично пред крај школске 
године, и израђивали цртеже. То су углавном били цртежи деце, основаца и 
матураната. 

Цртеж је израђен оловком и крејоном на танком полусјајном картону, а 
због урамљивања је ојачан (подлепљен) картоном. На цртежу су уочљиви јасни 
потези оловке и крејона, са истакнутим ивицама ревера сакоa, крагне и кравате 
дечака. Нежност и финоћа дечјег лика постигнути су благим прелазима и убла-

жавањем ивица око очију, уста и носа, док је вало-
витим потезима оловке наглашена коврџава коса 
дечака, а простор између линија попуњен је крејо-
ном. Белина позадине ублажена је и тонирана тех-
ником утрљавања крејона. На тај начин добијени 
су фини прелази од тамних ка светлијим нијанса-
ма сиве. Цртеж је био урамљен у класичан дрвени 
рам са стаклом. 

Услед видних биолошких оштећења на старом 
дрвеном раму (дејством 
инсеката) неопходно је 
било прерамљивање цр-
тежа, а проблем велике 

деградације картона (на којем је цртано) пре разра-
мљивања није био приметан. Са лица цртежа су пре 
разрамљивања била приметна два отвора малих про-
мера, као и минимална запрљаност позадине, али је 
након разрамљивања уочена распрострањена деграда-
ција позадине. 

Током прегледа предмета и снимања микроскоп-
ском камером,3 као и проба парцијалног разлепљива-
ња ивица цртежа, уочен је систем разгранатих канала 
настао дејством инсеката, као и тaчкасто распростра-
њена деградација настала деловањем плесни. Проблем је био присутан на целој 
површини полеђине цртежа. 

3 Снимање је урађено употребом микроскопске камере DigiMicro 1.3 megapixel resolution, 4 
LED white light (детаљ).

Сл. 1

Сл. 2
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Због природе биолошког оштећења, након чишћења лица цртежа одлучено 
је да се приступи разлепљивању цртежа, слоја картона, стањивању и третману 
заштите.

Са лица цртежа није било великих наслага нечистоћа и запрљаности. Трет-
ман чишћења урађен је употребом финих четака и конзерваторским гумицама 
– у деловима позадине која није тонирана масним крејоном, на ивицама црте-
жа. Конзерваторским гумицама парцијално се интервенисало и на појединим 
деловима цртежа (део беле кошуље и лице дечака).4 На тај начин је успешно 
уклоњен површински слој прашине. 

Пре третмана разлепљивања урађене су пробе дејства дестиловане воде и 
алохола на картон и лепак. У исто време, ове пробе показале су и минимално 
продирање влаге на лице цртежа.5 Стога је третман урађен пажљивим одваја-
њем цртежа и картона, уз минимало квашење (дестилована вода и алкохол). 
Већ током првих проба је уочено да је 
за лепљење два слоја картона употре-
бљен лепак на бази воде (нејвероват-
није желатин или казеин). Деловањем 
дестиловане воде и алкохола заоста-
так лепка са површине полеђине се 
теглио и лако уклањао влажним туп-
фером, скалпелом и конзерваторским 
сунђерима. Услед оштећења, одвајање 
је вршено стањивањем скалпелом и 
пажљивим одвајањем свих слојева 
који су пропали.

Деградација позадине била је у тој 
мери инванзивна да се на једном делу 
графит провидео са полеђине. 

Ниво насталог оштећења био је уоч-
љив када се иза цртежа поставило поза-
динско осветљење. Тада је био јасно при-
метан систем канала које су направили 
инсекти, тотална деградација носиоца 
цртежа. Овим поступком успешно је 

4 Како је цртеж израђен оловком и масним креjоном, није било веће бојазни од њиховог 
разграђивања у поступку квашења. Услед велике инертности угљеника, који је у саставу графита, 
цртежи оловком су веома отпорни на дејство воде, а изузетно добру отпорност показују и масни 
крејони.

5 Картон у овом случају није реаговао на дејство минималне количине влаге услед квашења 
позадине.

     Сл. 3 Сл. 4
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урађено разлепљивање, стањивање и одва-
јање уништеног и зараженог слоја картона. 

Основне материје које чине папир (кар-
тон) биљног су порекла – целулоза, хемице-
лулоза, лигнин, као и поједине врсте смола, 
минералне материје и остали споредни са-
стојци. Ове биљне материје су и погодно 
тло за развој микроораганизама и инсеката. 
То је честа појава у музејској пракси и уско 
је везана за поремећај односа влаге и темпе-
ратуре. Нестабилност микроклиматских 
услова ствара идеално окружење за појаву и 
заразу предмета органског порекла (било да 
је реч о предметима од папира, текстила 
или дрвета). Дејство инсеката, које је било 
веома видно и на дрвеном раму,6 довело је и 
до разградње основне структуре целулозе у 
картону, која је у овом случају представља-
ла и извор хране.

Након раздвајања два слоја констатовано је да нема присуства живог орга-
низма. Циклус дејства инсеката завршен је и заустављен у неком ранијем пери-
оду, остављајући за собом систем разгранатих ходника, са садржајем белича-
стосветлуцаве конзистенције. Браонкаста обојеност у тачкастом облику, при-
сутна у мањем обиму, указивала је на деградацију папира проузроковану ути-
цајем плесни.7 

Бледожућкаста обојеност лепка и садржаја у каналима је још један од пока-
затеља употребе лепка на воденој бази. Цртежи овог типа (у односу на време 
настанка) углавном су подлепљивани лепковима на бази воде, као што су 
скробни лепкови, туткални лепкови животињског порекла, желатин и многи 
други. Како је претходно речено, присуство ларви и зрелог инсекта није било 
видно, тако да није било могуће прецизно узорковање и ближе одређивање 
рода и врсте инсекта који је изазвао оштећење. 

6 Ширење заразе настале дејством инсеката са дрвеног рама на другу подлогу, у овом случа-
ју цртеж на картону, веома је честа појава, а последица је основне, органске структуре дрвета и 
картона (папира, текстила). 

7 Појава и развој микроорганизама у неповољним условима високе влаге ваздуха, топлоте 
и затвореног простора је честа. Услед деструктивног деловања микроорганизама, обојеност 
мрља које се појављују на предметима уско је везана и за састав и киселост папира, врсту пунила 
и лепка, као и присуство других компонената у саставу папира. Обојеност може бити веома ра-
зличите конзистенције, али и боје (браон, црна, црвена, зелена, итд.). Боја мрља је још један од 
показатеља присуства одређене врсте микроорганизама на предметима.

  Сл. 6
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Највероватније се ради о књишкој ваши (Troctes divinatoria Mull, f. Psocidae) 
или о тзв. сребрном мољцу (Lepisma saccharina Linn)8, веома распрострањеним 
врстама у нашим крајевима. Ти инсекти иза себе остављају разгранате системе 
ходника и беличастосјајни садржај. На основу иску-
ства стеченог у раду на другим предметима органског 
порекла може се закључити да је поднебље из којег по-
тиче, или у којем се налази, уско везано и за деструк-
тивно деловање одређене врсте инсеката. 

Третман дезинфекције урађен је употребом дести-
ловане воде и алкохола, прскањем позадине, без ната-
пања, као и раствором 5% тимола у 96% етил-алкохолу 
(премазивањем у танком слоју, без натапања). У дру-
гом делу третмана употребљено је фабричко средство 
на бази неионских тензида,9 водоник-пероксида и ми-
нимална количина средства за избељивање на бази 
кисеоника (поступком прскања). Неутрализација је урађена употребом раство-
ра калцијум-хидроксида и дестиловане воде. Овим третманима извршен је по-
ступак заштите, али и неутрализације евентуалног заостатка плесни и њиховог 
поновног активирања. Као последњи део третама укључено је излагање цртежа 
оптималним микроклиматским условима у поступку сушења, током ког је ура-
ђено парцијално равнање ивица и на крају пресовање, слабим притиском.

Након поступка чишћења и дезинфек-
ције одлучено је да се отвори мањих ди-
мензија, као и делови веома истањене поза-
дине цртежа рестаурирају јапан папиром, 
подлепљивањем карбоксиметил целуло-
зом. Секундарно ојачавање позадине под-
лепљивањем није рађено, већ је остављен 
простор за постављање картона јаче струк-
туре испод цртежа, и то без лепљења. На 
тај начин цртеж ће бити фиксиран у раму, а 
„слободан да дише”. 

Минималан ретуш цртежа који је био 
неопходан урађен је употребом оловке и 
крејона. Након третмана, цртеж ће се ура-
мити у нови, дрвени рам.

8 Систематизација појединих врста инсеката одређује се и на основу територијалних карак-
теристика поднебља.

9 Тензиди су супстанце које утичу на снижавање површинске напетости воде.

      Сл. 7
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Zorana Đorđević

NOTES ON PROTECTION OF DRAWING FROM 1954

Abstract: Conservation and restoration treatment it’s done on drawing fom the 1954.  
After us opening the frame it was observed in almost 100% infection, created by the effect 
of biological factors, insects and mold. After the testing, analysis and recording with a 
microscopic camera, we access the cleaning treatment of the surface layer of the solid, the 
face of the drawing in the later stage of the disinfected and the insect fungicidal protec-
tion. What seemed like an easy intervention in the daily work of conservators has proved 
to be an urgent care treatment. Because of thet we need to understand that the preventing 
conservation is  a serious treatment. The system of preventive disinfection and germ fungi-
cidal protection of museum objects, is an effective defense against attacks by insects, mold 
and rodents, but in relation to the conservation and restoration treatments less harmful 
for objects.

Keywords: drawing on cardboard, conservation, germ fungicide protection, degra-
dation
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Историјски архив Зрењанин
Србија

КУЛТУРНО-ПРОПАГАНДНА ДЕЛАТНОСТ ИСТОРИЈСКОГ 
АРХИВА ЗРЕЊАНИН

Историјски архив Зрењанин је установа културе од регионалног значаја 
која се бави заштитом, прикупљањем, сређивањем, обрадом и чувањем архив-
ске грађе. Архив такође омогућује доступност архивских докумената у научно-
истраживачке, приватно-правне и јавно-правне сврхе. Због вредне архивске 
грађе, књига, новина и часописа, те због његове културно-просветне, изложбе-
не и издавачке делатности Историјски архив Зрењанин има значајно место у 
културном животу наше средине. Годишње Архив и Изложбени салон Архива 
посети више хиљада посетилаца. Историјски архив Зрењанин је давно у свом 
непосредном окружењу изашао из сваког вида анонимности. Како то и струка 
налаже, унапред испланирано, са мером и поводом, установа је присутна у 
свим локалним средствима информисања.

Културно-просветна делатност Архива одвија се:
1. путем предавања ученицима основних и средњих школа,
2. тематским изложбама,
3. представљањем књига и публикација.
Највидљивија културно-просветна активност у архивима је свакако изло-

жбена. Иако присутна у плановима и активностима Архива још од друге поло-
вине педесетих година прошлог века, изложбена делатност по којој је Историј-
ски архив Зрењанин постао препознатљив широј јавности јавља се тек у новије 
време. Када је ова делатност у питању два датума се издвајају. Први, 18. април 
2002. остао је упамћен по отварању изложбе вишег архивисте Верице Николић 
под називом „Велики Бечкерек – Петровград – Зрењанин кроз документа Исто-
ријског архива Зрењанин”. Отворена је у Народном музеју у Зрењанину, али је 
означила почетак континуиране изложбене активности Архива. Истовремано, 
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то је био и почетак континуиране сарадње са низом других установа културе. 
Архив је од тада своме граду поклонио на десетине ауторских и гостујућих 
изложбених поставки. Други је датум 21. септембар 2007, а значајан је по отва-
рању Изложбеног салона Историјског архива Зрењанин. Овај простор је покло-
њен установи за њен 60. рођендан. Допринео је томе да запажене ауторске и 
гостујуће изложбе које су овде приређене учине Архив препознатљивим широј 
јавности и у великој мери допринесу његовом имиџу. 

Имиџ Архива чува чињеница да се у њему налази чак 774 фонда и збирке 
са око 6.000 метара архивске грађе настале у периоду од 1765. до 2019. године. 
На основу извршене категоризације 1998. године, 67 фондова (1765–1956) је 
проглашено културним добром од изузетног значаја, а 66 фондова (1769–1970) 
од великог значаја. Из грађе је издвојено 116 раритета који се чувају у посебним 
условима. Документи су писани на латинском, немачком, мађарском и српском 
језику. За значајније фондове су израђена научно-информативна средства – 
аналитички инвентари, именски и географски регистри. Поред ових информа-
тивних средстава постоји и Водич кроз архивске фондове који омогућује ис-
траживачима лакше сналажење и проналажење докумената. Архив је опре-
мљен рачунарима, скенерима и фото-апаратима уз помоћ којих се врши диги-
тализација архивске грађе ради лакше доступности корисницима. Микрофил-
мовање и дигитализација се обављају од 2003. године.

Корисници најчешће користе следећу архивску грађу: 
•	 Магистрат града Великог Бечкерека 1769–1918 (на мађарском језику),
•	 Градско поглаварство Петровград 1918–1941 (на српском језику),
•	 Збирка црквених матичних књига 1746–1895,
•	 Збирка карата и планова 1752–1992,
•	 Збирка повеља 1769–1847.

Издавачка делатност Архива, будући да није примарна, скромна је. До сада 
је објављено 12 свезака стручног часописа „Архивска грађа” који ће захваљују-
ћи успешно аплицираном пројекту обновити свој рад. Објављене су и 24 моно-
графске публикације, међу којима се посебно издвајају репринти значајних 
историографских дела издатих поводом јубилеја Стогодишњице ослобођења и 
уједињења овог дела Баната са матицом Србијом.

Ове године (2019) урађен је репринт и са тим у вези уприличена промоција 
чувене монографије Петровград. Ово дело од посебног значаја је приредила 
група националних првака 1938. године, уредио га је Александар М. Станојло-
вић. Уз то је урађен и репринт уникатног историографског дела Први Српски 
народни одбор 1918. најстаријег историчара града на Бегеју Милана Ђуканова. 
Одржана на Марковдан у великој сали Народног музеја у Зрењанину промоци-
ја је изазвала велику пажњу медија. Ради се о репринтима чувених дела која су 
приредили овога пута Град Зрењанин, Историјски архив Зрењанин, Градска 
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народна библиотека „Жарко Зрењанин” и Издавачка кућа „Чувари” из Бео-
града.

Поводом обележавања 70 година од свог оснивања (1947–2017) Историјски 
архив Зрењанин је уприличио отварање изложбе под називом „Ризница нашег 
памћења” и то по први пут на отвореном простору, на Тргу слободе. У оквиру 
поставке, на укупно 15 паноа димензија 1,95 m х 1,45 m представљен је делић 
богатог документарног наслеђа које се чува у депоима зрењанинског архива: 
старе повеље, мапе и планови, плакати, дипломе, новине, фотографије и раз-
гледнице. Осим тога, у кратким цртама представљена је хронологија архивске 
установе у Зрењанину, њена библиотека, издавачка и изложбена делатност.

Архив је 2007. године прославио свој 60. рођендан отварањем ексклузивног 
Изложбеног салона у Улици др Славка Жупанског (Народног фронта) 5, а том 
приликом је штампана и прва свеска поменутог „Водича кроз архивске фондо-
ве Историјског архива Зрењанин”. У намери да достојно обележи 70 година по-
стојања и рада, Архив се пријавио на конкурс Министарства културе и инфор-
мисања Републике Србије са пројектом под називом „Седамдесет година Исто-
ријског архива Зрењанин (1947–2017)” и добио подршку. Овим пројектом је 
отпочео циклус програмских активности који је обухватио две изложбе и пу-
бликовање репрезентативне монографије („споменице”) о Архиву.

Посебно место међу локалним или регионалним мас-медијима заузима не-
дељни лист Зрењанин који редовно прати активности Историјског архива Зре-
њанин. У Изложбеном салону Историjског архива Зрењанин потписан је про-
токол о сарадњи те установе, Градске народне библиотеке „Жарко Зрењанин” и 
НИП „Зрењанин”. Догађај се поклопио са јубилејима 70. годишњицом Истори-
jског архива и 65. годишњицом листа Зрењанин. Историjски архив је за ову 
прилику приредио изложбу под називом „Историjски архив Зрењанин, инсти-
туциjа са великим ’И’”. Ово је конкретан пример укључивања архива у актуел-
не трендове дигитализациjе. Први делови архивске грађе намењени за дигита-
лизацију су управо примерци листа Зрењанин, од првог до последњег броjа, 
коjи су након овог проjекта били доступни грађанима путем саjтова, библиоте-
ке и архивске читаонице. Архив је овим препознао савремани тренд и обавезу 
према друштву да омогући што бољи приступ архивскоj грађи свима коjима jе 
она, из различитих разлога, потребна.

Ученици основних школа чест су гост Архива са својим наставницама 
историје. Архивисти их овим путем упознају са основним подацима о овој 
установи, од када датира, о рестаурацији и конзервацији докумената и књига, 
али и са чињеницом да се ова установа бави пре свега заштитом, прикупља-
њем, сређивањем, обрадом и чувањем архивске грађе. Архив, такође, омогућу-
је доступност архивских докумената у научно-истраживачке, приватне и прав-
не сврхе.
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Ђацима су посебно занимљиве старе књиге из различитих области истори-
је, географије, права, филозофије, етнологије, медицине, уметности, итд., на 
хебрејском, латинском, старогрчком, румунском, словачком, чешком, енгле-
ском, француском, руском, мађарском, немачком и српском језику. Посебно их 
фасцинира најстарија књига која датира из 1576. године, на латинском језику. 
Неки часописи и новине су им такође занимљиви јер датирају у континуитету 
од 1851. године и чувају се у посебним условима.

Посебан акценат у Историјском архиву Зрењанин се ставља на најаву дога-
ђаја, обавештавање путем мејла свих релевантних медија, њихов долазак на 
заказано место догађаја, било да је то Изложбени салон Историјског архива 
Зрењанин или неки други простор на којем се догађај одвија и на извештај, 
новински или медијски, са одређеног догађаја. Касније се свака активност пра-
ти извештајем о резимеу протеклог догађаја, интервјуима са архивистима акте-
рима и директором установе. 

Што се електронских медија тиче, сарадња је солидна, а плодотворна у не-
што мањој мери. Некада слушана радио-станица регионалног значаја „Радио 
Зрењанин” престала је са радом, а са њом је Историјски архив Зрењанин имао 
веома добру сарадњу. Комерцијални радио-програми постојећих радио-стани-
ца углавном се базирају на комерцијалним садржајима и немају слуха за теме 
из области културе.

Регионална телевизијска станица у Зрењанину „ТВ Сантос” и локална и 
кабловска станица „КТВ Телевизија”, као и локално дописништво „РТС-а” по 
мери својих уређивачких концепција прате културно-просветне активности у 
Историјском архиву Зрењанин. Ту посебно треба истаћи дописништво „РТ Вој-
водине” које нарочито има слух за праћење активности из домена региона и 
увек се радо одазива на све културне активности с обзиром на истанчан сензи-
билитет самих новинара. Уз њега, ту је и један број продукција какав је рецимо 
„Digital StyleДигитал Стил” из Зрењанина који прави сјајне документарне фил-
мове са грађом коју црпи из Историјског архива Зрењанин и агенција „IP 
Media”. 

Пројекат и изложба која је посебно привукла пажњу јавности и електрон-
ских медија, а која има општи значај била je „Српска православна црква у Зре-
њанину 1746–1946”, отворена је на дан преноса моштију Св. Саве у Изложбеном 
салону Историјског архива, у Улици Народног фронта. О њеном значају говори 
присуство највиших државних и локалних функционера.

Aрхива најстаријег Храма Успења Пресвете Богородице или Саборне цркве 
дуго је стајала запуштена стицајем различитих историјских околности. Све-
штенство је до тада брижљиво чувало документа, па и она највреднија, али није 
имало потребно знање из архивистике. Радило се о веома дугом периоду у ко-
јем је Српска православна црква између 1746. и 1946. године сакупила и сачу-
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вала огроман број докумената, која су била непозната јавности. Историјски ар-
хив Зрењанин је имао потребну иницијативу и знање да се прихвати овог оби-
мног посла и среди архивску грађу, те је учини доступном јавности. Електрон-
ски медији су веома добро пропратили ову изложбу јер су препознали њен 
општенационални значај.

Посебну пажњу електронских медија плене догађаји које Историјски архив 
Зрењанин организује заједно са другим установама културе, било на Тргу сло-
боде, као новом простору којим дневно прође више хиљада грађана или у сало-
нима културних институција са којима Архив има одличну сарадњу и са који-
ма често добија заједничке пројекте. Такав један догађај који је превазишао 
локалне оквире је уприличен поводом 100 година од ослобођења града (Вели-
ког Бечкерека, Петровграда, Зрењанина) у Првом светском рату и присаједиње-
ња Барање, Бачке, Баната и Срема Краљевини Србији, у Салону Народног му-
зеја Зрењанин,. Свечано је отворена изложба под називом „Сто година слобо-
де”, 17. новембра 2018. године..

У већим акцијама представљања, као што је ова, показује се као најбоља 
метода и најповољније решење комбинација различитих пропагандних метода, 
путем више средстава информисања и путем различитих комуникационих ка-
нала. Не треба посебно наглашавати чињеницу да је телевизија још увек нај-
моћнији медиј који има, у зависности од обима фреквенције, локални, регио-
нални или национални различит али свакако кључан значај, с обзиром на то да 
поседује слику. Могућност за проширење сарадње постоји у сегментима пра-
вљења неких документарних форми, интервјуа, квизова из историје, итд.

*

Ера компјутеризације са собом носи нове могућности. Интернет се све 
више профилише као највећи информациони ресурс. Архиви се постепено по-
винују духу времена и потребама корисника, те се све више од окошталих и 
прашњавих претварају у модерне услужне центре. Нови профил корисника ар-
хивске грађе савремени домаћи аутори називају „дигиталним корисницима”. 
Од архива се сада очекује, као и до сада, да пружи информацију, али и да задо-
вољи нову потребу у складу са могућностима нових технологија. Ко су ти нови 
корисници? У страним истраживањима за здружене информационе системе, 
генерација младих се назива „Гугл генерација”. 

У том смислу, удовољавајући потребама савремених дигиталних корисни-
ка који тек стасавају из генерације у генерацију, Историјски архив Зрењанин 
мора да иде у корак са временом, и као остале установе културе и установе за-
штите културне баштине, мора одговорити њиховим захтевима како у погледу 
начина, тако и у погледу квалитета информација. 
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Од укупно 38 архива више од пола има своје интернет-презентације, док 
мањи број архива нема. Ићи ће се тек у правцу тога да сви архиви морају имати 
веб-презентације. На територији АП Војводине сви архиви имају своје веб-пре-
зентације, али је њихова израда неједнаког визуелног, квантитативног и квали-
тативног садржаја.

Један број локалних портала и сајтова веома помно прати све оно што се 
дешава у Историјском архиву Зрењанин и око њега. Радом ових медија, најно-
вијих на тржишту, информише се велики број потенцијалних корисника услу-
га архива, брже и потпуније него на осталим електронским медијима. Они су 
заменили радио-станице и конкуришу им по брзини пласмана информација. 
Споменућемо само неке: сајт zrenjaninski.com, petrovgrad.org, gradski.info, sport.
info, итд.

Поред званичних сајтова, један од најчешће коришћених ресурса Веб 2.0 
јесу социјалне мреже као најпопуларнији вид комуникације. Према листи Ви-
кипедије има их више десетина са различитим циљевима и интересним група-
ма. Њихове могућности су огромне на пољу размене и прегледа мултимедијал-
них садржаја, комуницирања са особама и групама сличних интересовања. 
Једна од најпопуларнијих друштвених мрежа је Фејсбук. Све већи број органи-
зација има своје профиле или странице и на овој друштвеној мрежи. Могућ-
ност дељења и прегледања мултимедијалних садржаја, ставља ову друштвену 
мрежу међу прве по атрактивности и брзини. У том смислу и све већи број 
архива, па и Историјски архив Зрењанин, користе услуге ове мреже, а значај 
сличних мрежа ће временом расти.

Сајт Историјског архива Зрењанин је тренутно у реконструкцији и када 
буде реконструисан према свим правилима веб-дизајна који тренутно владају 
у тој области  неће нудити информације потенцијалним корисницима само о 
изложбама, већ и о осталим догађајима у архиву, предавањима, представљањи-
ма књига, Међународном дану архива, научним скуповима, промоцијама часо-
писа и осталим догађајима.

Историјски архив Зрењанин има све услове и кадрове, на добром је путу да 
оствари систематизовану, плански и добро организовану комуникацију већих 
размера како у правцу циљних група које гравитирају ка њој, унутар колекти-
ва, тако и у односима са јавношћу. Корекцијом идентитета и сталним побољ-
шавањем имиџа установе, велики број стандардних корисника је задовољан 
степеном квалитета услуга и успостављеном сарадњом. Тако ваља радити и са 
потенцијалним новим корисницима, који у складу са временом „глобализаци-
је” долазе и постављају захтеве за новом сарадњом.

Висок степен професионалне комуникације и знања које се стално надогра-
ђује доводи до стручне оспособљености запослених. Брзина и ефикасност у пру-
жању услуга су адути у раду са корисницима који долазе и воде ка унапређењу 
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архивске делатности. Спровођење планске или добро осмишљене медијске кам-
пање, укључивање у друге локалне културне, покрајинске и државне манифе-
стације, обележавање долазећих значајних историјских и културних јубилеја 
града, покрајине и републике, чине незаобилазни културно-просветни рад 
Историјског архива Зрењанин, као специјализоване установе културе на овим 
просторима.
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ЗЛАТНО ДОБА ИЛИ КАКОФОНИЈА: 
Архивска конференција „Архиви и изазови 21. века”

(Golden Age or Cacophony: Archival Conference  
“Archives and Challenges of the 21st Century”)

У контексту перманентних и динамичних промена којима данас прису-
ствујемо, а које се рефлектују низом друштвених, политичких и културних 
вишедимензионалних манифестација, поставља се комплексно питање о томе 
која је улога архива у савременом свету? Да ли архиве треба перципирати у 
оквиру уврежене парадигме, односно клишеа, као неког облика статичних и 
пасивних установа у којима се чува, селектује и уређује архивска грађа, што је 
доминантна перцепција шире јавности, или из једне сасвим другачије перспек-
тиве, која подразумева далеко шири фундус њиховог концепцијског значења.

Архиви су установе у којима се чувају историјски извори који представља-
ју писана сведочанства везана за колективну меморију једне друштвене групе, 
нације, правних и привредних субјеката, као и појединаца; односно, неку фор-
му тела јавне власти – које негује и чува комплетну писану меморију друштва. 
Оваква формулација се, у оквиру одређених теоријских расправа међу архиви-
стима и културолозима, као и теоретичарима друштвених промена, означава 
генеративним термином „Тотални архив”. У том контексту, улога архива као 
јавних установа у 21. веку мора се посматрати из знатно шире перспективе. 
Сагледавање комплексне проблематике везане за будућу улогу архива у савре-
меном друштвеном контексту, свакако представља најактуелније и круцијално 
питање које се данас поставља и о којем се расправља у контексту савремених 
друштвених и културних теорија. Сведоци смо интердисциплинарне расправе 
на глобалном нивоу о овим сложеним питањима, односно о савременим иза-
зовима – Која је сврха архива као културних субјеката у будућности?

1 Nebojša Kuzmanović, Archives of Vojvodina (Novi Sad), Serbia
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Ипак, упркос претходно наведеном, архиви данас чињенично представља-
ју установе у којима се чува грађа која, изузев истраживачима, научницима, 
државним установама, служи и појединцима. Према томе, архиви заправо 
представљају субјекте отворене за ширу јавност и различите потребе индиви-
дуа које се односе на њихове социјалне и личне потребе, како у контексту уре-
ђивања правних и имовинских, тако и у оквиру грађанских питања.

Документи, односно архивска грађа која се чува у архивима, представљају 
неку врсту хронолошки и тематски конципираног културолошког слоја пи-
саних извора, који се у метафоричном смислу може посматрати и као нека 
форма геолошког слоја развоја једног друштва у свим његовим сегментима.

У оквиру историјског развоја протоархива и архива као установа, може-
мо грубо одредити три периода: први који називамо ризничним, у којем су 
писани извори, односно архивска грађа, чувани у храмовима; други у којем се 
архивска грађа чувала у оквиру институција унутар управних система; и, на 
крају, трећи период подразумева чување архивске грађе у оквирима специја-
лизованих, тј. наменских установа, са различитим степенима самосталности, 
односно, у депоима савремених архива какви постоје и данас.

Савремени развој информационих технологија и информатичких система 
чији је развој практично немогуће пратити, свакако оставља консеквенце и 
на савремену позицију архива и то не само у контексту дигитализације по-
стојеће старије архивске грађе, већ и у оквирима питања њиховог деловања 
у контексту мапирања савремених електронских и информационих извора 
на интернету – у форми бележења у оквирима онога што теоретичари нази-
вају ‘археологијом медија, тј. нових извора’. У том смислу, савремена писана 
електронска продукција, која се налази у немерљивом габариту на интернету, 
свакако представља и мора представљати нови изазов за архивску струку у ње-
ном концепцијском значењу. Дакле, у том правцу, можемо говорити о четвр-
тој етапи у развоју архива чије се рефлексије уочавају у последње две деценије 
и коју можемо назвати електронском.

Уколико пођемо од чињенице да су библиотеке Старог истока и антич-
ког света представљале неку форму примордијалних протоархива – у којима 
су сачувани извори који данас представљају круцијална сведочанства за про-
учавање дипломатских преписки и културе древних политичких ентитета и 
култура – видећемо да историјат чувања архивске грађе сеже у дубоку про-
шлост. Владари Блиског и Далеког истока, имали су сопствене архиве, прак-
тично од успостављања првих политичких ентитета. Грађа, тј. документи су 
у Међуречју и на простору „Плодног полумесеца” били писани на глиненим 
плочицама, првим системима писања. Када је реч о овим првим приморди-
јалним архивима, највише извора који су сачувани били су исписани разли-
читим формама клинастог писма – о чему сведоче артефакти са археолошких 
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налазишта. Најрепрезентативнији пример у том смислу представљају доку-
менти из чувеног архива древног града Мари, који је егзистирао на подручју 
Месопотамије у старовавилонском периоду и који је свој процват доживео у 
првој половини трећег миленијума п. н. е. Овај протоархив, односно владар-
ски архив, имао је државни карактер који је био карактеристичан за оновре-
мене политичке субјекте. Као такав, састојао се од до сада откривених 20.000 
плочица, тј. појединачних докумената. Такође, као пример можемо поменути 
и чувени архив Амарне у старом Египту, који је настао током владавине фа-
раона Аменофиса IV (1372–1352. пре Христа). У њему је до сада пронађено 
преко 1888 докумената. Архив древног града Угарита, данашње Рас Шамре у 
Сирији, феничанског града/државе, такође се може перципирати као претеча 
данашњих архива.

Осим поменутих краљевских, односно државних архива, треба указати и 
на неке форме привредних архива који су откривени – попут оног у древном 
Нипуру чији остаци леже у јужном делу Месопотамије, а који је иначе међу 
истраживачима познат као једна од најстаријих банака на свету. Пронађени 
артефакти у њему сведоче о чињеници да се заправо радило о архиву којим 
су управљали Мураси, пословни људи Нововавилонског царства у петом веку 
п. н. е.

За разлику од Старог истока и Египта, примордијални архиви се у антич-
ком свету, односно конкретно у старој Грчкој јављају доста касно, тј. у 4. веку 
п. н. е., где најрепрезентативнији пример представља нека врста државног ар-
хива који се налазио у Метроону – храму богиње Кибеле, у aтинском полису.

Треба поменути да поједини научници, попут Доната Тамбл-а, износе хи-
потезе како постоје архиви и архивски интереси и пре почетака писмености. 
Занимљиво је да Донат Тамбл, као прве записе види људске геноме (ДНК). 
Колико год ова хипотеза деловала ексцентрично и са научног аспекта пробле-
матично, свакако је интересантна и смела.

Новије теорије расправљају о усменом предању и наративима као специ-
фичној врсти архивске грађе. Док се у западној хемисфери у том контексту ак-
ценат ставља на наративе грађана, односно на сведочанства тзв. оралне исто-
рије, насупрот томе, у државама афричког континента, фокус је на древним 
усменим предањима будући да она за претколонијално и колонијално раздо-
бље заправо представљају једини историјски извор.

Од свог почетка, па до данас, спецификуми чувања архивске грађе су про-
шли кроз различите стадијуме и турбулентне процесе, те се у том смислу по-
стављају питања: „Која је будућност и улога архива?” Те: „Како ће се његова 
функција као јавне установе прилагодити глобалним тенденцијама информа-
ционог друштва – када број писаних извора поприма хиперболичне габарите у 
контексту неке форме хиперпродукције новонасталих писаних извора?”
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Архив, као институција у том смислу, изузев својих етаблираних садржаја, 
мора рачунати и на новонасталу електронску грађу, где ће целокупни интер-
нет свет представљати нову специфичну врсту хиперфонда који је несамерљив 
и неизрецив.

Да ли на овај начин улазимо у Златно доба речи или бесмислену хиперпро-
дукцију докумената која води у какофонију, још нам није потпуно јасно, али 
је свакако инспиративно, како за нас тако и за оне који ће доћи после нас, и 
који ће можда створити неке нове борхесовске библиотеке и архиве од наших 
папирнатих веровања и надања. – И у њима ‘Гримизни хексагон’ – собу у којој 
ће стајати велики архивиста са регистром свих регистара. 
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„ПРОТИНА ПИСМА”: ИЗЛОЖБА ПОВОДОМ 240 ГОДИНА 
ОД РОЂЕЊА ПРОТЕ МАТЕЈЕ НЕНАДОВИЋА 

(Prota’s Letters: Exhibition in the Celebration of the 70th Anniversary 
of Prota Mateja Nenadović’s Birth)

 Поводом јубилеја 240 година од рођења Проте Матеје Ненадовића у Међу-
општинском историјском архиву Ваљево (у даљем тексту МИАВ) одржана је 
изложба под називом „Протина писма”, где су приказани подаци о животу и 
раду Проте Матеје Ненадовића. Изложба је била тек крајњи резултат вредног 
рада на пројекту који је трајао око годину дана. Да би се одређено културно 
добро могло представити на најбољи и најквалитетнији могући начин, неоп-
ходно је да прво буде доведено у фазу сређености, где ће свако заинтересован 
моћи да се упозна са тим културним благом.  

У оквиру личног  фонда Проте Матеје Ненадовића налазе се 54 његова лич-
на писма. За потребе изложбе издвојено је 25 писама. То је учињено због про-
сторног ограничења које је постојало, с обзиром на недовољан број полица како 
би се приказала сва писма из живота ове историјске личности.

Прота Матеја Ненадовић, Бабо, Матвеј, Матфеј или Матија: Стефановић, 
Алексић, Оберкнежевић, Распоповић, чича Прота, Прота Ненадовић и другим 
именима познат, рођен је у Бранковини 1777. године, од оца Алексе и мајке Јова-
не рођене Ђелмашевић.2 Прва слова научио је од попа Станоја Петровића у 
Бранковини. Школовање је наставио у Срему – у Ашањи и Купинову. Пошто је 
научио читање, писање и црквено певање, вратио се у Бранковину 1793. године. 
Исте године се запопио у свом родном месту. Добио је звање проте бранковин-
ског, са нуријом у којој су била села Забрдица, Јасеница и Попучке. Иако врло 

1 Vladimir Damnjanović, Intercommunity Historical Archives Valjevo, Serbia
2 Велибор Берко Савић, Ненадовићи, Ваљево 2004, 96. 
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млад свештеник, Прота заједно са осталим бранковинским свештеницима уво-
ди ред у црквене обреде, по угледу на организацију духовног живота у Срему, 
уводи тефтере и у њих уписује сву женску и мушку децу до седам година. Тако-
ђе је учествовао у мирењу житеља свих села која су припадала и ишла у цркву у 
Бранковини, тако да је спречавао да се иде на суд и спречавао кавге. Од оца 
Алексе се учио мудрости и умерености, помно пратећи текуће догађаје, упозна-
вајући људе, њихове нарави и ђуди, посебно турске. Прота се истовремено учио 
управљању народом у мирском и духовном смислу, што ће му добро доћи у ње-
говом дугом животу. Уз оца Алексу учествовао је у историјским догађајима. По-
сле очеве смрти, 1804. године, активно учествује у Првом српском устанку као 
ратник, дипломата и државник. Прота је своју дужност најозбиљније схватио. 
Главна брига му је била утврђивање шанчева, снабдевање војске храном и муни-
цијом и држање војске на окупу. Протин допринос устанку у прве три године 
војевања против Турака био је велики. Као први српски дипломата и председ-
ник Совјета, он је дао допринос победама на плану дипломатије и на ратним 
поприштима. Карађорђе га шаље у дипломатске мисије у Русију и Аустрију. Био 
је први председник Правитељствујушчег совјета и командант војске на Дрини.3

Прота Матеја Ненадовић основао је први суд устаничке Србије у Ваљеву. 
Он је саставио Законик на основу кога се судило. Законик је написан по угледу 
на Крмчију Саве Немањића, а усвојила га је Устаничка скупштина. Протин За-
коник је усвојен као јединствени правни документ на поробљеном Балкану, у 
исто време кад је и Наполеон Бонапарта дао свој печат на француски Грађан-
ски законик. После слома Првог српског устанка, Прота Матеја наставља ди-
пломатске активности. Био је у Бечу за време Бечког конгреса. Кнез Милош 
одредио је Проту 1818. године да прима тужбе у Ваљевској, Соколској и Ужич-
кој нахији. За члана Општенародног суда Прота је постављен 1820. године. То-
ком целе 1820. године Прота борави у Крагујевцу, крај кнеза Милоша и осталих 
високих старешина. Био је члан Великог народног суда и Законодавне комиси-
је. На свој захтев, пензионисан је 1831. године. Вратио се у Бранковину где 
оснива основну школу. 

У овом писму Прота подсећа кнеза како је он судио 1804, а како су „сада” 
неки чиновници „кои су, што но рекну јуче од Ваше светлости дипломе 
добили, пак мисле да су са дипломом памет филозофску добили”. Писмо 
завршава тако што наглашава да га је велика мука натерала да му напише 
писмо, „а нужда закон мења”. 

Одласком у пензију Прота се посветио свом домаћинству. Бави се и 
трговином житарица, уз помоћ пасторака Димитрија и Николе. Протина 

3 Исто, 96, 98; Међуопштински историјски архив – Ваљево (у даљем тексту: МИАВ), Лични 
фонд: Б.2.327. Прота Матеја Ненадовић (1777–1854), 1823–1871; Водич Међуопштинског исто-
ријског архива Ваљево, 2004, 455–456. 
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добра у Бранковини, Ваљеву и на другим местима нису била мала. Поред 
воденице у Лисином Пољу, коју је подигао 1816. године, имао је и воденицу 
на реци Градац у Ваљеву. Две велике баштованџинице у предграђу Ваљева 
(засеок Градац) издавао је под закуп, који је 1835. године износио осам 
стотина гроша. Брану на реци Градац заједнички је подигао са мајором 
Јовицом Милутиновићем, која је давала воду њиховим воденицама на обе 
обале реке. После одласка кнеза Милоша из Србије, поново се активира у 
политичком животу. 

Прилог бр. 1. Писмо Проте Матеје Ненадовића из Ваљева, упућено кнезу 
Александру Карађорђевићу у Београд, поводом судског спора у којем се, поред 
осталог, осврће на свој рад из 1804. године.

(Ваљево, 16. мај 1850)
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Од 1839. године постаје члан Државног савета. После дужег времена Прота 
се опет нашао на бојном пољу. Учествовао је у гушењу Катанске буне 1844. го-
дине.4 У овој борби учествовао је Прота Матеја са одредом Ваљеваца и капета-
ном Јованом Миловановићем. Прота се после војних активности вратио врше-
њу редовних послова у Совјету. 

Прилог бр. 2. Скица и урбанистички план града Ваљева на којој се види кућа 
господина Проте Матеје Ненадовића, чаршија са десне стране Колубаре 
(данашњи Тешњар) и сам ток реке Колубаре. 

(Урадио Јован Невалд у Београду 1847. године)

У круг бесмртника Прота Матеја је ушао почетком 1845. године. Ценећи 
његове заслуге за отечество, Дружтво Србске Словесности, претеча Српске 
академије наука и уметности, изабрало га је за свог почасног члана. Ту част 
имаће још два Ненадовића: син Љубомир и синовац Јеврем. Био је представник 
Кнежевине Србије на Мајској скупштини у Карловцима 1849. године. Остао је 
члан Државног савета до 1852, када је затражио пензију. Последње године жи-
вота Прота је проводио у кругу породице у Ваљеву и родној Бранковини, моли-
твено пребирајући бројанице, уз редовно учешће на литургијама у бранковин-
ској цркви, као својој задужбини. Прота Матеја Ненадовић женио се два пута. 
Прва супруга Мирјана умрла је 1808. године. Пре ње су умрла сва деца рођена у 
том браку. Други пут оженио се удовицом Јоком. У том браку су рођени: кћи 

4 Водич МИАВ, 2004, 455. 
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Марија и синови Алекса, Светозар и Љубомир. Његова ученост, вредноћа и 
скромност одржали су га током педесет година на врху политичких збивања, 
што се не може рећи ни за једног од његових савременика. Све време у народ-
ној служби обављао је одговорне послове и увек штитећи достојанство једног 
малог али духом великог народа. Прошао је бројне активности Србије у рађању. 
Он је један од покретача устанка, устанички старешина, дипломата, државник, 
политичар, историчар, судија, законописац и мемоариста.5       

Прилог бр. 3. Писмо Проте Матеје Ненадовића упућено зету Ђуки Сајићу у 
Ваљево у вези са косидбом ливада. 

(Београд, 25. јун 1845)

5 Велибор Берко Савић, нав. дело, 165, 173; Водич Међуопштинског историјског архива Ва-
љево, 2004, 455. 
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Прота је био доста веселе нарави, разговоран и шаљив, радо је причао о 
својој прошлости, а нарочито млађем нараштају и сељанима. Био је врло би-
стар, досетљив и мудар. Био је познат као врло добар дипломата, државник и 
војсковођа. Он је својом речитошћу умео придобити свакога са ким је водио 
разговор, а нарочито простији сталеж. У пићу је био врло умерен, мада јео је 
добро, а нарочито је волео ајвар, рибу и раке. Када би се докопао ових намир-
ница није знао колико му је доста. Он се задовољавао и најпростијим јелом, 
само му је било битно да се добро наједе, било да је у питању сланина, бели лук, 
пасуљ и ма које друго јело. Што се тиче облачења Прота се до смрти врло лепо 
носио, и увек је на себи имао чисто, богато, по кроју свештеничко одело и капу 
на глави.6

Прегледом архивске грађе личног фонда Проте Матије Ненадовића дошло 
се до закључка да се за Проту може рећи да је био вредан, радан човек, домаћин 
који је запажао детаље и водио рачуна о сваком. Прота је водио рачуна и о ба-
шти, ограђивању баште, раду у пољу, бринуо о сточном фонду, кошењу траве, 
воденицама и бројним другим стварима. Трудио се да му имање и имовина 
увек буду сређени и обрађени и да о свему буде обавештен. 

Драги мој Ђука, не знам зашто ми о свачему непишеш. Но ти како ово пи-
смо примиш ако нисте ливаде покосили, косите отава како је. Пиши ми не 
могу о свему знати. Кад ћете жети боље онако урадите... Нека се сва стара 
сена добро површе а и нова лепо подену да не трули. Отпиши ми одма за 
воденицу има ли шта помељара. Пиши ми за ону траву што си посејао како 
је никла и расте ли, како је боб. Како су родиле оне лозе, јесте ли заливали, 
јесу ли се примиле? О свему пиши да знам. Вас све  поздрављам. 

Поред његовог образовања које је било изузетно може се видети и његово 
познавање села, сеоских послова, сеоских прилика, народа. За њега се може 
рећи да је био човек из народа, уљудан, скроман, свим добрим саветима при-
ступачан и притом врло вредан човек. 

Поменути Иван пре две године за неко преступљење прогнан је са фами-
лијом из поменуте Нахије да себи нађе ново место где ће да живи. Матеја Нена-
довић га је прихватио и скоро три године: 

Код мене је са двоје деце у најму а Ивану дам помало земље те посеје, мучи 
се. И друго двоје деце и жену рани како мени дошо ништа спозно нисам да 
му не ваља. Сад молим славни Суд Ваљевски да би му дали пасош да оде до 
куће и фамилије да ако јоште што своје нађе донесе. 

Прота Матеја Ненадовић је често своја права бранио на суду. Његов живот 
су такође обележиле судске парнице које су биле углавном имовинско-правног 
карактера. У његовој преписци са зетом Ђуком Сајићем можемо видети упутства 

6 Велибор Берко Савић, нав. дело, 178–179.
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која му Прота даје и налог да се обрати суду. Прота је имао и породичних нево-
ља. Године 1845. му је умро брат Никола, иза кога је остао син Коста Ненадовић 
(Константин), артиљеријски официр у стајаћој војсци. Сматрајући да Прота и 
Никола, као браћа, нису поделили заједничку имовину, Коста је поднео тужбу 
за деобу чија парница је трајала и после Протине смрти, све до 1872. године 
када се Коста најзад скрасио у Бечу.

Прилог бр. 4. Писмо Матеје Ненадовића из Бранковине, упућено славном Суду 
Нахије ваљевске у име Ивана Степановића из Пожаревачке нахије. 

(Бранковина, Ваљево, 15. март 1833)

Лични фонд Проте Матеје Ненадовића има три инвентарне јединице – ку-
тије, које имају и унутрашње и спољашње листе (етикете). Први сачувани акт 
заведен је 29. јула 1823, а последњи 4. децембра 1871. Архивска грађа фонда до 
сада је делимично коришћена и објављивана. Фонд је сређен на основу Упут-
ства о сређивању личних и породичних фондова (Архивски преглед, бр. 1–2, 
Београд 1970, 58–61).
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Прилог бр. 5. Писмо Проте Матеје Ненадовића упућено Суду Нахије ваљевске 
да не дозвољава удају своје малолетне унуке од 13 година. 

(Бранковина, 1. мај 1833)
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Прилог бр. 6. Декрет о пензији Проте Матеје Ненадовића и Јакова Ненадовића.
(Крагујевац, 4. новембар 1835)
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Историјски архив Ваљево је квалитетним радом и промоцијом личног 
фонда Проте Матеје Ненадовића допринео вишеструком развоју из више обла-
сти. Пре свега говоримо о развоју на пољу струке која се огледа кроз квалитет 
стручне обраде датог фонда где се даје допринос развоју архивистике како на 
територији Ваљева, тако и целе Србије. Немерљив је допринос унапређењу из 
области историје, јер се ради о оригиналном приказу живота и рада истакнуте 
личности националне историје. Након отварања изложбе у наредном периоду 
дошло је до сталних посета ђака из основних и средњих школа, као и Истражи-
вачке станице „Петница”, тако да долази до квалитетнијег образовања и побољ-
шања рада просветних и научних установа. Поред образовних институција 
примећен је пораст посете различитих организација, установа, удружења, али 
и појединачних посета. 

Дефинитивно највећи допринос МИАВ као установе културе и личног 
фонда Проте Матеје Ненадовића је на унапређењу Ваљева као туристичке де-
стинације на културној мапи Србије. Важно је истаћи да се на овај начин по-
бољшава и репутација града Ваљева као интересантног места за посету и оби-
лазак. Много је урађено на промоцији остварених разултата рада. Велики број 
људи и медија је показао интересовање за рад Архива. 

Ова изложба је представљала и одређену врсту подсећања на наше претке, 
на њихову способност, образовање, честитост, веру у бога, и чињење добрих 
дела – просто подсећање на добре људе што је Прота свакако био. Посебно је 
битно то што је Прота Матеја Ненадовић из нашег краја, што самим тим пред-
ставља још већу обавезу да чувамо успомену и сећање на њега. 

Са поносом се може истаћи да је културна баштина МИАВ на високом ни-
воу у културном и историјском аспекту јер се ради о фондовима који датирају 
са почетка 19. века и проглашени су за фондове од изузетног значаја. С обзиром 
на то да се налазимо на Балкану и простору који је често био мета ратова и уни-
штавања, сама чињеница да располажемо тако вредним културним добрима 
која су право културно благо и нешто што ће позиционирати МИАВ у односу 
на друге установе културе у Србији. Генерално гледано, архиви као установе 
културе су увек представљали затворене системе и веома мали број људи је 
уопште имао одређена знања о њиховој делатности и раду. Кроз овај рад жели-
мо да прикажемо неопходан правац којим морају кренути сви архиви уколико 
желе да успешно послују. 
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Др Драгана Бедов1

Архив Војводине (Нови Сад)
Србија

Даглас Мариведер Долд, Авантура на Балкану 1915, прир. Љиљана Дожић, 
Архив Војводине, Нови Сад 2018.

Објављивањем готово непознатог рукописа Дагласа Долда, Американца 
који је оставио драгоцена сећања на време окупације Србије 1915. године, Ар-
хив Војводине у првом реду сачувао је један документ, свакако значајан у тума-
чењу историјских догађаја и процеса, а што је можда још важније – подсетио је 
на чињеницу о хуманитарној мисији коју је Америка спровела у време Првог 
светског рата у Србији.

У години када се завршило обележавање стогодишњице Великог рата и када 
су сви напори и значајни доприноси чувању од заборава свега што је у вези са 
једном од највећих голгота коју је српски народ искусио заокружени и приведе-
ни крају, појава бележака Дагласа Долда делује, усуђујем се да кажем, необично. 
Сви знамо за савезничке мисије спровођене у циљу помоћи српском народу, 
знамо и за многа сведочанства странаца о овом периоду. Међутим, оно што Дол-
довом рукопису даје одређену свежину јесте чињеница да он одише невероват-
ном искреношћу. Видљива је она при опису бугарске војске која улази у нашу 
ратну престоницу Ниш, опису који не затомљава одређену врсту дивљења и 
благонаклоности. То би можда могло бити и спочитано Долду када се подсети-
мо свега онога чега се није добро подсећати у вези сa бугарским деловањима из 
тог периода, али му свакако мора бити опроштено након читања невероватно 
потресних редова који сведоче о зверствима и непочинствима Немаца. Писан на 
основу бележака његовог брата Елиота са којим је био у мисији, Долдов рукопис 
је настао накнадно. Отуда и могућност оваквог приказа. У поређењу са Немци-
ма, Бугари су за њега у Нишу значили сигурност и ред.

Али, вратимо се на почетак приче на којем стоји Михајло Пупин. Управо 
је Пупин заслужан за организовање Колумбија експедиције пружања помоћи 
у Америци, чију су већину чинили студенти Колумбија универзитета. Као 

1 Dragana Bedov, Archives of Vojvodina (Novi Sad), Serbia
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угледни члан америчке академске заједнице, захваљујући свом високом поло-
жају у научним круговима, Пупин је одмах по избијању Првог светског рата 
интензивирао своје напоре са циљем да се у Србију упуте разне мисије преко 
америчког Црвеног крста, створе потпорни одбори за помоћ Србији и хумани-
тарна друштва за помоћ деци. Колумбија експедиција пружања помоћи треба-
ло је да ради под надзором Црвеног крста и имала је циљ да помогне у снабде-
вању свих делова земље храном, медицинском опремом и лековима, али и да 
помогне да се угрожено становништво врати напуштеним домовима и пољо-
привреди и да им се омогуће колико-толико нормални услови живота. Јасно је 
каква је Пупинова улога када је у питању одзив добровољаца. Међутим, нужно 
је запитати се да ли је он, без обзира на углед који је имао, могао ове младиће 
да припреми на оно што их чека? Свакако да није. Јасно је и да је он својим 
примером и личношћу учинио да двадесет и четворо студената, углавном са 
Колумбија универзитета, пође на пут на којем их је чекала неизвесност, зараза, 
непознато... Али, оно што је уследило, а то је одлука да се после званичног пре-
станка рада Експедиције остане и помогне колико се може у оквиру Црвеног 
крста, свакако је ствар личног избора и спада у домен храбрости и несебично-
сти. У тај домен иде и одлука да се са епископом нишким дочекају бугарске 
снаге и да се америчка неутралност искористи за спас недужног и незаштиће-
ног становништва. Даглас Долд који је са својим братом и неколицином дру-
гих остао и наставио са хуманитарним радом у Србији и после окончања рада 
Колумбија експедиције, те 1915. године тек је дипломирао на Колеџу за лекаре 
и хирурге Колумбија универзитета. Придруживање Eкспедицији било је прак-
тично прво његово искуство. Важно је то имати на уму при помену свега оно-
га што бележи о тим ратним дешавањима када су се из Ниша повукле српска 
војска и део становништва. Већина оних који се нису повукли били су старији 
људи, жене и деца. Долдово неискуство није устукнуло пред његовим човеко-
љубљем. Дочекујући бугарске снаге, с неизвесношћу и у страху, после еписко-
пове предаје града непријатељу и потресне молбе, као представник америчке 
делегације Бугарима се обратио и Даглас Долд једином молбом – да се не до-
зволи насиље према незаштићеном становништву и да се чувају складишта с 
хуманитарном помоћи. Важно је издвојити ову епизоду из његовог рукописа 
јер је у њој на најбољи начин могуће уочити оно што је суштина саме мисије и 
суштина сваког појединачног настојања ових странаца који су несебично ри-
зиковали сопствене животе зарад вишег циља. Када се зна да је Долд у току 
рада у Србији озбиљно оштетио свој вид и да је касније готово потпуно осле-
пео, његов подухват добија још једну димензију – а то је лично жртвовање.

У том преплитању личног и општег на страницама Долдовог сећања, али 
увек са истим и најважнијим циљем на који смо указали, немогуће је не запи-
тати се данас о нечему што представља крупно морално питање које се тиче 
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односа између народа. Усуђујем се да овде поменем једног српског добровољца 
који је прекинуо студије медицине у Француској, преживео повлачење преко 
Албаније и све време као медицинар провео на Виду, заборављеног и скрајну-
тог Милоша Ђорића, који је после рата 16. новембра 1919. објавио у тек обно-
вљеној Политици текст под насловом „На капиџику будућности”, отварајући 
кроз сурову слику ратног инвалида питање о томе како је потребно искористи-
ти ратно искуство и да ли ће будућност међу народима бити заснована на пове-
рењу или на непрекидном сумњичењу. Непознати и први пут преведен код нас 
рукопис Американца Дагласа Долда као да чувањем сећања на један специфи-
чан и трагичан период српске историје нуди одговор на питања која се поново 
постављају и поводом наше недавне прошлости. Да ли будућност треба засно-
вати на љубави или на мржњи и треба ли међу народима заснивати поверење 
или непрекидно сумњичење? Долдов одговор је у сваком случају недвосмислен 
и нуди ваљане и хумане елементе за разматрање како личних тако и општих 
настојања. Сувишно је, верујем, још једном се подсетити оне Долдове искрено-
сти којом одише читав рукопис.
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Србија

Kристијан Обшуст, Огледи о колективном идентитету античких Грка и 
утицају перцепције о грчкој класичној старини на формирање европских 
нација и конструисање словенства, Архив Војводине, Нови Сад 2019.

 
Монографија Огледи о колективном идентитету античких Грка и ути-

цају перцепције о грчкој класичној старини на формирање европских нација и 
конструисање словенства, објављена у оквиру издавачке делатности Архива 
Војводине, настала је као резултат ауторових бројних и вишегодишњих ис-
траживања проблематике конструкције етничких и националних облика ко-
лективних идентитета. Наслов, који на први поглед сугерише на комплек-
сност предмета научне студије, заправо јасно осликава суштински садржај 
целокупног дела и сваког поглавља, као и нужну повезаност и преплитање 
археолошког и антрополошког приступа овој теми.

Обим монографије је 135 страница, а списак литературе садржи више од 
80 референци. Садржај монографије чине уводна разматрања и три научне 
анализе које су међусобно логички повезане тако да омогућују целовито ра-
зумевање проблема истраживања. Уводни део монографије, у коме аутор ре-
видира појам, динамику формирања и карактеристике идентитета као ре-
лационе категорије са дистинктивном функцијом, представља пролегомену 
за читање огледа о колективном идентитету античких Грка. Аутор, полазећи 
од савремених теоријских приступа према којима идентитет није „једном и 
коначно дат”, већ управо супротно – динамична појава која се „гради кроз 
процесе”, ставља акценат на флуидност наведеног појма, наглашавајући да 
га је потребно посматрати као „фрагментарну и разломљену, а не као мо-
нолитну и постојану категорију”. Ауторову пажњу привлачи један изузетно 
сложен аспект идентитета којим се повезују порекло и историја, прошлост 
и будућност, укорењеност у традицију и ритуале помоћу којих се учвршћује 

1 Bojana Bogdanović, Institute of Ethnography of the Serbian Academy of Sciences and Arts (Bel-
grade), Serbia
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осећање припадности и солидарности у симбиози са другима – колективни 
идентитет. Овом приликом, позивајући се на неке од најпризнатијих тео-
ретичара попут Андерсена, Ериксена, Смита, итд., у оквиру његове слојеви-
тости, аутор разматра о историјским, друштвеним и политичким околности-
ма условљен етнички идентитет (и то на две разине: индивидуалној и ко-
лективној) и национални идентитет који се ствара са настанком и развојем 
нације као културне и политичке заједнице. Имајући у виду да се у наведеним 
аспектима колективног идентитета „манифестују и откривају одређени сте-
пени сличности и разлика, односно интеграција и маргинализација”, иден-
титетска обележја етније/нације аутор препознаје као оперативне у процесу 
(само)идентификације категорије „Ми”, односно категорије „Други”. Општа 
теоријска разматрања о колективном идентитету аутор транспонује и на ра-
зину археолошке праксе и археолошких интерпретација, стављајући акценат 
на однос материјалне културе и њене потенцијалне везе са некадашњим ет-
ничким заједницама и указујући на бројне негативне (па чак и погрешне) 
интерпретације колерација између одређене материјалне културе и њене ет-
ничке атрибуције које су у археологији биле присутне све до успостављања 
нове парадигме 60-их година 20. века.

У првом раду објављеном у овој публикацији под називом „Значај грчко-
персијских ратова за конструисање колективног идентитета античких Грка и 
формирање представа о Другом” анализиран jе вишедеценијски војни сукоб 
Грка са Персијом као спецификум конструисања хеленског идентитета као 
највишег облика идентификације старих Грка (Хелена) током петог и већег 
дела четвртог века старе ере. Примењени аналитички поступак имплицира, 
рекло би се, четири закључка. Аутор, на првом месту, уочава да се процес 
изградње колективног идентитета античких Грка базира на опозиционира-
њу категорија „Ми”/„Други”, односно Грци/варвари што одговара моделу по-
зитивне аскрипције (дивинизације) и негативне дескрипције (демонизације). 
Дајући низ изузетно занимљивих примера различитих пракси и формула-
ција којима су Грци конструисали слику о себи као о супериорним у односу 
на категорију „оних који нису Грци”, аутор примећује да је у годинама на-
кон окончања веома тешког и дугог сукоба идеалан образац хомогенизовања 
колективног ентитета античких Грка било стално диференцирање у односу 
на „Друге”. Аутор, такође,  наглашава да је у процесу изградње колективног 
идентитета античких Грка постојао и процес обостране демаркације (коју 
Ериксен назива дихотомизација), односно да је перцепцију Персијанаца 
од стране Грка класичног периода пратила и перцепција Грка из персијске 
перспективе што осликава динамичност односа посматраних „колективних 
етничких категорија”. Најзад, ауторово запажање да је „без обзира на интен-
зивну пропаганду пласирану од стране атинског полиса о инфериорности и 
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заосталости варвара, управо овај полис преузимао бројне елементе – од ар-
хитектуре до појединих концепата политичког устројства – са простора Ахе-
менидског царства”, указује на сложеност етничких граница (у овом случају 
пропустљивих етничких граница) које поједини теоретичари, попут Барта, 
сматрају кључним у формирању етничких група. 

Друго поглавље монографије под насловом „Идеализовање античке 
Грчке класичног периода као ‘колевке европске културе’ – Стара Грчка као 
универзални узор за стварање модерних европских нацијаˮ ревидира значај 
класичне старине која је, од стране аутора, препозната као круцијална у фор-
мирању модерних националних идентитета. У овој научној студији, грчко-
варварска антитеза транспонована је у други временски контекст – на крај 
18. и током 19. века. Како аутор примећује, формирање стереотипа према 
Истоку (према источним народима доживљеним као непријатељима западне 
цивилизације и њеним вредностима), вршено је на основу античког моде-
ла за одређивање „Другог”. Имагинарни опозит „европска цивилизација” / 
„источни непријатељ” је постала „кључна и општа референца за скоро све 
новоформиране националне идентитете и инкорпорирана је у њихово исто-
ријско памћење заједно са специфичном перцепцијом сопствено схваћеног 
(национализованог) средњовековног периода”. У светлу специфичних исто-
ријских околности наведеног периода, аутор прати и процес интроспекције, 
односно формирање националног идентитета модерне грчке државе у којој 
је кључну улогу имала класична старина, тј. свест о старој Грчкој и њеној 
прошлости.

У трећој научној анализи под насловом „Утицај идеализоване перцеп-
ције о грчкој класичној старини на процесе конструисања словенства и иде-
ологију панславизма” кључни конструкти око којих се развија аналитички 
поступак су: словенство, панславизам, колективни идентитет, перцепција 
класичне старине и стварање (измишљање) традиције. Акцентујући, у кон-
тексту сложених политичких, економских, конфесионалних и културних 
тенденција, простор Чешке и личности које су имале круцијалну улогу у уно-
шењу идеализоване перцепције о класичној грчкој старини у (све)словенски 
идеолошки фундус попут Јунгмана, Палацког, Шафарика и посебно Kола-
ра, аутор у завршном делу монографије иде корак даље и анализира утицај 
доминантне деветнаестовековне перцепције о грчкој класичној старини и 
античкој Грчкој као „колевци европске културе” на процесе конструисања 
наднационалног идентитета – словенства и идеологију панславизма. 

Дакле, допринос овог рукописа се може читати на више нивоа: као до-
принос, за сада, ретким прилозима из области археолошких интерпретација 
конструкције етничких и националних облика колективних идентитета; као 
пажљива и вишеслојна анализа настанка групних идентитета старих Грка, 
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као и утицаја елемената грчке класичне културе на европске, посебно на сло-
венске, а тиме и на српски национални идентитет и културу у целини; и на 
крају, али не мање важно, као значајан прилог продубљивању антрополо-
шког разумевања процеса конструисања етничких и националних облика 
колективних идентитета. Најзад, пред читаоцима су три, надасве, занимљива 
наратива о грчкој класичној старини и њеној (историјској) улози у констру-
исању етничких и националних облика колективних идентитета још од вре-
мена грчко-персијских ратова, па све до (и током) 19. века. Они још једном 
указују да се у мноштву дисциплинарних подручја појам идентитета (и даље) 
налази у средишту критичких дискурзивних анализа. „Ништа необично”, 
рекла би професорка Загорка Голубовић, „јер је појам идентитета својство 
људске егзистенције”.   
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Мр Дејан Јакшић1

Архив Војводине (Нови Сад)
Србија

Ненад Предојевић, Друштво за Српско народно позориште – Нови Сад 
(1861–1941), Аналитички инвентар, свеска 2, Архив Војводине, Нови Сад 2018, 
електронскo издање, електронски оптички диск (CD-ROM), стр. 528. 

Серија XX едиције Научноинформативна средства о архивској грађи Архи-
ва Војводине у оквиру које се публикује аналитички инвентар и пренети садр-
жај фонда Друштво за Српско народно позориште (Ф. 35), богатија је за joш 
једну свеску, овога пута у облику електронског издања (CD-ROM). Свеска је, 
као и остала дигитализована издања Архива Војводине, доступна на архивском 
сајту.2 Фонд чува документациону грађу истоимене важне националне и кул-
турне организације и категорисан је као културно добро од изузетног значаја.

Српско народно позориште (СНП) у Новом Саду је најстарије професио-
нално позориште код Срба. Основано је у Новом Саду јула 1861. године из по-
требе за неговањем националне културе, књижевности и језика. Имало је јасан 
циљ и недвосмислену друштвену функцију и културну мисију, уз чврст осло-
нац у широком политичком и националном покрету српског народа. Иако зду-
шно прихваћено и помагано од народа, СНП се упорно борило, не само са зва-
ничницима у Пешти и Бечу који су га контролисали и тражили и најмањи по-
вод да га затворе, него и са опозицијом и расколима у својој средини. СНП је 
био нарочит, јединствен духовни покрет заједништва који је упркос свим поде-
лама, сукобима и различитим интересима спајао социјалне и класне групе срп-
ског друштва. СНП било је углавном путујуће позориште које је, после краће 
сезоне у Новом Саду, одлазило на гостовања по разним местима да врши своју 
националну мисију. По таквој својој организацији и деловању био је јединствен 
театар у свету.

До Првог светског рата мезимче међу народним институцијама после рата 
ради у веома тешким, потпуно новим политичким и друштвеним условима 

1 Dejan Jakšić, Archives of Vojvodina (Novi Sad), Serbia
2 https://www.arhivvojvodine.org.rs/index.php/sr/o-nama/digitalizovane-knjige
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нове заједничке јужнословенске државе која је тежила брисању националне 
одреднице. Међуратни период је најнеповољније раздобље у историји СНП-а, 
када је радило под више имена и организационих облика и када оно није успе-
ло да достигне предратни ниво. После Другог светског рата Позориште добија 
статус државне установе.

* 
За старање о СНП-у Српска читаоница на Оснивачкој скупштини 29. и 30. 

маја / 10. и 11. јуна 1862. установљава Друштво за Српско народно позориште 
(ДСНП), које тада доноси свој Устав (државно потврђен 1865), највиши правни 
акт којим је детаљно регулисан рад Друштва. Према одредбама Устава главни 
органи су били Главна, односно Ванредна скупштина, и Управни одбор кога су 
чинила два бројем једнака одсека – Позоришни и Економски. Сваки од ова два 
одсека држао је одвојене седнице; у заједничким седницама, пак, оба одсека 
заседала су и одлучивала као Управни одбор. Скупштина је бирала чланове 
Управног одбора на три године, у саставу од најмање 24, а највише 36 чланова, 
са назнаком у који се одсек члан бира. За изабране чланове изван Новог Сада 
бирани су и њихови заменици из седишта Друштва. На првим редовним скуп-
штинама коцком је одређивано којој трећини чланова Одбора престаје мандат; 
доцније је „испадала” једна трећина чланова са најдужим одборничким ста-
жом. На место тих чланова бирани су нови, а могли су поново бити изабрани и 
дотадашњи чланови. Главни задатак Скупштине је био да води надзор над 
иметком СНП-а, да се брине о умножавању фонда. ДСНП имало је свог нечел-
ника, подначелника и тајника. Друштвене послове обављала је Главна скуп-
штина и Управни одбор. Скупштину су чинили редовни и почасни чланови 
који су бирали управу на три године. Редовни су били они чланови који су по-
ложили 50 форинти у фонд СНП-а. Почасне чланове је бирала Главна скуп-
штина, узимајући у обзир заслуге које су учинили Позоришту. Постојали су и 
изборни чланови, а њих су на Главну скупштину слале корпорације (нпр. варо-
ши) као своје изасланике. Правне интересе бранио је фишкал Друштва.

Позоришни одсек је извршавао закључке Управног одбора, руководио књи-
жевно-уметничким пословима и управљао Позориштем, постављао редитеља и 
глумце и одређивао им плате; утврђивао репертоар и распоред представа, раз-
матрао и подмиривао потребе Позоришне дружине; набављао оригинална и 
преведена дела за потребе репертоара и одобравао комаде који се могу узимати 
у припрему; пратио рад на пробама, уметнички развитак и понашање глумаца 
и спроводио над њима дисциплину; изрицао глумцима казне у дисциплинском 
поступку, сем казне отпуштања из Дружине, о чему је одлучивао Управни од-
бор на заједничкој седници. Редитељ и Позоришна дружина били су под непо-
средном управом и надзором Позоришног одсека, особито његовог председника.



497

Економски одсек се бавио материјалним стварима. Већ од почетка рада те-
жило се да се уметничка настојања што више ослободе бриге за свакодневне 
потребе, да треба одвојити материјална питања од стручних и уметничких. 
Тако је Позоришни одбор, основан на Скупштини Српске читаонице 1861. го-
дине, подељен на два одсека: Литерарно-артистички и Економски. Друштво је 
1862. године преузело исту организационо-управну схему. Економски одсек 
био је веома добро повезан са месним одборима који су прикупљали средства 
и чланарине, а приликом гостовања у свом месту трупи обезбеђивали смештај 
и удовољавали осталим материјалним потребама. Сем обезбеђивања текућих 
материјалних средстава, Економски одсек се старао и о стајаћем фонду, чија је 
главница била намењена изградњи зграде, а камата се трошила за текуће потре-
бе. Због тога је Економски одсек повремено имао два благајника, једног за теку-
ћа средства, а другог за фонд. Фонд ДСНП, материјална основа Друштва про-
писана Уставом, био је намењен финансирању рада, подизању зграде Позори-
шта и набавци намештаја и опреме, обезбеђивању репертоара, али и другим 
потребама. Чиниле су га чланарине, прилози појединаца, новчана помоћ орга-
низација, закладе и легати, као и специфична давања као што су Ковчежић и 
Крајцарошки прилози. Ипак, највише готовинских прихода доносила је Позо-
ришна дружина од приређених представа.

Српска народна позоришна дружина, глумачка екипа и стручни сарадници 
били су основа Позоришта. На самом почетку, из јасних разлога своје мисије, 
предвиђено је било да посећује места насељена Србима широм Монархије. 
Било је неопходно да се организује добро разграната мрежа месних позори-
шних одбора која би се у локалним срединама бавила организацијом представа 
и разним питањима везаним за организацију рада у локалу, али и целини. Од-
бори су радили по потреби, док су људи који су се прихватали нелаке дужности 
повереника били стално у функцији.

ДСНП је у пуном обиму своје мисије, како је описано, радило до почетка 
Првог светског рата, када је настао привремени прекид у његовом раду, као и 
раду позоришне трупе. Друштво је наставило са радом и у периоду Краљевине 
СХС / Југославије, али са далеко мањим значајем и утицајем на рад Позоришне 
дружине. Оно је и даље управљало стеченом имовином (фондовима) Друштва 
и расписивало је конкурсе за награђивање оригиналних позоришних дела до-
маћих аутора и преводилаца страних драмских дела. ДСНП је престало са ра-
дом почетком Другог светског рата.

*
Грађа фонда која се налази у депоима Архива Војводине (три књиге и 17 

кутија списа), по свој прилици преузета од Матице српске, некомплетна је 
јер се према сазнањима обрађивача добар део докумената још увек налази у 
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Музеју Војводине, Позоришном музеју Војводине, Рукописном одељењу Мати-
це српске и архиви СНП-а. Приликом коначног сређивања и ревизије такође је 
констатовано да одређени број докумената недостаје. Нажалост, документаци-
ја о раду ДСНП у периоду 1912–1941. је слабо сачувана, али зато је за период 
1861–1912. године документација добрим делом сачувана (списи). Књиге еви-
денција о настанку и кретању докумената (деловодни протоколи и регистри) 
нису уопште сачувани, док су финансијске књиге у мањем обиму сачуване.

Прва свеска садржи аналитичке описе (кратак садржај појединачног пред-
мета) који се односе на рад Главне скупштине и Управног одбора ДСНП (запи-
сници са седница), укупно 1.200 описа записника са скупштина и тачака днев-
ног реда (1861–1922). Као предакта и прилози уз записнике појављују се доку-
мента о статусним променама (оснивање) и нормативна акта (Устав, правила, 
уредбе и упутства).3

Друга свеска садржи аналитичке описе (685) који се односе на записнике и 
тачке дневног реда Управног одбора, Главне скупштине, Позоришног и Еко-
номског одсека у периоду од 1863. до 1927. године. Кутија бр. 7 садржи записни-
ке Управног одбора и Главне скупштине (1906–1927). Кутија бр. 8 садржи запи-
снике Позоришног одсека (1875–1919), Економског одсека (1869–1914), као и акта 
неевидентирана кроз деловодни протокол (1863–1919).

Садржај списа целог фонда и ове публикације обухвата многе теме: рад 
Друштва и Позоришта, обезбеђење материјалних и правних услова, живот и 
статус глумаца, репертоар, гостовање, извођење представа, документи о кул-
турним и политичким питањима, преписка, итд. Фонд садржи обиље података 
о знаменитим личностима и многим јавним делатницима тог времена, који су 
били непосредно везани за Друштво или су с њим сарађивали: Светозар Миле-
тић, Лаза Костић, Јован Ђорђевић, Антоније Хаџић и многи други.

Научноинформативно средство примењено у обради овог фонда је анали-
тички инвентар, који подразумева опис садржаја сваког предмета. Међутим, 
трудом аутора и због специфичности грађе, он има елементе регеста, када се 
детаљно обраћа пажња на важна документа, и елементе каталога одабраних 
садржаја документа, када се повезују типске тачке дневног реда у једну.

Предговор доноси шири историјски осврт на деловање СНП-а, као и дета-
љан опис начина рада и организације Друштва за Српско народно позориште. 

У централном делу публикације, број испред текста аналитичког описа 
означава архивску сигнатуру, а то је истовремено редни број у публикацији (и 
он се наводи у регистрима, односно на основу њега се тражи предмет). У гор-
њем левом углу изнад текста аналитичког описа налазе се подаци о датуму и 
месту одржавања седница. У доњем левом углу, испод текста описа, наведен је 

3 Ненад Предојевић, Друштво за Српско народно позориште (1861–1941), Аналитички 
инвентар, свеска 1, Нови Сад 2016.
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језик/језици којим је предмет написан, а у десном број листова. Архивски бро-
јеви (архивске сигнатуре) теку у континуитету (од 1, па надаље) и односе се на 
редослед предмета смештених у одређеној кутији.

На крају публикације налазе се помоћна информативна средства, регистри: 
предметно-тематски, именски и географски. Именски регистар је шири с обзи-
ром на то да су наведена имена лица која су присуствовала седницама Управ-
ног одбора, а нису поменута у тачкама дневног реда.

Аналитичке описе за ову свеску и пратећи научноинформативни апарат 
израдио је архивски саветник Ненад Предојевић, који је претходно ревидирао 
и средио фонд. У изради описа за ову публикацију аутор се трудио да сачува 
лексику, синтаксу и интерпункцију, особине и дух оновременог српског језика, 
укључујући честе и препознатљиве опште скраћенице које се налазе у ориги-
налним документима.

*
Непроцењиво важну културну и националну мисију и неизбрисиве траго-

ве рада Друштва за Српско народно позориште у Новом Саду преносе нам са-
држаји аналитичких описа докумената које је проучио и на прави начин обра-
дио Ненад Предојевић, искусни архивист Архива Војводине. Аутор је велики 
познавалац оновремених историјских прилика и рада државне управе, дру-
штвених збивања, многих јавних личности, рада овог и Историског друштва у 
Новом Саду,4 што су битни чиниоци да би се овакав фонд квалитетно предста-
вио.

Сигурни смо да ће ова књига у електронској форми допринети бољем упо-
знавању културне и политичке историје, појединости из прошлости институ-
ција, друштава и појединаца. Сматрамо да је овај фонд добар и још неискори-
шћен извор за биографске податке о личностима и догађајима из друге полови-
не 19. и прве половине 20. века. Ово научно-информативно средство препору-
чујемо свакоме као одлично полазиште за истраживање, уз жељу да га што че-
шће користе стручни радници, истраживачи, као и други корисници архивске 
грађе Архива Војводине.

4 Ненад Предојевић, Историско друштво у Новом Саду (1927–1941) 1861–1941, Аналитички 
инвентар (1927–1941), Нови Сад 2012.
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UDC 631(497.6)(049.32)

Mr Hadžija Hadžiabdić1

Arhiv Bosne i Hercegovine (Sarajevo)
Bosna i Hercegovina

Izet Šabotić, Čifčijski odnosi i promjena vlasništva nad zemljom u Bosni i 
Hercegovini (1878–1918), Centar za istraživanje moderne i savremene historije, 
Tuzla 2019, str. 320.

Kao poznavalac agrarnih odnosa u Bosni i Hercegovini Izet Šabotić,2 vanredni 
profesor iz Tuzle, objavio je knjigu Čifčijski odnosi i promjena vlasništva nad ze-
mljom u Bosni i Hercegovini (1878–1918). Profesor Šabotić bavi se istraživanjem 
agrarnih odnosa, jednim od najvažnijijih i najsloženijih društveno-ekonomskih i 
političkih pitanja u Bosni i Hercegovini u vrijeme austrougarske uprave. Knjiga je 
nastala kao dugogodišnji rad autora u istraživanju izvora prvog reda u vezanih za 
agrarne odnose u Arhivu Bosne i Hercegovine, Arhivu Tuzlanskog kantona, Arhivu 
Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Državnom arhivu Crne Gore i 
Državnom arhivu Makedonije, kao i relevantne literature. Agrarni odnosi naročito 
su bili zaoštreni pred kraj osmanske uprave u Bosni i Hercegovini što je iskoristila 
Austrougarska monarhija da je okupira. Po uspostavi svoje uprave zauzet je stav da 
se zadrže zatečeni odnosi u oblasti agrara. U složenim agrarnim odnosima austrou-
garska vlast je balansirala između nezadovoljnih seljaka i zemljoposjednika, uvodeći 
nove kapitalističke odnose u svim oblastima života, pa tako i u agraru. Multidisci-
plinarni pristup istraživanju agrarnih odnosa u Bosni i Hercegovini i promjena vla-
sništva nad zemljom rezultat je pravnih, zakonskih, kao i normativnih rješenja što 
će imati za posljedicu razvlašćivanje vlasnika zemlje i njihovo ekonomsko, političko 
i kulturno nazadovanje. Jedan od osnovnih uslova za agrarnu reformu bila je promje-
na vlasništva nad zemljom i formiranje slobodnog seljačkog posjeda, što je podrazu-
mijevalo zadiranje u socijalne, ekonomske, ali i u nacionalne odnose u Bosni i Herce-
govini. Za provedbu navedenog procesa neophodna su bila finansijska sredsva koje 
Monarhija nije imala. Iz tih i drugih razloga prilike u oblasti agrara postale su sve 

1 Hadžija Hadžiabdić, Archives of Bosnia and Herzegovina (Sarajevo), Bosnia and Herzegovina
2 Izet Šabotić objavio je niz stručnih i naučnih radova. Autor i koautor je više knjiga i udžbenika. 

Uposlenik je Filozofskog fakulteta u Tuzli u zvanju vanrednog profesora.
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složenije i komplikovanije. Vlasti su bile svjesne složenosti i osjetljivosti čifčijskog 
pitanja, te su težile iznalaženju rješenja, kojim bi zadovoljili i age zemljoposjednike i 
čifčije. Otkupom čifčijskih selišta, izmijenjena je vlasnička struktura u korist čifčija, 
koji su pretežno bili pravoslavci, a na štetu zemljoposjednika.

Pored „Predgovora”, str. 5–12, knjiga Šabotića Čifčijski odnosi i promjena vla-
sništva nad zemljom u Bosni i Hercegovini (1878–1918), podjeljena je na četiri me-
đusobno hronološki povezana poglavlja. Sve činjenice i podaci u knjizi utemeljeni 
su na naučnim osnovama komparirajući i kombinujući više naučnih metoda na 
bazi relevantne literature, ali i velikog broja neobjavljenih izvora što djelu daje 
naučni karakter.

U prvom poglavlju „Velika istočna kriza i okupacija Bosne i Hercegovine”, str. 
13–25, autor daje osnovne podatke o stanju u Osmanskom carstvu u 19. stoljeću, 
nazvanom Istočno pitanje. Pod tim pitanjem podrazumjevaju se diplomatski i poli-
tički problemi koji se odnose na slabljenje Osmanskog carstva, što dovodi do nacio-
nalnih tenzija, posebno na Balkanu. Etno-teritorijalni ratovi Srbije i Crne Gore u 
Velikoj istočnoj krizi 1875–1878, vođeni su uz podršku Rusije, uglavnom u okviru 
rusko-osmanskih ratova. Osmansko carstvo usljed poraza na mnogim bojištima na-
šlo se u nezavidnoj situaciji. U martu 1878. godine potpisan je Sanstefanski mir, 
kojim osim Rusa i Bugara niko nije bio zadovoljan. Revizija odluka tog mira izvrše-
na je na Berlinskom kongresu, koji je održan od 13. juna do 13. jula 1878. godine. 
Odredbe Berlinskog kongresa predstavljale su klasični model podjele interesnih sfe-
ra, pri čemu su povučene nove granice. Zemlje koje su priznavale sultanov suvereni-
tet (Rumunija, Srbija i Crna Gora) stekle su nezavisnost. Odluke donesene na Berlin-
skom kongresu dalekosežno su odredile politički razvoj Balkana u 20. stoljeću. Ber-
linski ugovor je članom 25. odredio da Austrougarska ima pravo okupacije Bosne i 
Hercegovine, pod izgovorom da zavede red u tim pokrajinama. Okupacija je prove-
dena uz žestok otpor bosanskih snaga daleko nadmoćnijem neprijatelju uz velike 
gubitke na obadvije strane.

U drugom poglavlju „Agrarne prilike od okupacije do ustanka u Bosni i Herce-
govini 1882. godine”, str. 27–65, autor naglašava da je agrarno pitanje jedno od naj-
značajnijih i najkomleksnijih političkih i privrednih pitanja u Bosni i Hercegovini u 
vrijeme austrougarske uprave. Velika istočna kriza (1875–1878) i Hercegovački usta-
nak 1882. godine, kao dio te krize, nisu riješili nijedno pitanje koje se odnosi na 
agrarnu problematiku. Neka radikalna rješenja agrarnog pitanja nisu se mogla pri-
mjeniti, jer bi to dovelo do zaoštravanja dvije najveće etničke skupine muslimana 
koji su bili zemljoposjednici i pravoslavaca koji su predstavljali čifčije – zemljorad-
ničku kategoriju. Agrarno pitanje u svom ekonomskom, socijalnom i nacionalno-
političkom pogledu spada među ključne probleme bosanske historije 19. i 20. stolje-
ća. Zvanična austrougarska politika nije bila spremna da se uhvati u koštac sa rješa-
vanjem agrarnog pitanja. To pitanje postajalo je sve zamršenije, a na terenu otvaraju 
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se mnoga pitanja i sporovi između aga zemljoposjednika i čifčija. Ta pitanja pokuša-
vaju se riješiti donošenjem novih propisa iz oblasti agrara, ali ni to nije dovelo do 
rješenja. To dovodi do ustanka 1882. godine u Hercegovini.

U trećem poglavlju „Prilike u oblasti agrara od 1883. do 1910. godine”, str. 67–
179, autor kroz dosta stručnih podnaslova objašnjava agrarne prilike u navedenom 
periodu. Ovo poglavlje obuhvata najveći dio knjige. Dolaskom Benjamina Kalaja na 
čelo Zajedničkog ministarstva finansija mnoge stvari u Bosni i Hercegovini se mije-
njaju. Nakon okončanja ustanka u Hercegovini 1882. godine , aktualizirano je agrar-
no pitanje. Austrougarska vlast nije bila spremna ulaziti u proces promjene posjedov-
nog stanja, pa zbog toga donosi nove propise. Jedan od njih je i Zakon o gruntovnim 
knjigama, od 13. septembra 1884. godine. Donošenjem Ustava Bosne i Hercegovine, 
11. februara 1910. godine, Bosanskohercegovački sabor donio je niz zakonskih rješe-
nja pa i iz oblasti agrara.

U četvtom poglavlju „Čifčijski odnosi od 1910. do 1918. godine”, str. 181–270, 
autor na osnovu niza dokumenata i literature objašnjava razdoblje ustavnog perioda 
u Bosni i Hercegovini, odnosno kada je na snazi bio Bosanski ustav. Bosanski sabor 
nastojao je da konačno riješi agrarno pitanje, ali zbog ustavnih ograničenja nije mo-
gao da to riješi u potpunosti. Kroz više podnaslova, u ovom poglavlju, autor objašnja-
va kako je tekao proces otkupa kmetova kroz zakonsku regalativu i uticaj, ali i uticaj 
međunarodnih odnosa na to pitanje (balkanski ratovi, kreditna politika, međunarod-
na politika i Prvi svjetski rat).

Na kraju knjige Čifčijski odnosi i promjena vlasništva nad zemljom u Bosni i Her-
cegovini (1878–1918) nalazi se „Zaključak”, str. 271–281, zatim popis „Izvora i litera-
ture”, str. 283–292, „Indeks imena”, str. 293–302, „Indeksa geografskih pojmova”, str. 
303–311, izvod iz recenzija, str. 313–318, i na kraju knjige „Bilješka o autoru”, str. 319. 
Recenzenti knjige su redovni profesori Senaid Hadžić i Adnan Velagić.

Knjiga Čifčijski odnosi i promjena vlasništva nad zemljom u Bosni i Hercegovini 
(1878–1918) govori o najvažnijim političkim, ekonomskim, socijalnim, vojnim, ku-
turnim i drugim pitanjima u Bosni i Hercegovini kao i o razvlašćivanju vlasnika 
zemlje, što će kasnije bitno uticati na njenu historiju. Kvalitet ove knjige baca novo 
svjetlo u istraživanju agrarnih odnosa u navedenom periodu i razbija stereotip pisa-
nja do sada. Ova tema zaslužuje da se i dalje istražuje, ali i da se objavljuju izvori 
prvog reda, kao zakonski i podzakonski akti, kako bi se došlo do historijske istine o 
državnom razvlašćivanju vlasnika zemlje i njihovom nazadovanju.

Dobar odabir metode pisanja knjige doprinosi njenoj dostupnosti i široj čitalač-
koj publici, osim ljudi koji se već bave ovom problematikom. Popis izvora i literature 
olakšaće budućim istraživačima da lakše dođu do literature vezane za agrarne odno-
se u Bosni i Hercegovini i nastave istraživanja na ovu temu. Knjigu Čifčijski odnosi i 
promjena vlasništva nad zemljom u Bosni i Hercegovini (1878–1918) preporučujem 
kako naučnoj, tako i široj čitalačkoj publici.





505
АРХЕОН
год. 2, бр. 2 (2019): 505–508.

UDC 069(497.11 Smederevo)

Др Љубиша Б. Васиљевић1

Народни музеј Крушевац
Србија

Смедеревска тврђава − од престонице до споменика културе, каталог сталне 
поставке Музеја у Смедереву, Музеј у Смедереву, Смедерево 2018.

Ауторски тим Музеја у Смедереву приредио је каталог изложбе под нази-
вом Смедеревска тврђава − од престонице до споменика културе, која ће чини-
ти саставни део Пројекта реконструкције сталне поставке овог музеја. Циљ 
изложбе представља афирмацију Смедеревске тврђаве, као последњег и најбо-
љег остварења српске средњовековне војне архитектуре, али и једног од најбо-
љих примера европских фортификација тога времена. 

Концепција нове изложбе, за разлику од претходне сталне поставке Музеја 
у Смедереву, која је сведочила о Тврђави само из времена Деспотовине, искри-
сталисана је да представи њен значај и трајање и у другим раздобљима и међу-
собни однос и заједнички развој Тврђаве и њеног окружења.

Наведеног подухвата прихватио се пројектни тим у саставу: руководилац 
Татјана Гачпар; аутори поставке Татјана Гачпар, мр Снежана Цветковић, Миро-
слав П. Лазић и Милан Марковић; аутори текстова у оквиру поставке Татјана 
Гачпар, мр Снежана Цветковић и Мирослав П. Лазић; стручни сарадници при 
изради текстова Дејан Радовановић и Љиљана Николић; стручни консултант 
др Катарина Живановић; рецензенти текстова др Татјана Цвјетићанин, др 
Марко Поповић и др Дејан Радичевић, уз велики број сарадника задужених за 
различите аспекте израде изложбе и каталога (концепт ентеријера поставке, 
дизајн поставке, графички дизајн, превод на енглески језик, итд.).

Уводно поглавље каталога представља идеју за приређивање изложбе, по 
речима аутора замишљену „као инструмент за оријентацију у разуђеном вре-
мену постојања Смедеревске тврђаве, као алатка за повезивање прошлости и 
садашњости, а тиме и за успостављање мреже односа, значења и асоцијација”. 
Свеокупним пројектом реконструкције сталне поставке Музеја, којим ова 

1 Ljubiša Vasiljević, National Museum Kruševac, Serbia
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установа планира да редефинише и реафирмише схватања и интерпретације 
Смедеревске тврђаве, али и да позиционира Музеј као централно место за кре-
ирање идентитета Смедерева, у складу са савременим музеолошким тенден-
цијама везаним за целокупну промену разумевања и доживљаја музеја као 
установе.

У складу са наведеним идејама, ауторски тим осмислио је каталог у коме су 
на приступачан начин, задржавајући критеријуме струке, представљене чиње-
нице везане  за настанак и временско трајање Смедеревске тврђаве, уз кратко 
објашњење појмова битних за разумевање свих околности, дирекно или инди-
ректно, повезаних са настанком фортификације.

На првом месту, дат је целокупан текст Есфигменске повеље деспота Ђурђа 
Бранковића, у преводу Димитрија Е. Стефановића. Значај повеље не предста-
вља само историјско-правно сведочанство о сарадњи српских владарских ди-
настија са црквом, него и у томе што су на њој сачувани портрети деспота Ђу-
рђа са члановима породице. 

У контексту разумевања ширих околности везаних за настанак Смедерев-
ске тврђаве, аутори су објаснили детаље везане за титулу деспота − њен наста-
нак, значење, место у хијерархији, начин додељивања и основна спољна обе-
лежја достојанства.

Аутори представљају карту Србије у време Деспотовине, а потом излажу 
кратак, али језгровит историјат зидања Смедеревске тврђаве, од почетка грађе-
винских активности 1428. године, до турских фортификационих радова спро-
ведених око 1480. године. Као значајна чињеница истиче се податак да је неоп-
ходни грађевински материјал добављан и путем девастирања античких насеља, 
попут Ауреус Монса и Винцее у непосредном окружењу, односно нешто удаље-
нијих Виминацијума и Маргума. Антички споменици, уграђени у бедеме, 
истицали су „величајност” престоног Града. Као пример античких представа 
узиданих у средњовековне објекте, путем фотографија представљени су скулп-
тура римске богиње Весте (некада поистовећивана са средњовековном деспо-
тицом Јерином) и антички капител са људским ликом. Споменици су узиђава-
ни у затеченом стању, док се пример „дораде” из средњовековног периода про-
налази код капитела откривених у Деспотовом двору.

Потом је пружен поглед на структуру и наоружање војске током периода 
Деспотовине. Ефектним текстом, испуњеним прецизно изнетим чињеницама, 
описани су организациона структура и ланац команде, као и опрема и наору-
жање војске. Поглавље је илустровано фотографијама ватреног и хладног 
оружја из 15. века откривеног у Смедеревској тврђави (пушка кукача, ручни 
бронзани топ, мачеви „вуковци”, шлем), као и репродукција детаља ликовне 
композиције Освајање и одбрана Смедеревског града, дело трогирског сликара 
Фране Делала из 1967. године. 
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Пружен је и осврт на привреду тадашње Србије, уз напомену да је богат-
ство стечено од рударске делатности омогућило зидање Смедерева. Истичу се 
и домети остварени путем трговине, занатства и пољопривреде, чији развој је 
потпомагала путна мрежа којом је Смедерево било повезано са Јадранским 
приморјем, Угарском и Цариградом. Природан наставак на причу о привреди 
представља осврт на новац Деспотовине чије карактеристике по изради, раз-
ноликости и уметничкој лепоти заузимају истакнуто место у српској нумизма-
тици.

Поглавље посвећено смедеревском двору као центру културе, истиче де-
спота Ђурђа Бранковића као ерудиту, који је говорио више страних језика. За 
време његове владавине настала су бројна књижевна дела, попут Житија деспо-
та Стефана Лазаревића Константина Филозофа, забелешки о преносу мошти-
ју апостола Луке од два различита аутора, као и бројна друга писана дела из 
области духовности и културе, чији мотиви су често били инспирисани жити-
јем Светог Јована Златоустог. Наведено је богатство деспотове библиотеке, али 
и значај књижнице Николе де Архилуписа из Котора са делима ренесансних 
писаца. На деспотовом двору негована је и музика и настајала су бројна музич-
ка дела забележена неумама, знацима који су претходили данашњим нотама.

Сјај деспотовог двора и престоног града представљен је путем дела приме-
њене уметности. Читалац се упознаје са податком да су Катарина Кантакузина 
Бранковић и Ангелина Бранковић биле познате везиље, о чијим радовима све-
доче митра за Београдску митрополију (данас у Музеју Српске православне цр-
кве) и покров за мошти Св. Симеона Богопримца, дар задарској Цркви Светог 
Шимуна. Путем илустрација приказане су златне наушнице из 15. века, откри-
вене приликом археолошких истраживања комплекса тврђаве.

Захваљујући ктиторској делатности и побожности деспота Ђурђа, Смеде-
рево је у средњем веку било познато као „богохраними” град. Нажалост, није 
позната локација најзначајније деспотове задужбине, митрополијског храма 
посвећеног Благовестима. Једина сачувана средњовековна смедеревска црква је 
Успење Пресвете Богородице, подигнута изван градских бедема (данас на Ста-
ром смедеревском гробљу), као триконхос моравског стила. 

Ова тематска целина илустрована је фотографијама окова Јеванђеља вла-
дике Максима Бранковића (1540. година), копије Четворојеванђеља смедерев-
ског из 15. века, копије Родоповог звона из 1432. године и репродукцијом фре-
ске „Жене у колу” из поменуте Успенске цркве. 

Као највеличанственији догађај у историји Смедерева опредељен је пренос 
и дочек моштију Сведок Луке, откупљених за 30 хиљада златних дуката из Ро-
госа у Епиру, до кога је дошло 12. јануара 1453. године. Реликвија, која ипак није 
успела да спасе Србију од турског освајања, остала је у Смедереву до 12. јуна 
1459. године.
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Каталог посвећује значајан простор и животу тврђаве, након дефинитив-
ног пада Смедерева, 20. јуна 1459. године. Смедерево је било седиште османског 
гарнизона од тога дана, „који никада није требао да сване”, па све до 24. априла 
1867. године, са изузетком релативно краткотрајних периода током три аустриј-
ске окупације и Првог српског устанка. Забележене су промене, рушења и из-
градње, које је нова епоха донела комплексу тврђаве. Епоха је илустрована фо-
тографијама турских лула, металног посуђа и турског металног новца (међеди-
је и аспре).

Према легенди, након ослобођења Смедерева у Првом српском устанку, 
1805. године, под Карађорђевим дудом је српском вожду кључеве града предао 
турски заповедник, диздар Мухарем Гуха Бошњак. Одмах потом је у Смедере-
во премештено седиште тадашње српске народне владе − Синода (будућег Пра-
витељствујушћег совјета), чиме Смедерево поново постаје српска престоница. 
Након слома Првог српског устанка, поново се успоставља турска управа над 
Смедеревом. Турска власт коначно бива окончана 24. априла 1867. године, када 
кнез Михаило преузима кључеве града. Смедерево тада постаје војни објекат 
српске народне војске. Улогу војног утврђења Смедеревска тврђава губи тек 
након Другог светског рата, пошто је 1946. године проглашена за споменик кул-
туре.

Завршна поглавља публикације посвећена су исцрпним прегледом истори-
јата разарања, проучавања и обнове утврђења. Као завршни печат, пружена је 
временска линија Смедеревске тврђаве, од 1019. (датума када византијски изво-
ри први пут наводе име Смфентеромон) до 1946. године.

Каталог је штампано двојезично − на српском и енглеском језику. Текст је 
пропраћен фотографијама, цртежима, репродукцијама, географским картама, 
плановима и родословним таблицама. Писан на приступачан начин предста-
вља квалитетан приручник за посетиоце музеја, али и додатну инспирацију 
која може подстаћи интересовање за упознавање из прве руке са културним 
наслеђем Смедерева и његовог утврђења.
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