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Оригинални научни рад
УДК: 911.37(=135.1):325.1(497.11-18 Браничево)”17”

НАСЕЉАВАЊЕ ВЛАХА

У БРАНИЧЕВУ У XVIII ВЕКУ

VLACHS’ SETTLEMENT IN BRANIČEVO IN THE XVIII CENTURY

НЕБОЈША Д. ЂОКИЋ1

ЦЕНТАР ЗА ВОЈНО ПОЛИТИЧКЕ СТУДИЈЕ

ОЛИВЕРА ДУМИЋ

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

БЕОГРАД

АПСТРАКТ: У раду је обрађено досељавање Влаха у долину

Млаве током XVIII века. Посебна пажња је посвећена поку-

шају реконструкције правца којим те насељавање ишло и

одређивању хронологије. Тачно је одређен и датум насеља-

вања неких влашких села.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Србија, Браничево, Браничевска епархија, Вла-

1.  ndjokic05@gmail.com
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си, Хомоље, Млава, Морава, Пожаревац, Ресава

Питање Влаха у савременој Србији је слабо обрађивано у

српској науци. Практично оно што је написао Тихомир Ђорђе-

вић пре готово једног века у публикацији „The Truth concer-

ning The Rumanes in Serbia” и готово дословно поновио (на срп-

ском) у поглављу о Власима у монографији „Из Србије кнеза

Милоша” остало је и данас на снази као званични став српске

науке. (Georgevitch Т., 1919; Ђорђевић Т., 1924) Премда Ђорђе-

вић у својим истраживањима Влаха није озбиљније користио

ни тада доступну – и то чак објављену – изворну грађу из

XVIII века (на пример: Витковић Г., 1884; Руварац Д., 1905) нико

није ни покушао да доведе у питање нека његова схватања ни

да прецизира хронологију коју он даје врло широко. Кад је реч

о времену књаза Милоша користио је скоро искључиво грађу

из фонда Књажева канцеларија док је друге фондове занема-

рио, премда су неки врло битни за ово питање (на пример

фонд Митрополије).

У међувремену нам је постала доступна не само нова српска

већ и аустријска, па и османска грађа за XVIII век а управо је то

време откад можемо да стварно пратимо континуитет насеља-

вања данашњих Влаха у Србији. Због тога стекли су се услови

да се покуша да се прецизира време када се Власи јављају у

Браничеву.

Ми смо у једном обимном раду дали хронологију насељава-

ња Влаха у Браничеву током прве половине XVIII века а на

основу прворазредне наше и аустријске грађе (Ђокић Н., Ду-

мић О., 2010, 82–133). Рад је, за кратко време, изазвао велику па-

жњу у стручним круговима и широј јавности. Тако се на ин-

тернету појавио већ на више веб сајтова било у pdf било у html
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формату. Но, у том раду нисмо стигли да прокоментаришемо

резултате до којих смо дошли па ћемо то учинити овог пута.

Али најпре да се укратко подсетимо шта је писано на ову тему.

Кратко време пре Т. Ђорђевића румунски историчар О. Та-

фрали је у својој књижици „Les Roumains de Bulgarie et de Ser-

bie” (Tafrali О., 1918) изнео румунске ставове о влашком питању

у Србији и Бугарској. Десетак година пре њега, чувени ру-

мунски историчар Н. Јорга се први од Румуна позабавио, на

научној основи, Власима у Србији у својој двотомној моногра-

фији „Istoria Bisericii Româneşti şi a vieţii religioase a Românilor”.

(Iorga N., 1908, у два тома) Све што је у румунској науци писано

о Власима у Србији је, у ствари, само понављање оног што је

изнето у споменутим монографијама, а често пута је најобич-

није политикантство. Интересантно да се ни страна историо-

графија није озбиљније бавила питањем Влаха у Србији. Још

1861. године Г. Лежан је писао о Власима у Србији у својој мо-

нографији „Etnographie de la Turquie d’Europe” (Lejean G., 1861)

а 1889. године се Емил Пико у уводу своје књиге „Chants popu-

laires des Roumains de Serbie” (Emil Picot M., 1889) такође дотакао

овог питања. После тога су сви аутори користили резултате ис-

траживања било српских било румунских научника без неког

сопственог истраживања.

После Срба, у Србији књаза Милоша, било је највише Влаха.

Они су и у то време живели, у главноме, у она четири округа

североисточне Србије у којима и данас живе. Сем тога било их

је нешто у Смедеревском округу, 1838. године помињу се у селу

Куличу, (АС-КК-Нах. Смедеревска 10. јула 1833, № 34) где их је

и почетком XX века било неколико душа а 1831. и 1836. године

помињу се и у Смедереву.2 (АС-КК-Нах. Смедеревска. 9. јула

1831)
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Број Влаха у Србији за владе књаза Милоша не може се тач-

но одредити, јер су били исте вере са Србима те су их власти

увек сматрале равноправним с њима и нигде бројно нису из-

двајани све до 1850. године.

Власи Србије нису давнашњи њени становници. По мишље-

њу Т. Р. Ђорђевића Власи Источне Србије су скорашњи досе-

љеници из Румуније – Царани (Tarani, тако названи по Tara

или Tara Rumuneasca – Земља, или Земља Румунска, Румуни-

ја), или из Баната – Унгуреани (Ungureani, Угри, Угарски Руму-

ни). Услед мешања једних и других, на земљишту Србије пр-

вобитно је значење речи Царан и Унгуреан, уколико су се

очувале, знатно измењено, те данас више значе: Царан – рав-

ничар, Крајинац, а Унгуреан – планинац. (Ђорђевић Т., 1924,

91)

Земљиште које су Власи у Србији заузели било је, пре њихо-

вог доласка, чисто српско. Оно је било саставни део старе срп-

ске државе. На њему су стари српски манастири Горњак, Реса-

ва, Туман, Буково, Витовница, Раваница, Рукомија, Нимник…

На њему су били познати српски рудници чија се успомена чу-

ва у народним песмама, традицији и географским називима

Рудна глава, Златово, Мајдан Кучајна, Шашка… Сва стара гро-

бља из времена пре досељавања Румуна су искључиво са сло-

венским натписима.

Досељавајући се, Власи су у Србији затекли Србе, било ста-

роседеоце, било нове досељенике из југозападних и јужних

српских крајева. Да су Власи дошли међу Србе најбоље се види

2.  Суд Нахије Смедеревске пише 9 јула 1831 књазу Милошу: „Овдашњи Вла-
си, ловећи загажњом рибу по Дунаву…” У списку „лица, која су из подрума

кнежевског вино узимала”, од 12 дец. 1836, налази се и „Коста Стаматов, Влах

из Смедерева”.
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из географских имена на земљишту које су заузели. Она су сва

српска – за области: Крајина, Кључ Пореч, Црна Река, Звижд,

Пек, Стиг, Млава; за планине: Црни Врх, Сто, Мироч, Велики

Крш, Лесковик; за реке: Поречка Река, Црна Река, Кривовирски

Тимок, Пек; и готово за сва села: Брестовац, Бор, Дубока, Ракова

Бара, Бољетин, Кобишница, Црнајка, Манастирица, Топоница,

Слатина, Каменица, Дубочани, Врбица, Речица, Глоговац, Под-

вршка, Грабовица и тако даље. Постоје и села са турским име-

нима у којима живе Власи: Табаковац, Џањево, Јакубовац, Му-

стапић. Само неколико села има влашка имена – Велакоње,

Клокочевац и још нека. Али се за сва зна када су настала и од

чега им је име изведено. (Ђорђевић Т., 1906, 25; Ђорђевић Т.,

1925, 91–92)

Најзад, да су се Власи доселили у чисто српске крајеве дока-

зује и локална традиција, која је везана за поједина места и ко-

ју приповедају и Срби и Румуни. Она се односи само на српске

историјске личности и српске историјске догађаје. Традиција о

манастиру Горњаку у вези је са кнезом Лазаром, (Ђорђевић Т.,

1906, 88) о манастиру Туману и Милошевој Кули у Поречу са

Милошем Обилићем, (Милићевић М., 1876, 956 и 1035) о селу

Шетоњу са кнегињом Милицом, (Ђорђевић Т., 1906, 89) о пла-

нини Мирочу са Краљевићем Марком и Милошем Обилићем,

(Караџић В., 1967, 207–211) о селу Изварици са Косовском бит-

ком и тако даље. О румунским историјским личностима и до-

гађајима не знају ништа ни Срби ни Власи у североисточној

Србији. Уосталом о своме скорашњем доласку знају и сами

Власи Србије. Свака породица има своју традицију о томе. Сви

знају да су досељеници и сви знају откуда су дошли. Многи

знају тачно и села из којих су се доселили и рођаке које су тамо

оставили.
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Након Велике сеобе плодне равнице око Дунава, Тимока и

Мораве, ни планине у развођима тих река, пуне паше и шуме,

нису могле остати пусте. Постепено ти крајеви су почели да се

поново насељавају дошљацима углавном из југозападних и

јужних српских крајева. У исто време, по мишљењу Т. Р. Ђор-

ђевића, падају и почеци насељавања Влаха из Влашке и Бана-

та. (Ђорђевић Т., 1924, 93) Ђорђевић је убедљиво доказао да ни-

су сви Власи североисточне Србије пореклом из Влашке.

Многи од њихових предака су били Срби који су, приликом

неке од безбројних сеоба на овом простору, прешли у источни

Банат или Влашку и тамо се стопили са влашким становни-

штвом. Касније су се са правим Власима вратили у Србију. (Re-

gnault E., 1855, 284; Ђорђевић Т., 1924, 96) У многим влашким

породицама сачувала се традиција да су некада биле српске, да

су прешле Дунав, где су међу Власима заборавиле српски је-

зик, па се као влашке вратиле у Србију. Неке и дан данас носе

презимена по својим српским прецима. Сви Власи у Србији

имају српске обичаје као што имају славу и коју зову српском

речју празник (praznic). (Ђорђевић Т., 1924, 96)

Пре него што пређемо на саму тему, насељавање Влаха у

Браничеву у XVIII веку, наведимо да су, у овом крају, само три

влашка села настала почетком XIX века, тачније по паду Краји-

не 1813. године. Том приликом велика маса Влаха је побегла из

Крајине, један део чак у Банат а други део углавном у Хомоље.

Избеглице у Хомољу су том приликом формирале три села:

Влаоле, Јасиково и Лесково. (Исто, 100) То су, по свему судећи,

најмлађа влашка села у Браничеву.
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Најпергов попис и Епшвилцова карта

После Османског пописа Смедеревског санџака из времена

владе Мурата III, на самом крају XVI века више од једног века

немамо попис становништва ових крајева све до упостављања

аустријске власти над северном Србијом, након Пожаревачког

мира 1718. године. Одмах након потписивања мира настала су

два врло битна извора за српску историју – Најпергов попис из

1718. године и Епшвилцова карта из истог времена. (Пантелић

Д., 1948) Премда ови извори не дају етнички састав становни-

штва северне Србије омогућавају нам да упоређивањем са не-

што каснијим изворима донесемо неке закључке о етничком

саставу становништва. Међутим, треба водити рачуна да Нај-

перг није дао попис пожаревачког дистрикта а Епшвилцова је

карта око Свилајнца и јужније од Ресаве изузетно непрецизна.

Најпре да видимо шта је забележио Најперг 1718. године. Он

је у Хомољском дистрикту (Des Humolier Distrikts) забележио

да има 10 села са укупно 80 домова. На жалост овај податак је

дао као збирни без поименичног навођења самих села. (Панте-

лић Д., 1948, 21) Исто тако је за дистрикт Поречка река дао збир-

ни податак о 15 села и 60 домова. Коначно, и Мајданпечки ди-

стрикт је дат збирно – 10 села и 80 домова. (Исто, 20) За

Ресавски дистрикт су дата поименично насељена и пуста села

од којих ћемо ми овде навести само она насељена: Ressova (12,

Орашје из српских пописа из тог времена – данашњи Деспото-

вац),3 Sivaniza (8 домова, Свилајнац),4 Zverencka (5),5 Recavabaz

3.  Манастир Ресава се помиње у попису као пуст и наводи се да се састоји од

три манастира (Reschova, allwo drei Klöster).
4.  Код Пантелића је Шуваница. Пантелић уопште није користио српске по-

писе из 1733. и 1734. године.

5.  Ни Пантелић није одговорио на питање о ком селу је реч.



Митолошки зборник 26

292 ОЛИВЕРА ДУМИЋ, НЕБОЈША ЂОКИЋ

(8, вероватно Ресавица),6 Ploffanj (2 дома, вероватно Гложане),

Janzi (6 домова, Ђонци),7 Medvedia (5 домова, Медвеђа), Vascko

(6 домова, вероватно Војска), Papaviz (7 домова, Поповић), Kra-

povitz (4 дома, Грабовац или вероватније Грабовица), Pogaroz

(3),8 Panovaz (4 дома, Пањевац), Sallna (8 домова, Сење), Reffna (5

дома, Равна – Ћуприја), Iban Roschi (2 дома)9 и Tortivaz (4 дома,

Трућевац). (Пантелић Д., 1948, 21)

У односу на нешто касније српске пописе недостају Јоховац,

Грабовац или Грабовица и Бобово. Бобово би могло да буде пу-

сто село Pupava, као што сматра Пантелић, али у сваком случа-

ју тешко може бити него од споменутих насељених села осим

ако Zverencka није старије име тог села. Са друге стране у по-

пису се јављају Zverencka, Pogaroz и Iban Roschi којих нема у

каснијим српским пописима за ресавску и раваничку паро-

хију. У Раваничкој парохију у Најперговом попису се не јавља-

ју као насељена места Иванковци, Миросава и Чимаре. Поред

тога касније се јављају Горње и Доње Сење а не само једно Сење

као код Најперга. Горње Сење би могло бити Sellna Kloster тј

манастир Сење што се готово сигурно односи на манастир Ра-

ваницу. Иванковци би, евентуално могли да буду Iban Roschi,

као што тврди Пантелић али Миросаве и Чимара сасвим извес-

но нема код Најперга ни као насељених ни као пустих места.

Сачувани су и аустријски пописи из нешто каснијег време-

на. Под Комору или Дворско коморско веће по списку из 1730.

године у Ресавском дистрикту потпадала су следећа села: Бо-

бово, Гложане, Грабовица, Ђонци, Јеховац (Јовац), Иванковац,

6.  Код Пантелића Ракибара.
7.  Ђонци су се налазили у данашњем атару села Седлара.

8.  Код Пантелића Богава.

9.  Код Пантелића Иванковац али ми нисмо баш убеђени у то.
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Миросава, Орашје, Поповац, Свилајнац, Суботица, Џимаре и

Војска. (Поповић Д., 1950, 71) Под војну управу потпадала су

1737. године у Ресавском дистрикту следећа насеља: Горње Се-

ње, Доње Сење, Миросава, Alackia (можда Алаке у селу Звезду),

Срњак, Tseniovaz, Пењавица или Пањевац, Враше (пола је при-

пало комори), Ћуприја и Матеовце. (Исто, 73) У односу на Нај-

пергов потпис нема управо оних села која нисмо успели да

убицирамо: Zverencka, Pogaroz и Iban Roschi. Нема ни Медвеђе

али ми мислимо да се уместо Медвеђе сада јавља Суботица

која је практично спојена са претходним селом. Од побројаних

села у каснијим српским пописима ресавске и раваничке паро-

хије не спомињу се Суботица, Alackia, Tseniovaz, Срњак, Враше

и Матеовце. Село Срњак данас не постоји али се јављало, као

село у Ресави, у Османским дефтерима још 1467. године. По М.

Стојаковићу налазило се на потезу Срновац у атару села Ми-

ливе. (Stojaković M., 1987, 238) О селима Alackia, Tseniovaz, Вра-

ше и Матеовце за сада ништа не можемо да кажемо.

На Епшвилцовој карти, која је посебно непрецизна за про-

стор Ресавског дистрикта, од места којих нема у Најперговом

попису као насељена села јављају се Czuilaz, Raanez, Sibniz (на

Млави) и Walniza. Од ненасељених Luschiza и Mutevelin. (Пан-

телић Д., 1948, Епшвилцова карта) У османским дефтерима по-

миње се манастир Бојача код села Лучице у нахији Ресава. Оба

имена данас носе делови атара Свилајнца. На постојање нека-

дашњег манастира указивао би обичај одржавања вашара у

Бојачи. (Зиројевић О., 1984, 66) Наиме у Бојачи се почетком XX

века купио вашар или сајам на Св. Арханђела, Св. Јована Гла-

восека и на Митровдан. (Мијатовић С., 1930, 231) Манастир Бо-

јача данас не постоји. У четвртој или петој деценији XVI века у

Бојачи су били уписана два калуђера а годишњи приход од

манастира износио је 165 акчи, од чега 150 акчи је било од ши-
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ре. (Tapu ve Kadastro – Ankara, Смедеревски дефтер МXD 632

(после 1536. г.); Зиројевић О., 1984, 66–67) У попису насталом у

време владе султана Мурата III бележи се једино приход од ма-

настира у износу од 289 акчи. (Tapu ve Kadastro – Ankara, Сме-

деревски дефтер Но 166; О. Зиројевић, 1984, 67) Дакле, јасно је да

се Лучица налазила у атару данашњег Свилајнца. Мутавелин10

је уцртан северно од Лучице тачно на граници два дистрикта –

премда по карти припада Ресави. Ако је Лучица била у атару

данашњег Свилајнца онда је Мутевелин готово сигурно негде

у атару данашњег Кушиљева или бар на граници између дана-

шњих атара Свилајнца и Кушиљева (што је мање вероватно).11

У Параћинском дистрикту су постојала следећа насеља Para-

kien (1?, Параћин), Plana (8, Плана), Schaffza (8, Шавац), Widova

(6, Видово), Mudniza (3, Мутница), Murliza (4, Мириловац), Jso-

var (8, Извор), Leshze (6, Лешје) и Sabriga (4, Забрега). Мутница

је Доња Мутница док се у тадашњим аустријским и српским

изворима Извор и Горња Мутница често употребљавају као на-

зиви за исто село. Вероватно су ова два села била близу једно

другог ако не и спојена. Од села споменутих код Најперга у ка-

снијим пописима параћинске парохије нема села Шавац, Ле-

шје и Забрега (Извор се јавља као Горња Мутница). Лешје се у

српским пописима готово сигурно пописивало са оближњом

Доњом Мутницом а Шавац са оближњим Параћином. Код Нај-

перга се спомиње и Сталаћ и то као два насеља Stollaz, das klei-

ne Dorf (4) и Stollaz, der Haubtort (пуст). (Пантелић Д., 1948, 22)

10.  Mütevelli на турском значи – администратор или старатељ над верском

задужбином. A. D. Alderson, Fahir Iz, The Concise Oxford Turkish Dictionary,

Oxford 1975, 246
11.  Интересантно да је на Епшвилцовој карти у долини Ресаве уцртано од

Манасије до Лучице само село Грабовац а из других, врло поузданих, извора

знамо да би требало да буде бар још неколико села на том простору.
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У Најперговом попису нема места Градиштанском, Рам-

ском, Кучајнском и Пожареваком дистрикту. Због тога морамо

да користимо спискове које је израдио Пантелић на основу Еп-

швилцове карте.

У Градиштанском дистрикту насељена места су била Gradi-

ska (Велико Градиште), Kumana (Кумане), Kasiz (Кусић), Vla-

schkito (Влашки до), Tribrod (Триброда), Peschczanize (Пешча-

ница), Schumanovo (Шумово), Sellinick (Зеленика), Mischlinow-

ze (Мишљиновце), Kleinie Gradiska (Мало Градиште), Mackzi

(Макци) и Rabrova (Раброво). Ненасељена места су била Poi-

schilla (можда Пожежена), Ternins, Siredia (Средњево), Dessina

(Десина) и Kaniewo (Камијево). (Пантелић Д., 1948, 42)

У Рамском дистрикту насељена места су била Ram (Рам), Sa-

taniz (Затоње), Kostolaz (Костолац), Kissilowa (Кисиљево), Tu-

tschina, Isplian, Piskople (Бискупија), Kuriatsch (Курјача), Marian

(Маријан), Vlaschaz, Sirakowa (Сираково), Kladrowa (Кладуро-

во), Biranie (Берање), Bukowik и Samotczewa. Ненасељена места

су била Popowatz (Поповац) и Klepetska (Клепечка). (Пантелић

Д., 1948, 43)

У Кучајнском дистрикту насељена места су била Terbno,12

Protarzi (Бродарци), Popuschinaz (Бубушинац), Smollinaz (Смо-

љинац), Batuscha (Батуша), Schab (вероватно Шапина), Leyowi-

za (Лајавица), Zerlins (Црљенац), Willkosell (Велико село), Malo

Poschowiz (Божевац), Kulo (Кула), Sariczin (Саричина), Raschans

(Рашанац), Nereschniza (Нересница), Deischa (Дајша), Walluja

(Волуја), Kutschein (Кучајна), Rakowabara (Ракова Бара), Kauna

(Каона), Poroschowiza (Крушевица), Caminowa (Каменово), Kar-

niack (Горњак), Stemniza (Стамница), Witoniz (Витовница), Bi-

striz (Бистрица), Iswor (Извор), Nowazi (Новаци) и Kaschlubo

12.  Код Пантелића Дрмно.
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(Кашљево). Ненасељена места су била Bresniz (Бресница), Star-

zewo (Старчево) и Tiblietsch13. (Пантелић Д., 1948, 43)

У Пожаревачком дистрикту насељена места су била Ostro

(Острово), Kleinomnik (Кленовник), Tziskov (вероватно Ћирико-

вац), Neu Batofze (Нови Батовац), Preschani (Брежани), Tragowze

(вероватно Драговац), Poscharowiz (Пожаревац), Seozi (Сеоци),

Zernitge (Црниће), Lucziza (Лучица), Kragitol (Крављи Дол), Bru-

kowaz (Пруговац), Polomine,14 Bolletruzzi (Бољедруже), Kocza-

tino (Кочетин)и Saconcziza (код Пантелића Захумчица). Нена-

сељена места су била Bedka (Петка), Wadczitol (Вучји Дол),

Batofze (Батовац), Dobrowiz (Дубравица) и Beriani (Бурјан).

(Пантелић Д., 1948, 43)

Предалеко би нас одвели ако бисмо упоредили сва села из

споменутих дистрикта са селима у српским пописима парохи-

ја. Задржаћемо се, касније, само на онима у којима су 1733. или

1734. године живели Власи.

Црквени пописи из периода 1733, 1734. 

и 1735. године

На основу пописа парохија појединих парохија у Пожарева-

чком, Грочанском и Београдском ексархату 1733. године може-

мо да добијемо прилично тачан преглед етничког стања на

простору данашње Браничевске епархије. 

Треба напоменути да сумарни списак парохија који је дат на

крају Витковићевог рада не одговара стварном стању па га не-

ћемо овде коментарисати ни користити. (Витковић Г., 1884,

294)

13.  Код Пантелића Дивљалка.

14.  Код Пантелића Пољане.
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Параћинска парохија

У Параћинској парохији је августа 1733. године било 8 насе-

љених места: Параћин (28 домова), Мала или Доња Мутница

(13), Велика (или Горња) Мутница (18), Плана (10), Мириловица

(непознато), Доње Видово (11), Видојевци (данашње Горње Ви-

дово) (13) и Сталаћ (непознато). Укупно је било 123 дома и то

све српска. По подацима „тефтера митрополитског таксила”

параћинску нурију или парохију су фебруара 1734. године чи-

нила следећа села Параћин (33), Мириловац (12), Видово (11),

Доња Мутница (15), Горња Мутница (18), Плана (10), Кречби-

нац (6), Видово (10), Сталаћ (10) и Грменовац (10). Подаци истог

тефтера али за 1735. годину се не разликују од претходног.

(Витковић Г., 1884, 126–127; Руварац Д., 1905, 129–130)

Када је ексарх Јован Михаиловић обавио визитацију пара-

ћинске цркве марта 1734. године црква је имала од књига – ок-

тоих српски, триод постни московски, тестамент московски,

општак грчки и октоих грчки, псалтир грчки и апостол грчки.

Оволико велики број грчких књига можда објашњава податак

да је син црквени током десет година био извесни Михаил Грк

који је предао дужност Стојану Московићу. (Руварац Д., 1905,

106)

Свештеник поп Петар Јовановић, је рођен око 1707. године у

Колашину у селу Милоју,15 рукоположен је на ђаконство 1729.

године у Београду од владике Николаја Димитријевића, а на

свештенство, после месец дана, по одобрењу митрополита

Мојсија, од владике Максима Несторовића. Од књига поп Пе-

тар је 1733. године имао: „полустав московски, Псалтир москов-

ски; летургија московска; десетословије московско”. У Пара-

ћину је био још један свештеник Стефан, али је побегао у

15.  По ексарху Јовану село се зове Мјелиани.
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Турску са породицом. Оба свештеника су се и зађаконили и за-

попили исте године. Што се тиче књига Петар је 1734. године

имао тестамент московски, полустав московски, десетословје,

буквар мали, требник московски и литургију српску.16 (Витко-

вић Г., 1884, 124, 125 и 169; Руварац Д., 1905, 106) 

Јереј Стефан се до марта 1734. године вратио из Турске. Ро-

ђен је у селу Кулашину, близу Пећи око 1709. године. Учио је

књигу у манастиру Раваници код игумана Стефана. Рукополо-

жио га је у оба степена владика темишварски 1729. године. Жи-

вео је у Горњој Мутници и тражио је од ексaрха Јована да му то

буде матична црква.17 Од књига је Стефан имао само руски

требник. (Руварац Д., 1905, 106)

Свештеници Петар и Стефан су били на парохији и 1735. го-

дине. (Руварац Д., 1905, 130)

Током рата 1788–91. године емигрирао је из Србије у Ау-

стрију и свештеник Јевтимије Поповић, из Ћуприје, који се на-

селио у Лангендорфу. По мишљењу владике темишварског Јо-

вана Јовановића Шакабенте од 21. јануара 1792. године, све-

штеник Јевтимије Поповић је био неспособан за свештеника у

Банату. (Павловић Д., 1910, 215 и 216. нап. 1)

Као што видимо у то време (1733–35) у параћинској парохији

нити живе Власи, нити има влашких свештеника а ни вла-

шких црквених књига.

16.  Петар је учио најпре код неког Гаврила зографа из Рисна а затим је у Ра-
ваници код даскала Стефана учио још годину дана. На крају је учио у Срем-

ским Карловцима након чега се оженио и запопио.

17.  Реч је о данашњем манастиру свете Петке Изворске.
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Рибничка (Поречка) парохија

Рибничка парохија је била под Банатском епархијом и има-

ла је августа 1733. године 7 насељених места – Пореч (155 домо-

ва, Срби), Рибница (12), Орешковица (22, Власи), Болетин (9,

Срби), Мосна (11, Власи), Косовица (8) и Јастребица (14, по пола

Срби и Власи). Укупно је било 231 дом од којих 35 до 40 влаш-

ких а остали српски. По подацима „тефтера митрополитског

таксила” поречку нурију или парохију су фебруара 1734. годи-

не чинила следећа села: Пореч (165), Јастребина (16), Косовица

(18), Мосна (14), Орешковица (24), Рибница (13) и Бољетин (10).

Подаци истог тефтера, али за 1735. годину, разликују се утоли-

ко што Пореч има 150, Јастребина 13, Косовица 14, Мосна 11 и

Орешковица 20 домова. (Витковић Г., 1884, 135–136; Руварац Д.,

1905, 127–128)

Свештеник поречки Димитрије Поповић, син протопопа по-

речког Богосава, рођен је око 1705. године у Поречу. Школовао

се најпре код оца а затим у Раваници и код даскала Стефана.

Рукоположио га је митрополит Мојсеј 23. фебруара 1724. годи-

не и од тад је био на служби у Поречу. Од књига је имао треб-

ник кијевски, полустав кијевски, псалтир московски средњи и

кијевски минеј општи на мало коло. Пошто је био удовац од

1731. године ускоро ће се, по визитацији 1734. године, замона-

шити у манастиру Раваници. Уместо њега 1735. године у Поре-

чу се јавља свештеник Атанасије. (Витковић Г., 1884, 135 и 162;

Руварац Д., 1905, 104 и 128)

Црква поречка је од књига поседовала јеванђеље московско,

апостол кијевски, поученије еванђеоско московско, пролог на

пола године шта служити, два хоктоја московска – половна, са-

борник српски, један триодон московски постни, један пенти-

костар српски, једно мало рукописно јеванђеље које је се нала-
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зило у женској припрати, два псалтира московска на средње

коло и један рукописни српски псалтир, полустав кијевски, ча-

сослов московски, стихологион помешани двојезични српски

и влашки. (Руварац Д., 1905, 103)

У рибничкој, тј. поречкој парохији, 1733. године, од 231 дома-

ћинства највише је око 40 било влашко. Ни следеће две године

неке веће осцилације у броју домова нема, ни српских ни вла-

шких. Свештеник искључиво користи српске и руске књиге а у

цркви су искључиво српске и руске књиге, осим двојезичног

стихолигона српско–влашког.

Голубачка парохија

Голубачка парохија је имала 6 насељених места: Голубац (42,

Срби), Војилово (21), Малешево (8), Добра (35), Двориште (17,

Власи) и Радошевци (10, Срби). Укупно је било 133 дома. По по-

дацима „тефтера митрополитског таксила” голубачку нурију

или парохију су фебруара 1734. године чинила следећа села:

Голубац (43), Воилово (27), Малешево (8), Двориште (31), Радо-

шевци (13) и Добра (30). Подаци истог тефтера али за 1735. го-

дину се разликују само толико што Двориште има 28 домова.

Свештеник голубачки Никола Петровић је рођен око 1695. го-

дине у Морачи у Херцеговини где је и у манастиру Тушину

учио књигу. У Голупцу је био свештеник од око 1725. године.

Био је свештеник у Голупцу и 1734. и 1735. године. Парохијане

у Добри је 1734. и 1735. године опслуживао свештеник Стојан

из села Љубкова, са друге стране Дунава, који је припадао

епархији владике Максима. (Витковић Г., 1884, 136–137, и 176;

Руварац Д., 1905, 131–132)

За голубачку парохију је тешко одредити етнички састав јер

се за Добру не наводи ко живи у том селу (а највероватније су
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живели Власи) као и у још неколико других мањих села. Може-

мо да претпоставимо да је етнички однос вероватно био при-

ближно пола–пола. Свештеник голубачки је неоспорно Србин

из Херцеговине али би зато поп Стојан из Љубкова, који је оп-

служивао Добру, могао лако бити Влах.

Бикотиначка или баричка парохија

Бикотиначка парохија је имала такође 6 насељених места

Бикотинци (20, Срби), Миљевићи (6, Срби), Мрчковац (4, Ср-

би), Барич (12, Срби), Бикиње (8, Срби), Крушевица (10, Срби).

Ово је била бројчано мала парохија са свега 60 домова и то све

српских. По подацима „тефтера митрополитског таксила” ба-

ричку нурију или парохију су фебруара 1734. године чинила

следећа села Мрчковац (4), Милевићи (7), Барич (15), Крушеви-

ца (10), Бикотинци (18) и Бикине (9). Подаци истог тефтера али

за 1735. годину се не разликују од претходног. Свештеник

бикотиначки Илија Димитријевић је рођен око 1703. године у

Пожаревцу где је учио и књигу. Рукоположио га је владика Ни-

колај Димитријевић 1730. године и одмах је постављен у Бико-

тинце. Илија је био свештеник бикотиначки и 1734. и 1735. го-

дине. Од књига је имао требник московски, псалтир „србска

штампа”, и летургија „србска штампа” а све ове књиге је узео

из пожаревачке цркве. (Витковић Г., 1884, 138 и 178–179; Рува-

рац Д., 1905, 131)

Црква Светих четрдест мученика помиње се у селу Баричу у

извештају екзарха Максима Радковића из 1733. године. По по-

дацима Максима Радковића из 1733. године црква баричка је

била стара 
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„и расипата, летургија не појет се, никакове службе

не имејет, книга не имејет, окрут не имејет ничто

своје потребно.” (Витковић Г., 1884, 178)

Код бикотиначке парохије је све јасно – чисто српска паро-

хија.

Клењска парохија

У клењској парохији је било доста Влаха. Ова парохија је

имала 7 села и то Клење (21, Срби), Раброво (25, Срби), Зелени-

ке (16, по пола Срби и Власи), Мустапић (26, Власи), Мишље-

новци (17, измешани Срби и Власи), Макце (16, Срби) и Че-

шљева Бара (61, Власи). Укупно је било 182 дома од чега је око

105 било влашких а остало су били српски. (Витковић Г., 1884,

140–141) Ако упоредимо ова села са Епшвилцовом картом ви-

дећемо да су 1718. године постојала само српска и мешовита

села а да су влашка села Мустапић и Чешљева Бара настала из-

међу 1718. и 1733. године. Пошто се ова два села не јављају ни

међу пустим селима 1718. године реч је очигледно о новона-

сталим селима. Сасвим је очигледно да су се Власи на простор

клењске парохије населили после 1718. а пре 1733. године.

По подацима „тефтера митрополитског таксила” клењску

нурију или парохију су фебруара 1734. године чинила следећа

села: Чешљева Бара (83), Макци (15), Храброво (25), Мустапићи

(33), Мишленовци (21), Зеленике (18) и Клене (20). Подаци истог

тефтера, али за 1735. годину, разликују се само толико што

Чешљева Бара има 70 домова. (Руварац Д., 1905, 132) Ако се по-

гледају подаци за ове три узастопне године одмах пада у очи

да у српским селима нема великог одступања у броју домова

али у влашким има. У Чешљевој бари 1733. има 61 дом, 1734.
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чак 83 дома, да би се 1735. године тај број поново смањио на 70

домова.

Свештеник клењски Петар Михајловић је рођен око 1689. го-

дине у Скопљу а школовао се у Пећи. У Клењу је био од око

1724. године. На клењској парохији је био и 1734. и 1735. године.

(Витковић Г., 1884, 139 и 175; Руварац Д., 1905, 132)

Клењска парохија је врло битна јер нам са оближњим паро-

хијама изванредно оцртава правац ширења Влаха из Баната.

Село Мустапић је најужније село које су банатски Власи насе-

лили до 1735. године. С обзиром на то што у Хомољу северно од

Велике Крушевице (данашњег Кучева) нема влашких села у то

време, јасно је да су Мустапић населили банатски Власи. По-

готово што врло јасно можемо да пратимо како се насељавају.

Прелазе Дунав између Голупца и Великог Градишта и шире се

ка Чешљевој бари и даље ка Мишљеновицима, Зеленики и

Мустапићу.

Средњевска или десинска парохија

Интересантно је да је било мало Влаха у тадашњој средњев-

ској парохији која је имала 5 села Средњево (20, Срби и Власи),

Влашки дол (20, Срби), Десине (32, Срби), Пешчаница (17, Ср-

би), Шумово (17, Срби). Укупно, дакле, 106 домова од који је де-

сетак влашких а све остало су српски. По подацима „тефтера

митрополитског таксила” десинску нурију или парохију су

фебруара 1734. године чинила следећа села: Пешчаница (18),

Десина (30), Влашки До (29), Средњево (21) и Шумово (18). По-

даци истог тефтера али за 1735. годину се разликују само уто-

лико што је Влашки До имао 27 домова. Тадашњи свештеник

десиначки Никола је рођен око 1680. године у Новом Пазару а

школовао се у Пећи. Рукоположио га је владика ваљевски Гри-
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горије око 1698. године. Служио је на Косову 28 година. Од 1729.

године службовао је у Десини. Никола је био на десинској па-

рохији и 1734. и 1735. године. (Витковић Г., 1884, 141–142; Рува-

рац Д., 1905, 132)

Ако овај попис упоредимо са оним из 1718. године видећемо

да се сва села јављају и 1718. године, с тиме што су Средњево и

Десине били пусти а остала села насељена. Значи, једино село

насељено Власима – Средњево – било је 1718. године пусто.

Дакле, и у Средњевској парохији Власи су се населили после

1718. године а пре 1733. године.

Црква у Десини се први пут помиње у извштају ексарха Јо-

вана Михајловића из 1734. године „црков порушена сва, ста-

ровремена, јешче за времена турецкого, прављеа, и пала сору-

шила се до земљи.” Егзарх је наложио верницима да на истом

месту нову цркву саграде. (Руварац Д., 1905, 115)

У овој парохији Влаха има само у Средњеву а оно се наслања

на клењску парохију.

Маријанска парохија

Маријанска парохија је у своја три села имала нешто више

Срба од Влаха Маријани (37, Срби и Власи помешани), Кличе-

вац (40, Срби и Власи) и Бискупије (31, Срби и Власи). Марија-

ни и Бискупија се помињу као насељена села 1718. године док

се Кличевац уопште не помиње ни као насељен ни као пуст.

Међутим, Кличевац помиње угарски краљ Жигмунд у октобру

1428. године у једној својој повељи у којој бележи села која је

кнез Лазар даривао влашким манастирима Тисмени и Водици.

Код Маријанске епархије није могуће утврдити кад су се у њој

појавили Власи, пре или после 1718. године. По подацима

„тефтера митрополитског таксила”, маријанску нурију или па-
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рохију су фебруара 1734. године чинила следећа села: Биску-

пије (30), Маријани (30) и Кличевац (28). Подаци истог тефтера,

али за 1735. годину, не разликују се од претходног. (Витковић

Г., 1884, 143; Руварац Д., 1905, 132)

Свештеник маријанске парохије Радосав је био рођен у Ви-

дину око 1676. године. Учио је у Каравлашкој у манастиру Жи-

тијану код Луке игумана Светогорца. Рукоположен на оба сте-

пена од владике Симеона Видинског. Прешао је у ове крајеве

око 1717. године када је добио маријанску парохију са синђе-

лијом. Од књига је имао: „саборник србски, октојих и псалтир

московски, требник и летургија московска, епитраил од мусу-

ла.” Служио је у Маријану и 1734. и 1735. године. (Витковић Г.,

1884, 132, 142 и 174)

У храстовој шуми, у атару стишког села Курјаче, налази се

средњовековни манастир Нимник. На време кнеза Лазара као

доба када је Нимник саграђен упућује и егзарх Јован који 1734.

године у свом извештају митрополиту пише да је манастир

Нимник био: „под манастир Раваницу за прежднего времена,

како русоволе кнеза Лазара сказујут”. Црква није имала женске

припрате као ни крстионице, миропомазанија а ни књига цр-

квених. (Витковић Г., 1884, 174; Руварац Д., 1905, 110; Милоше-

вић Р., 2003, 257)

Смољиначка парохија је интересантна јер је управо ту друго

место где банатски Власи прелазе Дунав и полако се шире ка

Пожаревцу, али овде се до 1735. године нису много проширили

у дубину.

Смољиначка парохија

Смољиначка парохија је била готово чисто српска. По броју

села била је то једна од већих парохија, било их је осам и то
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Смољинац (26, Срби), Шапина (11, Срби), Лајевица (9, Срби),

Мало Градиште (15, Срби), Беране (40, Срби), Каљиште (14, Ср-

би и Власи), Батуша (13) и Божевац (11, Срби). Од 139 домова у

смољиначкој парохији, вероватно нешто мање од десетак су

били влашки а све остало српски. Сва споменута села су посто-

јала и 1718. године осим Каљишта, а то је једино село у коме су

1733. године живели Власи измешани са Србима. Овде је јасна

ситуација, Власи долазе после 1718. године. По подацима „теф-

тера митрополитског таксила” смољиначку нурију или паро-

хију су фебруара 1734. године чинила следећа села Батуша (5),

Калиште (15), Божевац (13), Шапина (13), Смољинац (30), Бера-

ња (40), Лајавица (8) и Мало Градиште (15). Подаци истог тефте-

ра, али за 1735. годину, се разликују само толико што Шапина

има 12 домова. (Витковић Г., 1884, 144; Руварац Д., 1905, 130–131)

По подацима пожаревачког ексарха Јосифа Стојанова Смо-

љинац је 1723. године имао цркву. Десет година касније за смо-

љиначку цркву Храм свети Петозарни мученик Максим Радко-

вич је 1733. године навео да је саграђена од дрвета, тачније да

су јој зидови од чатме, да није окречена (убељена), да је покри-

вена шиндром и да нема звона. Црква је од књига имала: „окто-

јих, рукопис стар; и саборник вентички18, псалтир србски ло-

знаш”. Освештао је владика Стефан Љубибратић. Ексарх Јован

Михајловић је 1734. године за смољиначку цркву забележио да

је саграђена под Турцима 1708. године „на балвани велики др-

вени”. Од књига ексарх Јован спомиње „раздран” саборник

српски шакопис и октоих српски рукопис раздрушен. (Витко-

вић Г., 1884, 172 – 173; Руварац Д., 1905, 107 и 153)

18.  Вероватно венецијански тј млетачки
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Свештеник смољиначки 1733. године био је Марко Стајић,19

рођен око 1708. године у Жабљу (у Војводини) и школован у

Београду и Земуну (по Максиму) или Варадину (по Јовану).

Водио се као житељ Земуна. На ђаконство га је поставио влади-

ка Мојсеј, а на свештенство митрополит Николај 1728. године.

Исповедао се духовнику Христофору Студеничком 1733. годи-

не о „Рождаству” а архимадриту пећком Василију такоће 1733.

године Летургију појет. Од књига поп је имао: „летургију мо-

сковску, требник московски, псалтир московски”. Ексарх Јован

од његових књига 1734. године наводи – тестамент кијевски,

октоих српски и литургију московску. Марко је и 1734. и 1735.

године био свештеник у Смољинцу. (Витковић Г., 1884, 143 и

173; Руварац Д., 1905, 108 и 130 – 131)

У смољиначкој цркви је 11/22. јуна 1788. године митрополит

Методије рукоположио за свештеника Живојина Петровића, а

у истој цркви је 5/17. октобра 1805. године митрополит Леон-

тије рукоположио за свештеника Николаја Поповића. (Живоји-

на Петровића је 1836. године био свештеник у Кисиљеву а Ни-

колаја Поповића свештеник у Црнући. АС-Државни Совјет-

РНо 196/837, Списак свештенства монашког и мирског реда у

целој Србији године 1836, лист 62, бр. 86 и бр. 68)

Власи у Калишту немају физички додир са Валсима у дру-

гим селима и представљају неку врсту оазе у чисто српском

крају.

Градиштанска парохија

Слично претходној и градиштанска парохија је 1733. године

била скоро 90% српска. Имала је само 4 насељена места: Гради-

ште (50, Срби), Кусић (25 Срби и Власи), Триброде (15, Срби) и

19.  Његов отац Стаја је био земљорадник.



Митолошки зборник 26

308 ОЛИВЕРА ДУМИЋ, НЕБОЈША ЂОКИЋ

Пожежену (10, Срби). Као што видимо, од 100 домова, највише

15 је било влашких док су остали били српски. Сва села су по-

стојала 1718. године, укључујући и Кусић, тако да не можемо

да донесемо никакав конкретни закључак. По подацима „теф-

тера митрополитског таксила”, градиштанску нурију или па-

рохију су фебруара 1734. године чинила следећа села: Трибро-

да (16), Кусићи (22), Градиште (50) и Пожежена (12). Подаци

истог тефтера, али за 1735. годину, се не разликују од претход-

ног. (Витковић Г., 1884, 145; Руварац Д., 1905, 132)Довде сам сти-

гао.

Црква Светих архистратига у (Великом) Градишту помиње

се први пут за време аустријске владавине северном Србијом

почетком XVIII века. Егзарх Максим Радковић у свом изве-

штају из 1733. године даје детаљнији опис градиштанске цр-

кве. Црква је била саграђена од дрвета, покривена црепом и

убељена кречом. По Максиму саграђена је 1720. године. Осве-

штена је руком вдадике Стефана. Антими(н)с је био митропо-

лита Мојсија Петровића. Црква је од књига имала: „псалтир

србски, октојих србски, петогласнив србски, требника два срб-

ска, апостол србски један.” Свештеник Никола Милић, је био

родом из Лувиковје, и рукоположен је на оба степена од митро-

полита Мојсеја Петровића. Од књига је имао: „полустав мос-

ковски, требник московски, евангелије србско, литургија срб-

ска.” Егзарх Јован Михајловић у извештају за 1734. годину

пише Градиште има цркву Светих Архистратига Михаила и

Гаврила: „Старовремена, како сазидата има 12-т лет, плотом и

древом дувари, повапљена блатом и кречом побељена.” Цркву

је освештао епископ Стефан Љубибратић. Исту цркву Градиш-

танци су „на ново обновили на садашњу визитацију про љето

1735-то. Свод нов направили”. Поп Никола је био у Градишту и
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1734. и 1735. године. (Витковић Г., 1884, 174 – 175 и 173; Руварац

Д., 1905, 108 и 132)

Са осталим народом током рата 1788–91. године емигрирао

је из Србије у Аустрију и градиштански свештеник Живко Ву-

чић, који се населио у Белој Цркви. Владика темишаварски Јо-

ван Јовановић Шакабента, поднео је, 21. јануара 1792. године,

извештај Илирској канцеларији, о способностима и заслугама

свештеника који су остали у Аустрији. По његовом мишљењу

свештеник Живко Вучић је био неспособан за свештеника у

Банату. (Павловић Д., 1910, 215 и 216 нап. 1)

Крушевичка или звиждска парохија

Кучево се до друге половине XIX века звало Горња Крушеви-

ца. Kрушевичка парохија је 1733. године била скоро потпуно

влашка. Ова парохија је имала 5 села Крушевица (13, Срби), Во-

луја (47, Власи), Дубока (35, Власи), Нересница (48, Власи), Ку-

чајна20 (непознати број српских домова). Од 143 дома само су 13

била српска (без оних у Кучајни) а 130 влашки. Сва ова насеља

постоје и 1718. године па можемо са великом вероватноћом да

закључимо да су овде 1718. године живели и Срби и Власи али

да су ови други још у то време били на овом простору у већи-

ни. По подацима „тефтера митрополитског таксила” звиждску

нурију или парохију су фебруара 1734. године чинила следећа

села Дајша (30 домова), Крушевица (16), Кучајна (8), Нересница

(67), Дубока (30) и Волуја (60). Подаци истог тефтера али за 1735.

годину се разликују само толико што Крушевица има 15 а Не-

ресница 60 домова. (Витковић Г., 1884, 146; Ризнић М., 1888, 8;

Руварац Д., 1905, 127)

20.  У Кучајни су 1733. године постојали остаци старе цркве у висини до по-

четка свода. Г. Витковић, н. ч, 146
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У Крушевици су постојали остаци старе цркве још у првој

половини XVIII века. Њих је забележио екзарх Јован Михајло-

вић (1734–1735. г.): „камена, старовременаја, јешче ва време
кнеза Лазара прављена, имат више од 200 љет, само зид дува-
ри, крова не имат.” На жалост, пропустио је да забележи коме

је била посвећена. Споменимо и да су Ризнић и Каниц видели

остатке две цркве (или капеле) источно од тврђаве Чукарице

код Кучева. (Руварац Д., 1905, 111 и 121; Ризнић М., 1888а, 35; Ка-

ниц Ф., 1999, 246)

Свештеник Павел из Звижда из Крушевице (данашњег Ку-

чева) је био Влах из Најдаша где је рођен око 1709. године а где

се и школовао на влашком и српском код попа Бранка. Рукопо-

ложен је на оба степена од владике Максима на Васкрс 1732. го-

дине. Добио парохију крушевичку 1732. године. Од књига је

имао један пслатир московски и један буквар влашки и словен-

ски. Био је на парохији и 1734. и 1735. године. (Витковић Г.,

1884, 145 – 146; Руварац Д., 1905, 127)

Затоњска парохија

После крушевичке, највећа концентрација Влаха на овом

простору била је у затоњској парохији и ако се ова састојала од

само 4 села Затоње (40, по пола Срби и Власи), Кисиљево (30,

Срби и Власи), Тополовник (67, Власи) и Рам (4). Од 141 дома

најмање 110 је било влашко. Од споменутих села 1718. године

се не спомиње само Тополовник једино чито влашко село. И у

овом случају можемо да закључимо да су Власи дошли после

1718. године а пре 1733. године. По подацима „тефтера митро-

политског таксила” затоњску нурију или парохију су фебруара

1734. године чинила следећа села Тополовник (75), Кисиљево

(38), Затоње (44) и Храм (7). Подаци истог тефтера али за 1735.
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годину се разликују у толико што Кисиљево има 30, Затоње 40

и Храм 4 дома. (Витковић Г., 1884, 147; Руварац Д., 1905, 132)

Јереј Исак из села Затоње је рођен око 1701. године у „Ђулин-

ском пољу” у Мађарској. Учио је књигу у околини Арада и у

Бездину. током 13 година имао је парохију у Тебеј у Банату

одакле је 1732. године прешао у Затоње. Служио је у Затоњу и

1734. и 1735. године. Затоњска парохија 1733. године није имала

своју парохијску цркву. (Витковић Г., 1884, 147, 175–176; Рува-

рац Д., 1905, 132)

Затоњска парохија нам заједно са маријанском оказује да је

можда највећи продор банатских Влаха ишао преко Острва са-

мо пошто ова велика концентрација Влаха није доспела много

на југ можемо претпоставити да је ширење влашког станов-

ништва одве почело нешто касније него на простору између

Градишта и Голупца.

Каменовачка парохија

Каменовачка парохија је била чисто српска и имала је 6 села

Каменово (17, Срби), Пенавац (20, Срби), Поповац (24, Срби),

Ражанци (30) и Жабари са селом Хајдуци21 (6). Укупно 97 српс-

ких домова. По подацима „тефтера митрополитског таксила”

каменовачку нурију или парохију су фебруара 1734. године чи-

нила следећа села Рашанци (40), Поповац (29), Каменово (17),

Пенавац (23) и Жабари (7). Подаци истог тефтера али за 1735.

годину се доста разликују – Рашанци (40), Поповац (29), Каме-

ново (15), Пенавац (20), Жабари (6), Црленци (17), Кула (15) и Ве-

лико Село (8). Последња три села су у каменовачку парохију

пребачена из витовничке парохије. (Руварац Д., 1905, 130)

21.  Хајдуци су се налазили негде на простору данашњег Породина или Ку-

шиљева. После 1737. године не јављају се и више у изворима.
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Црква у Каменову Светих четрдесет мученика се спомиње

као још неосвећена и у визитацији егзархата пожаревачког

1734. године. Тихомир Ђорђевић је забележио натписе на два

крста на месту Црквиште, испод села Каменова. Један је натпис

био из 1733 а други из 1734. године. Ово Црквиште је било оста-

так некадашње цркве. Црква је 1734. године од књига имала са-

мо једну литургију. (Руварац Д., 1905, 107, 119, 130 и 153; Ђорђе-

вић Т., 1908, 152)

Јереј Димитрије Милорадовић22 каменички је рођен око

1708. године, по ексарху Максиму у Гложану а по ексарху Јова-

ну у Бобову у Ресави где је у манастиру Ресави учио књигу код

проигума Саве. Рукоположио га је владика Николај за ђакона а

владика Стефан Љубибратић у свештеника 1731. године а исте

године је и постављен на каменичку парохију. Од књига је

имао само један московски требник. Димитрије је био на паро-

хији и 1734. и 1735. године. (Витковић Г., 1884, 148 и 166; Руварац

Д., 1905, 107 и 130)

Каменовска парохија заједно са шетоњском нам показују да

је Млава у то време скоро искључиво била насељна српским

живљем. Као што ћемо даље видети само је село Ждрело било

влашко.

Хомољска (Омољска) парохија

Помало је загонетна „Омољска” парохија са Тршком црквом

као парохијском којој су припада следећа села 1734. године

Трг, Лазница, Милатовци, Вуковци, Јошаница, Јосаница, Риба-

ри, Суходол и Жагубица. По подацима „тефтера митрополит-

ског таксила” омољску нурију или парохију су фебруара 1734.

године чинила следећа села Лазница (30), Врлео (25), Милатов-

22.  Отац Милорад је био земљорадник.
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ци (5), Суходол (6), Вуковци (10), Рибари (9), Јошаница (8), Јоса-

ница (20) и Трг (18). Подаци истог тефтера али за 1735. годину

се разликују у толико што Лазница има 24, Врело 22, Милатов-

ци 4, Јосаница 15 и Трг 12 домова. (Руварац Д., 1905, 104 и 128)

Ексарх Максим је 1733. године обишао и Тршку цркву за коју

наводи да јој је храм Св. Николаја. Он је описује као стару, ка-

меном зидану цркву, чији је горњи део обновљен. Била је пок-

ривена шиндром. Нико од присутних људи није знао да му ка-

же када је црква саграђена. Цркву је освештао епископ Стефан,

вероватно крајем 1728. године када га је митрополит Мојсије

упутио да из Пожаревца оде да освешта цркве у Хомољу. С об-

зиром на црквени храм није немогуће, чак је вероватно да је

црква освећена на Св. Николу децембра 1728. године поготово

што је управо у товреме епископ Стефан и био у Хомољу. Ек-

сарх је, у закључку, навео да цркви недостају „свештенија,

одежди и потир са надлежаштим потребами”. Врло су инте-

ресантна запажања ексарха Јована Михаиловића са почетка

1734. године. Поред оног што је навео његов претходник он на-

води да црква нема ни једну црквену књигу а ни свештенич-

ких одежди. Због тога су тршки свештеници два пута годишње

за ускрс и божић позајмљивали све што им је потребно из ма-

настира Горњака. (Витковић Г., 1884, 163 – 164, 281; Руварац Д.,

1905, 104; Поповић Д., Богдановић М., 1958, 181)

Када је ексарх Максим 1733. године обилазио Тршку цркву

свештеник Нешко је био затворен у Темишвару. О овом све-

штенику Нешку Стефановићу сазнајемо нешто више из једне

преставке ресавског капетана Јована Поповића митрополиту

београдском од 4/15. марта 1733. године. Из ове, по мало нејасне

представке, сазнајемо да је Нешко био родом из Баната одакле

је прешао за свештеника у „Омоље”. Нешко је ухапшен у Теми-

швару по наређењу ондашње администрације и по наређењу
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фелдмаршала грофа Мерсие стражарно спроведен у Београд

где је предат митрополиту да му се суди на црквеном суду. У

представци не пише за шта је Нешко оптужен. Када су сазнали

за његово хапшење у Београд су дошли ресавски капетан Јован

Поповић, Јанко Радмановић из Крепољина и Стеван Коруно-

вић из Извара да замоле митрополита да привремено пусти

Нешка. Сва тројица су потписала јемство за њега гарантујући

да ће се Нешко вратити на заказано судско рочиште кроз 25 да-

на. Такође су јемци обавезали да Нешко неће ићи у Банат већ

да ће послати своје људе да преселе његове ствари из Баната

као и да наплате дугове од дужника. Јемци су прихватили да за

Нешка плате сву штету ако се он не одазове на судско рочиште

и на све то се писмено обавезали 4/15. марта 1733. године у

Београду. Када буде пуштен из притвора Нешко ће бити пре-

мештен из Хомоља на шетоњску парохију. (Витковић Г., 1884,

164; Поповић Д., Богдановић М., 1958, 272 – 273)

Ексарх Максим на другом месту у свом извештају као све-

штенике при Тршкој цркви наводи попа Јанка и попа Димит-

рија који су ту дошли уместо Нешка. За попа Јанка, који је тра-

жио премештај ексарх је навео да би требало да треба да оде

„на поученије у Пожаревац” а да му се премештај никако не

дозволи. Димитрије је требало да добије синђелију коју још

није имао а поред тога ексарх му је дао „препис о таинстав цр-
ковни” да их научи да би при следећој „визитацији” ексарховој

то знао. (Витковић Г., 1884, 281)

Много детаљније податке о њима даје ексарх Јован Михаи-

ловић 1734. године. Тко сазнајемо да се јереј Јанко родио око

1694. године у Охриду у Бугарској. Отац му је био Стојан Буга-

рин у то време капетан у Крајини у месту Јасикову. Јанко је

ушио књигу у Раваници код духовника Василија. У ђакона и

свештеника рукоположио га је око 1720. године владика видин-
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ски Никифор. Једва да је знао по мало читати а уопште није за-

но појање. Није имао ни књига ни свештеничке одежде. Тра-

жио је од ексарха да га пусти да пређе код свог оца у Крајину

али му овај то није дозволио док не добије одобрење од митро-

полита. Ипак негде током 1734. године Јанко је отишао са паро-

хије. (Руварац Д., 1905, 104 – 105, 128)

Јереј Димитрије је био син земљорадника Нестора из села

Срњака у Ресави. Књигу је учио у Манасији код духовника Ар-

сенија. У ђакона га је рукопложио арадски владика Исаија а у

свештеника владика Максим Несторовић 1732. године.

Осредње је читао и слабо појао. Од књига је имао требник и

часловец московски и псалтир српски. Ексарх му је наложио да

се насели у селу Трг што ближе цркви и да ту сагради кућу.

Биће на парохији и 1734. и 1735. године. (Руварац Д., 1905, 105 и

128)

У време пред Аустријско-турски рат 1788. године веома одан

аустријској ствари је био и поп Јован Ракићевић из Хомоља

који је преко Бранковачког извештавао аустријске власти о све-

му што се дешавало у његовом крају. Пошто је у то време једи-

на црква у Хомољу била Тршка црква и поп Јован је вероватно

служио при њој. На почетку рата 1788. године аустријском ге-

нералу Вартенслебену нудио се неки поп Глигорије (von

Joschanitza 10 Stunte hinter dem Gebirg Maidanpek) да са 1000 на-

оружаних људи очисти крај између Кладова и Видина. Генерал

није смео примити ову понуду према једној ранијој царевој

наредби. Ова Јошаница је највероватније она која се налази не-

колико километара северозападно од Тршке цркве, на јужним

падинама Хомољских планина.23 (Павловић Д., 1910, 9 и 29)

Са осталим народом током рата 1788–91. године емигрирао

је и раније споменути свештеник Јован Ракићевић, из Хомоља,

који се населио у Лангендорфу. Владика темишаварски Јован
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Јовановић Шакабента, у свом извештају Илирској канцела-

рији, нарочито је истакао свештенике Јована Ракићевића и Јев-

тимија Петровића из Пореча и препоручио их цару као заслуж-

не људе. Остале свештенике, које су остали у Аустрији, по

Шакабентином мишљењу требало је поставити за свештенике

ако могу да служе а ако не дати им неку помоћ јер живе у

крајњој беди. Иначе, у време када је Шакабента писао свој из-

вештај 21. јануара 1792. године Јован Ракићевић је служио као

капелан у Марјановом фрајкору са платом од 12 форинти ме-

сечно. И мајор Брановачки и Марјан издали су му сведочанс-

тво о његовим заслугама. Позивао је народ на оружје и сам

учествовао у борби. Турци су му, током рата, запалили паро-

хијску кућу. Иначе, по Шакабентином мишљењу није био спо-

собан за свештеника у Банату. (Павловић Д., 1910, 215 и 216. на-

рочито нап. 1)

Шетоњска парохија

У ово време, 1733. године, Власи се на овим просторима

најјужније јављају у шетоњској парохији и то у селу Ждрело.

Шетоњска парохија је имала 4 села Шетоња (14, Срби), Врбовац

(17, Срби), Лаоле (37, Срби) и Ждрело (10, Власи војничког ре-

да). Од 78 домова 10 су били влашки а остало српски. По пода-

цима „тефтера митрополитског таксила” шетоњску нурију или

парохију су фебруара 1734. године чинила следећа села Ше-

тоње (14), Ждрело (19), Лаоле (30) и Врбовац (15). Подаци истог

23.  Не смемо у потпуности искључити ни могућност да је реч о Јошаници
код Соко Бање али је то далеко мање вероватно, поготово што за тај крај не-

мамо ниаквих других података о неком већем покрету српског живља док за

Хомоље то имамо.



Насељавање Влаха у Браничеву у XVIII веку

ОЛИВЕРА ДУМИЋ, НЕБОЈША ЂОКИЋ 317

тефтера али за 1735. годину се не разликују од претходног.

(Витковић Г., 1884, 149 – 150; Руварац Д., 1905, 128)

Шетоње је имало цркву 1723. године што се види из изве-

штаја ексарха пожаревачког Јосифа Стојанова. Максим Радко-

вић је 1733. године забележио: „Шетоњи црква старинска била,

прикрпили од дасака.” Јереј Нешко шетоњски је рођен око

1707. године у Херцеговини. Учио је књигу у Старом Влаху у

манастиру Ковиљу. Око 1727. године је дошао у источну Ср-

бију где је најпре држао парохију „омолску” а затим шетоњску.

Био је на парохији и 1734. и 1735. године. (Витковић Г., 1884, 149

– 150; Руварац Д., 1905, 128 и 153)

Горњачка парохија

Манастир Горњак је имао малу парохију. По подацима

„тефтера митрополитског таксила” звиждску нурију или паро-

хију из фебруара 1734. године као и по подацима истог тефтера

али за 1735. годину горњачка парохија се састојала само из села

Крепољина које је обе године имало 21 дом. (Руварац Д., 1905,

128)

Патријарх Мојсеј је на сабору у Пећи 21. децембра 1713/1. ја-

нуара 1714. године осветио за епископа вршачко-себишког је-

ромонаха Мојсија Станојевића постриженика манастира

Горњака. Јеромонах Мојсеј је раније служио и код бившег мит-

рополита београдског Михаила. (Руварац Д., 1905б, 560)

Максим Радковић је 1733. године за цркву манастира Горња-

ка навео да је стара са једном куполом, сазидана од кнеза Лаза-

ра, шиндром покривена и „неубелена”. Од књига црквених би-

ле су следеће: „Саборник србски разрушен један; октојих

првогласник један и петогласника 2, сва три србски; псалтир
србски један и московски 1; један тестамент московска, једна
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менеја (минеј); један златоуст бугарски; четири рукописа [од

чега] пролога србска 3; [а] једна книга: правило светаго Григо-

рија Синајита родославије, невем од куду јест; и гробница све-
таго Григориа Синајита.” Горњак није имао звона. „За осве-
штеније не зна се, може бити од пр(в)и времена да јест, за сада

није.” (Витковић Г., 1884, 165)

У манастиру је пребивао Данило Јеромонах игумен „и книги

своје имејет: псалтир србски; један акатистар кијевски; а
март[ир]оло[ги]он сотирија, наука христијанска. Један епет-
рахил од свиле жуте, а други од свиле беде; један панагиар стар

од кипариса.” (Витковић Г., 1884, 165)

Раваничка парохија

Парохије манастира Раванице и Ресаве су биле чисто српске.

Раваничка парохија је имала 6 села Доње Сење (31, Срби),

Горње Сење (6, Срби), Иванковци (23, Срби), Миросава (10, Ср-

би), Ћуприја (30, Срби), Чимаре (14). Значи, свих 114 домова је

било српско. По подацима „тефтера митрополитског таксила”

раваничку нурију или парохију су фебруара 1734. године чи-

нила следећа села Миросава (15), Иванковци (25), Сење (37),

Горње Сење (8), Бошњани (7), Ћуприја (24) и Чимари (16). Пода-

ци истог тефтера али за 1735. годину се не разликују од

претходног. (Витковић Г., 1884, 151 – 152; Руварац Д., 1905, 129)

Максим Радковић је 1733. године забележио да је црква ма-

настире Раванице стара, да има пет купола, да је покривена

црепом и окречена. Од црквених књига Раваница је имала:

„апостола србска два, и московски један; евангелије московско
оковато и летургија московска: минеја 12 на мало коло; пролога

два комата, сваки садржит по 6 месеци; и паки пролога четири
редом что ходет; и паки друго евангелије московско без окова;
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псалтира 4, два московски и два србски; и тастамента кијевс-
ка; поученије московско једно; осмогласник московски један, и

петогласник србски један, саборник србски један; тријод мос-
ковски један а други србски; летургије три, две србске; три мо-
литавника србска а један московски; и часловца три србска, је-

дан московски.” (Витковић Г., 1884, 170 – 171)

Гаврило калуђер, је био родом из села Бигренице, рукополо-

жен је од владике Михаила пожаревачког на оба степена. Пос-

тригао се у манастиру Раваници, духовник му је био Данилу

Горњачки. „Правило држит, летургију појет.” Од својих књига

је има „полустав московски и часловац србски и требник угро-
валахиски”. Георгије јеромонах родом из Карловаца, био је ру-

коположен на ђаконство од митрополита Викентија Поповића

а на свештенство од владике Доситеја Ваљевског. Георгије је од

књига имао „полустав кијевски; требник кијевси; саборник срб-
ски; часловац московски.” Гаврило јеромонах родом из Шапца,

био је рукоположен од митрополита Викентија Поповића на

ђаконство а на свештенство од владике Доситија Ваљевског.

Постриго се у Врбнику. Од књига својих има: „полустав кијев-

ски; требник кијевсви; часловац србски”. Стефан јеромонах, ро-

дом из села Раднице, био је рукоположен од владике Оофро-

нија Арадског на ђаконство а на свештенство од владике

Максима Несторовића. Од књига је имао само један часловац

московски. Софроније ђакон, родом из села Јаска био је руко-

положен од владике Николаја Димитријвића на ђаконство.

Књига својих није имао. (Витковић Г., 1884, 171 – 172)

Ресавска парохија

Парохија манастира Ресаве је имала 10 села Орашје (35),

Пањевац (12, Срби), Јоховац (15, Срби), Грабовица (16, Срби),
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Поповићи (15, Срби), Ђонци (10, Срби), Грабовац (17, Срби),

Свилајинци (28, Срби), Гложани (11, Срби) и Војска (9, Срби).

Укупно 168 српских домова. По подацима „тефтера митропо-

литског таксила” ресавску нурију или парохију су фебруара

1734. године чинила следећа села Грабовица (15), Поповић (14),

Јеовци (18), Суботица (23), Ђонци (12), Бобово (19), Грабовац

(16), Свилајница (28), Гложани (11), Војска (10), Орашје (36),

Срњак (7), Пењевац (5) и Стењевац (4). Подаци истог тефтера

али за 1735. годину се разликују само толико што се наводи да

су се 4 породице из Стењевца расуле и да у том селу више нема

никог. (Витковић Г., 1884, 152 – 153; Руварац Д., 1905, 129)

У односу на списак из 1733. године у тефтерима из 1734. и

1735. године се још јављају Суботица, Бобово, Срњак и Стење-

вац. Што се тиче Срњака и Стењевца они су 1733. године сигур-

но прибројани неким другим насељима. Тешко је рећи шта је

са Суботицом јер се она јавља као велико село. За нас је много

интересантнија Бобова прво влашко село у Ресави. Пошто се

током 1733. године водила жива преписка око поделе ресавске

парохије на два дела велика је вероватноћа да ни Суботица а

Бобово сигурно нису званично ни постојали. Када је ексарх Јо-

ван фебруара 1734. године боравио у Грабовцу где је требало да

се сагради парохијска црква и где је требало да буде центар те

друге парохије он овој будућој парохији одређује Гложане,

Свилајнац, Ђонце, и „Бобова Власи ако се не отселе”. Када ће

ексарх 1735. године поново доћи у Грабовац понови ће у потпу-

ности оно што је написао претходне године осим напомене за

Бобово – ако се не остеле. Значи, 1735. године Бобово је већ

оформљено село и то прво влашко село у Ресави. (Руварац Д.,

1905, 112 и 121)

За манастир ресавски ексарх Максим Радковић је 1733. годи-

не написао да је реч о старој цркви са каменим зидовима и са
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пет купола. Покривач је од олова је био стар, и по Максимовом

мишљењу постављен је још кад је црква саграђена. Од књига

манастир је имао: „Евангелије московско; апостол московски;

типик московски; тријод московски; октојих каравлашки

штампа(н); минеја 12 московски; поученије неделам мосвовс-

ко.” (Витковић Г., 1884, 166 – 167)

У манастиру је пребивао игумен Јоасаф са братијом. Игумен

Јоасаф се замонашио у Ресави. Био је родом из Бачке и

рукоположен је на оба степена од стране вдадике Стефана

Љубибратића. Од књига је имао псалтир србски, требник

московски, минеј московски „праздником”, и општи, каноник

и часловац московски, толкованије евангелскоје Еврема

Сирина. „Тастамент московска лепа”. Поп Арсеније, је био од

Мораче, пореклом Херцеговац. Рукоположен на ђаконство

владиком Арсенијем херцеговачким, а на свештенство

митропополитом Мојсијом. Од својих књига је имао:

„псалтира рукописни 2; требник московски; часловац

московски”. Поп Виктор, је такође био родом из Херцеговине,

замонашио се у Морачи. Рукоположио га на ђаконство владика

Арсеније Херцеговачки, а на свештенство Доситеј Ваљевски.

Од књига је имао: „часловац московски; псалтир московски;

требник московски”. Јосиф ђакон је био пореклом од Пореча,

замонашио се у Ресави. Рукоположен на ђаконство вдадиком

Исаијем Антоновићем. Од књига је имао само један псалтир

московски. Поп Димитрије је био родом од Херцеговине,

презивао се Пешић. Замонашио се у Морачи, а рукоположен је

владиком Арсенијем Херцеговачким на оба степена. Имао је

само две књиге: „псалтир рукописни и требник кијевски”.

Мојсеј монах је био пореклом из Будима, постригао се у

Ресави. Није имао својих књига. (Витковић Г., 1884, 167 – 168)
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Витовничка парохија

Не чуди да је витаоничка парохија имала релативно доста

влашких домова. Ова парохија је имала 6 села Мелница (10,

Власи), Бистрица (9, Срби), Рахановац (60, Власи), Кула (15, Ср-

би), Црљенац (16, Срби), Велико село (14, Срби). Од 124 дома 70

су били влашки а 54 српски. Готово сва српска села се помињу

1718. године али оба влашка села Мелница и Рахановац тј Рано-

вац не. Дакле чак и у околини манастира Витовнице Власи су

дошли после 1718. године. По подацима „тефтера митрополит-

ског таксила” витаоничку нурију или парохију су фебруара

1734. године чинила следећа села Бистрица (10), Мелница (10),

Рајановац (75), Црленци (17), Кула (15) и Велико Село (8). Пода-

ци истог тефтера али за 1735. годину се доста разликују – у овој

парохији су остала само два села Мелница са 10 и Рајановац са

70 домова. Остала села, осим Бистрице, су била пребачена у ка-

меновску парохију. Бистрица се у овом другом тефтеру ниге не

јавља. (Витковић Г., 1884, 153 – 154; Руварац Д., 1905, 127)

Максим Радковић је 1733. године поднео извештај и о манас-

тиру Витовници тј Витаоници како је он записао. Она наводи

како је реч о древној цркви, саграђеној од камена, покривеној

црепом. Испред цркве је био „шатор” од дрвета. Витовница је

1733. године поседовала, за оно време, веома много књига: 

„минеја рукописна 10, октојиха 3, псалтира србски

пет; Евангелије окром трапезе рукописна два, летур-

гије србске четири, и требника московски четири;

тријод постан један рукопис, и лазаревица два, један

рукопис, молебник један московски; саборник срб-

ски; библија московска једна, панагијар један, пла-

чевник рукопис, житије светих отец, рукопис, и Зла-

тоуст један рукопис, други златоуст московски узет у



Насељавање Влаха у Браничеву у XVIII веку

ОЛИВЕРА ДУМИЋ, НЕБОЈША ЂОКИЋ 323

двор за време госп. митрополита Мојсеја, Ефрем ру-

копис, Отачник рукопис.” (Витковић Г., 1884, 180 –

181)

Игуман Данило родом из Ресаве, био је рукоположен од

митрополита Мојсеја на оба степена 24. јуна/5. јула 1713. годи-

не. „Духовника имејет, правило држит, летургију појет, пос-

ледни крат исповедал се духовнику Алексију о Цветоносију.
Своје ничто не имејет особ но опште монастирско.” Он је

учествовао на црквено-народном сабору у манастиру Руку-

мији 1735. а затим исте године на црквено-народном сабору у

Сремским Карловцима. Калуђер Оноврије родом из Будима

био је рукоположен на оба степена од владике Никанора Кру-

шедолца. Ононфрије је имао два ђака (дијака) Петра Огњано-

вића и Гаврила Рајковића. (Витковић Г., 1884, 181; Мирковић

П., 2005, 35 – 36)

Власи који се насељавају у овој парохији долазе из Хомоља и

Звижда и то преко Кучајне. Села Рахановац (данашњи Рано-

вац) и Мелница су најзападнија села до којих су доспели хо-

мољски Власи до 1735. године бар као компактна целина.24

Рукомијска парохија

Парохија манастира Рукомије је, опет, била чисто српска.

Имала је 6 села Брдарци (23), Дрмно (24, Срби), Костолац (39,

Срби), Кленовник (8, Срби), Петка (54) и Дубравица (35). По по-

дацима „тефтера митрополитског таксила” рукомијску нурију

или парохију су фебруара 1734. године чинила следећа села

Костолац (40), Дрмна (30), Бродарци (17), Кленовник (9), Петка

24.  Додуше тешко је рећи одакле су дошли Власи који су се населили у Бо-

бову у Ресави.
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(57) и Острово (31). Подаци истог тефтера али за 1735. годину се

разликују у толико Костолац има 30 а и Острово 30 домова док

су села Дрмно и Петка пребачена у Пожаревачку парохију.

(Витковић Г., 1884, 154 – 155; Руварац Д., 1905, 132)

По подацима ексарха Максима Радковића из 1733. године

црква манастира Рукомије Храм Вазнесеније Христово је била

саграђена од камена, са каменим сводом и покривена црепом.

Црква је од књига имала: „Саборник србски; апостол московски;
и псалтир србски а други московски; минеј обшти московски,
тријод посни, србска штампа; Лазаревац, рукопис србски.”

(Витковић Г., 1884, 177)

Игуман Димитрије је био родом из села Смолинца, рукопо-

ложен је на оба степена од патријарха Калиника Пећског. Игу-

ман Димитрије је био стар човек, „од неведенија, летургију не

појет, у цркву ходит и пречестујет се.” Ништа није имао у сопс-

твеном власништво, све је било манастирско. Гаврило монах је

био родом из Влашке, исповедао се духовнику Висаријону Ру-

комиском, последњи пут оцу Архимандриту Василију Пећс-

ком, о Васкрсенију 1733. године „и пречестујет се, у црков хо-

дит.” Поп Гаврило из Ливадице је имао живу попадију па је

живео у Ливадици али је служио у манастиру „и служит ли-
тургију и правило држит”. Био је родом из Влашке. Рукополе-

жен је од митрополита Мојсеја на оба степени. Од књига својих

имао је: „требник угровлахиски и часловец кијевски, епитраил
од свиле морасте”. 

Пожаревачке парохије

И пожаревачка парохија је, по свему судећи, била готово

чисто српска. Имала је 7 насељених места Пожаревац (226), Цр-

нићи (29, Срби), Царина (40, Срби), Ћириковац (33), Бобуши-
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нац (11, Срби), Драговци (16, Срби) и Дубравица (35). Укупно

390 домова. По подацима „тефтера митрополитског таксила”

пожаревачку нурију или парохију су фебруара 1734. године чи-

нила следећа места Пожаревац (233), Кириковац (33), Дубрави-

ца (33), Драговци (14), Царина (37), Црнићи (27), Трњани (20) и

Бобушинци (16). Подаци истог тефтера али за 1735. годину се

разликују у толико што Пожаревац има 230 дома и што је из

рукомијске парохије пребачено село Дрмно. (Витковић Г., 1884,

159; Руварац Д., 1905, 133)

Пожаревачка горња црква је за оно време имала доста књига:

„Евангелије рукопис болгарски; саборник србски. Божидар(ов);
обштак минеј молдовски; псалтир кијевски нов; тријод мос-
ковски посни, нов; пентикостар московски нов; иролога четири

нова, садржавајут месец 12; апостол нов московски, октојиха
два србска расипата, псалтир Божидар(ов) са синаксаром.”

(Витковић Г., 1884, 183)

Од књига пожаревачка доња црква је имала „октојих првог-
ласник рукопис, петогласник штампа србска, саборник србски,

апостол кијевски, тријод српски рукопис, пентикостар руски,
2 минеја рукопис, који садржајут месец 4; поученије Јоана Зла-
тоустаго, рукопис, и предсловије светаго Јоана Златоустаго,

слово првоје, и катавасијар србски.” (Витковић Г., 1884, 185)

У Пожаревцу су боравила четири свештеника и два ђакона. 

Јереј Лазар Јовановић је био рођен око 1700. године у Субо-

тици у Бачкој где се и школовао. Био је рукоположен на ђа-

конство од митрополита Викентија Поповића, а на свештенс-

тво од митрополита Мојсија Петровића 1721. године и од тада

је био парох пожаревачки. Од књига је имао: „псалтир рукопис
и требник московски летургија московска,” а имао је и „пет-

рајил од свиле беле, крст светогорски.” Јереј Јосиф Савић је ро-

ђен око 1705. године у Београду (по једном другом податку ро-
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дом је из Видина) а ту се и школовао. Био је рукоположен за

ђакона од владике Максима, а на свештенство од митрополита

Мојсеја 1728. године и од тада је служио у Пожаревцу. Од књига

је имао: „псалтир московски, требник москосковски, часловац

московски, други часловац кијевски.” Јереј Јован Томић је рођен

око 1707. године у Карловцима где се и школовао. Једно време

се бавио и трговином. Рукоположен је у оба степена 28. маја

1729. године (митрополит Мојсеј Петровић) и одмах је добио за

парохију Пожаревац. Од књига је имао: „требник московски,

псалтир кијевски, тастаменту Давовску.” Поседовао је и

„петраил од свиле жути, крст древен светогорски; федон од ђо-

че беле, наруквице од кадифе зелене.” Јереј Стефан Аранитовић

је рођен око 1714. године у Банату (на другом месту се каже у

Влашкој). Учио је књигу код мештера Павла и ексарха Софро-

нија и Максима. био је рукоположен на ђаконство од владике

Исајије Антонијевића, и на свештенство од владике Максима

Несторовића 1. маја 1732. године у Београду и одмах је пос-

тављен на службу у Пожаревац. Од књига је имао: „молитвос-

лов московски, десетословије двоје језиков влашки србски, и

требник кијевски.” Поред тога је имао дрвени светогорски крст,

петрахил од свиле црвене. Од деце је имао ћеркицу од две го-

дине. (Витковић Г., 1884, 183 – 184)

Напоменимо да су у Пожаревцу 1734. године служила три

свештеника Јосиф, Јован и Стефан а 1735. године само два Ла-

зар и Стефан. (Руварац Д., 1905, 132)

У Пожаревцу су служила и два ђакона. Василије је рођен

1710. године у Кули у Банату а Стефан 1713. године у Дрвну25

код Пожаревца. (Витковић Г., 1884, 159–161)

25.  Данашње Дрмно код Пожаревца.
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Са осталим народом током рата 1788–91. године емигрирали

су из Србије у Аустрију и пожаревачки прота Антоније Ди-

митријевић који се са својом породицом населио у Белој Цркви

и пожаревачки свештеник Јевтимије Поповић који је остао да

живи у Вршцу. Владика темишаварски Јован Јовановић Шака-

бента, поднео је, 21. јануара 1792. године, извештај Илирској

канцеларији, о способностима и заслугама свештеника који су

остали у Аустрији. Пожаревачки прота Антоније по сопстве-

ном признању није био способан за свештеника у Банату. Про-

та није зано ни да чита ни да пише а знао је турски и помало

грчки језик, наравно поред српског. За разлику од њега свеште-

ник Јевтимије Поповић је био способан за свештеника у Бана-

ту. Поред српског знао је и турски језик. (Павловић Д., 1910, 215

и 216. нап. 1)

Премда нам подаци за рукомијску и пожаревачку парохију

нису потпуни ипак можемо врло поуздано поновити да банат-

ски Власи који су прелазили Дунав код Острва до 1735. године

нису стигли, као компактна целина далеко на југ од Дунава.

Изгледа да је најужније село било Тополовник.

Туман

Значајан духовни центар 1733. године био је и манастир Ту-

ман премда није имао своју парохију. Још у другој половини

XVI века настао је у манастиру Туману тзв. Тумански апокриф-

ни зборник, који се данас налази у архиву Југословенске акаде-

мије знаности и уметности у Загребу. (Милошевић Р., 2003,

292)

У пролеће 1689. године стигао је у Туман гроф Ђорђе Бранко-

вић. Стигао је из Букурешта да би се на овом простору повезао

са виђенијим Србима и организовао устанак против Турака.
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Управо у то време патријар Арсеније Чарнојевић се налазио у

Пожаревцу, па због тога Ј. Томић сматра да су се њих двојица

срели у Туману и договарали о устанку. (Томић Ј., 1902)

По подацима Максима Радковића, из 1733. године, црква ма-

настира Тумана Храм светог Архистратига била је стара, сази-

дана од камена, са сводом од камена и покривена циглом. Од

одежди манастир има две црквене одежде беле од беза и сти-

хар од беза бела. Од књига има само један октојих србски „раз-

рушен”, епитрахиља нема а ни наруквица. (Витковић Г., 1884,

179)

Калуђер Исаија је био родом из Херцеговине, рукополежен

на оба степена од владике Арсенија Херцеговачког. Духовника

је имао, последњи пут се исповедо духовнику Алексију лета

1733. године. Од својих књига имао је: „требник угровлахиски
епитраил од мусула црвена, и законик рукопис србски, светого-

рац калугер писал.” Исаија је био учесник црквено-народног са-

бора у Сремским Карловцима 1735. године. (Витковић Г., 1884,

179; Милошевић Р., 2003, 292))

Мајданпечка парохија

Премда Мајданпек данас не припада Браничевској епархији

а ни Браничеву у то време, 1734. године потпадао је под Ексар-

хом пожаревачким. По подацима „тефтера митрополитског

таксила” звиждску нурију или парохију су фебруара 1734. го-

дине чинила следећа села Мајданпек (20 домова), Руда Глава

(41) и Црњашница (16). Подаци истог тефтера али за 1735. годи-

ну се разликују само толико што Мајданпек има 14 а Руда глава

60 домова. (Руварац Д., 1905, 127)

У Мајданпеку је 1734. године постојала црква Светог Архи-

стратига Михаила, сазидана вероватно око 1725. године. Храм
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је био сазидан од камена, прилично велики али наизак. Још

није био освећен али је по дозволи архиепископа и митропо-

лита Мојсеја Петровића у њој служена литургија на велике

празнике па и понекад недељом. Опис цркве излази из теме

нашег рада па ћемо овде споменути само књиге које су пос-

тојале у цркви а биле су то јевањђеље српско, литургија српска,

минеј општи московски, октоих српски – петогласник, псал-

тир мали московски и рукописни молитвослов српски. Ексарх

је приликом визитације јануара 1734. године за епитропа пос-

тавио Стојана Поповића а за црквеног сина Јована Николића.

(Руварац Д., 1905, 102)

При мајданпечкој цркви је служио свештеник Шарбан Влах,

родом из села Ореза, син попа Данчуле из села Ремешта у епар-

хији владике Инокентија Рибничког. Споменути владика га је

и рукоположио и дао му синђелију. Шарбан је био рођен око

1704. године а рукоположен око 1728. године. Учио је књигу у

манастиру Рјезу током 8 година. Уопште није знао српски је-

зик али је добро читао на влашком а и литургију је знао добро

да обавља па га је ексрах оставио да служи Власима рударима.

Унутар порте мајданпечке цркве постојала је и мала црквена

ћелија у којој је боравио калуђер Јоаникије Зогравац као и

штала у којој се налазио калуђеров коњ. Интересантно је да је

парохију 1734. године опслуживао калуђер Јоаникије а 1735. го-

дине поново поп Шарбан. (Руварац Д., 1905, 102 – 103. и 127)

Закључна разматрања о насељавању Влаха у Браничеву 

у првој половини XVIII века

По потписивању Пожаревачког мира 1718. године Влаха у

Браничеву је било само у Хомољу и Звижду. Чак и у околини

Витовнице их није било. Тек после 1718. године долазе Власи
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из Баната и насељавају се на простору Рам–Велико Градиш-

те–Пожаревац–Рам (приближно) као и простор од Голупца до

долине Пека. У исто време Власи из Хомоља се шире у правцу

манастира Витовнице.

Власи који су се насељавали прелазећи Дунав код Острва

(код Великог Градишта) до 1735. године по свему судећи нису

доспели јужније од Тополовника а они који који су се ширили

од доње долине Пека јужније од Мустапића. Власи који се ши-

ре из правца Хомоља, преко Кучајне, до 1735. године су доспе-

ли само до данашњег Рановца и Мелнице. У Ресави се као једи-

но влашко село и то од негде 1734. године јавља Бобово.

Осим у Ждрелу нема их ни 1733. године у Млави а нема их

ни у околини Ћуприје и Параћина што значи да их почетком

XVIII века нема много ни у Црној Реци. Једини свештеник из

Црне Реке који се помиње је поп маријански Радосав Бого-

сављевић рођен у Видину а пре 1717. године на служби у Црној

Реци. Очигледно да није Влах.

Тек по аустријском губитку Крајине појављује се у османс-

ким тефтерима 1741. године велики број расутих Влаха у

Крајини и то су управо они који се шире или у Црну Реку или

директно у Хомоље, Звижд и даље у Браничево. Они чине глав-

нину Влаха у Браничеву. Каније долазе и други крајем XVIII

века али по мени ови расути око 1740. године су главни фактор.

(Тричковић Р., 1973, 193 – 242 и Тричковић Р., 1973а, 243 – 324)

Насeљевање Влаха у другој половини XVIII 

века

На жалост готово да и нема писаних извора који би нам по-

могли да расветлимо етничко стање у источној Србији у другој

половини XVIII века.
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Ми ћемо само укратко покушати да на примеру једног огра-

ниченог простора који обухвата део Млаве, Доње Ресаве и део

пожаревачке Мораве осветлимо ово померање становништва.

Али, пре тога да резимирамо оно до чега смо дошли до сада.

Захваљујући подацима које је почетком XX века прикупио

Љ. Јовановић, за Млаву можемо добити доста тачну слику на-

сељавања Влаха у тој микро регији (Златово, Бусур, Везичево,

Ћовдин, Шетоње, Буровац, Табановац, Орешковица), Вошано-

вац, Лопушник, Забрђе, Панково, Велики Поповац, Рашанац,

Дубочка, Трновче, Каменово, Кнежица, Лесковац, Велико Лао-

ле, Мало Лаоле, Ждрело, Бистрица, Стамница, Витовница,

Мелница, Рановац, Кладурово, Црљенац, Аљидово, Кобиље,

Манастирица, Старчево и Добрње). Интересантно је да се пода-

ци које он забележио о Ждрелу углавном подударају са пода-

цима из пописа из 1733, 1734. и 1735. године. Прве породице су

се населиле у Ждрелу око 1720. године и то Шорбоњи из Раки-

това у Банату, Матадејићи и Маркоњи из Баната. Касније су се

насељивали и Власи из Крајине као и опет из Баната. Интере-

сантно је да су се током друге половине XVIII века насељавале

и српске породице из Шумадије, Рашке и Косова и да су се све

до почетка XX века стопиле са Власима потпуно прихватајући

влашки језик као матерњи и влашку ношњу. Укупно је на по-

менутом простору од око 650 породица Љ. Јовановић за 577 ус-

пео да утврди порекло одакле су дошли. Од споменуте 577 по-

родице око 420 су влашке тј око 73 %. Највише Влашких

породица је дошло из Крајине и Црне Реке око 233 па затим из

прека тј. из Баната око 60. Из Влашке је дошла само 21 породи-

ца а из Бугарске 6. Значи да је са стране дошло 320 породице

или 76%. За 5 влашких породица се само зна да су из Србије а

95 су дошле из других крајева са простора данашње Браничев-

ске епархије (Пожаревачка Морава 23, Ресава 32 Хомоље и
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Звижд 36, Стиг и остала Млава 4). Све влаћке продице осим

оних првих три у Ждрелу се насељавају у Млави, по забележе-

ном предању, после негде 1740. године. (Јовановић Љ., 1903, 247

– 459 а нарочито 384 – 385) У ствари оне долазе у Млаву по пов-

ратку Турака и поновног успостављања њихове власти. Пошто

немамо архивску грађу морамо да се ослонимо на предања

које је забележио Јовановић и по њему први велики талас

влашких насељеника у Млави је дошао око 1750. године а ка-

сније се то одвија у непрекидном току све до негде краја XVIII

века или можда почетка Првог српског устанка. После тога

имамо само појединачне случајеве досељавања Влаха.

На крају кажимо пар речи и о настанку највећег влашког се-

ла Породина. Аустријски генералштабни мајор Турати, заду-

жен за извиђање османске државе, послао је марта 1783. године

четири уходе на простор који се углавном поклапа са терито-

ријом данашње Србије. За њима је убрзо послао још двојицу.

На основу извештаја или казивања ових ухода саставио је Ту-

рати опис путева у Србији и то поглавито у њеној источној по-

ловини. Он се састоји из 4 свеске које је Турати слао у Беч како

би коју завршио – последња је послата 20. августа 1783. године.

У трећој свесци се поред других путева спомиње пут који је во-

дио од брода на Морави (између Смедерева и Пожаревца) до

Ћуприје. Пут је полазио од Бурјана26 (20 хришћанских кућа), па

водио преко Лучице (50 хришћанских кућа), Ореовице (око 10

хришћанских кућа), Прова27 (20 хришћанских кућа), Ракинца

(30 хришћанских кућа), Ливадице (око 25 хришћански кућа) и

Глоговца (60 хришћанских кућа) до Свилајнца (око 40

26.  Село Бурјан се налазило 4 километара западно од Пожаревца, на средо-

краћи између аговца и Љубичева. Село је касније пресељено у Пожаревац.

27.  У оригиналу пише Пуроњо. Данашњи Алексановац.
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хришћанских кућа). Интересантно је да су на простору дана-

шње браничевске епархије једино Пожаревац, Смедерево и Па-

раћин били осетно већи од Глоговца тј данашњег Кушиљева.

Пожаревац је имао 300 турских и 400 до 500 хришћанских кућа.

Смедерево је имало 95 турских и 40 хришћанских кућа. Па-

раћин је имао 160 турских и око 40 хришћанских кућа). Ћупри-

ја је била незнатно већа (60 турских и 10 до 15 хришћанских

кућа) као и Коларе (40 турских и 25 хришћанских кућа) и Лаоле

(70 хришћанских кућа) док су села Липе и Јасеново су били ис-

те величине (по 60 хришћанских кућа). Сва остала насеља су

била мања. Крњево је на пример имало 50 хришћанских кућа а

Хасан пашина Паланка 40 турских и 15 хришћанских. (Мила-

диновић М., 1928, 29 и 169; Пантелић Д., 1933, 127–130)

Вратимо се за час споменутом путу. Видимо да се не спо-

мињу ни Жабаре ни Породин премда је прво насеље готово си-

гурно постојало 1783. године док за Породин то не можемо са

сигурношћу рећи. Додуше, на једном другом путу који је во-

дио од Пожаревца преко Поповца, долином Млаве спомиње се

село Porodewatz (са 20 хришћанских кућа) које би могло да бу-

де Породин. Ово село се налазило негде између Поповца и Гра-

бовца28. Поставqа се питање где је ишао стварно овај пут. Да је

из Поповца ишао на Брзоходе, па преко Четереже и Жабара на

Породин сигурно би била споменута ова села која су скоро сва

сигурно постојала.29 (Пантелић Д., 1930, 142 – 162; Пантелић Д.,

28.  Пут је излазио у долину Ресаве код Грабовца па је одатле ишао за Свилај-

нац.

29.  У Кочиној чети је 1788. године било доста добровољаца из Брзохода, Че-
тереже и Прхова али не и из Жабара. И поред несигурног читања имена села

можемо рећи да је изгледа само један добровољац из Жабара али ни то није

сигурно о ком је Жабару реч. 
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1933, 129) Пут је вероватније ишао од Поповца на данашњу

Орешковицу али где даље за сада је тешко рећи.

Да се Глоговац као село формирао релативно касно говори и

сведочење извесног Миленка Постолова из Кушиљева које је он

дао приликом сињорења Кушиљева 1823. године. Наиме, Ми-

ленко је под заклетвом изјавио да је око 40 година пре тога (тј

око 1783. године) већ извршено сињорење Кушиљева. С обзи-

ром да он у изјави спомиње кнеза Петра то сињорење је могло

да буде само после Кочине крајине али то не мења битно ства-

ри. Миленко наводи како су сињорењу присуствовали мусели-

ми ћупријске и пожаревачке нахије, бумбашир београдског ве-

зира и кнез Петар. Присуство свих ових личности при

сињорењу говори да је од претходног сињорења села прошло

доста времена и да се међе сеоског атара не знају са сигурно-

шћу. У ствари, највероватније да Османлије у својим дефтери-

ма нису ни имали село Глоговац већ Кушиљево па је сада тре-

бало одредити међе новог села. Нарочито је била спорна међа

између Глоговца и села Изревна које крајем XVIII века већ није

постојало а налазило се по Миленковом сведочењу код села Бо-

бова. (О Кушиљевцу тј Глоговцу детаљније видети у Ђокић Н.,

2007)

У време Кочине крајине 1788. године у Кочиној чети је био

веома велики број добровољаца из Глоговца. Сигурно је један

део њих (можда и већи) из Глоговца код Јагодине. Поготово

што има много добровољаца из Прхова, Четереже, Брзохода,

Свилајнца, Гложана, Грабовца и других оближњих насеља –

осим Породина и можда Жабара. (Пантелић Д., 1930, 142 – 162)

Све напред речено нам говори Породин у време Кочине

крајине још није постојао на месту где је данас већ као

Porodewatz негде између Поповца и Грабовца. Настао је у пери-

оду између Кочине крајине и Првог српског устанка.
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Резиме

По потписивању Пожаревачког мира 1718. године Влаха у

Браничеву је било само у Хомољу и Звижду. Чак и у околини

Витовнице их није било. Тек после 1718. године долазе Власи

из Баната и насељавају се на простору Рам–Велико Гради-

ште–Пожаревац–Рам (приближно) као и простор од Голупца

до долине Пека. У исто време Власи из Хомоља се шире у прав-

цу манастира Витовнице.

Власи који су се насељавали прелазећи Дунав код Острва

(код Великог Градишта) до 1735. године по свему судећи нису

доспели јужније од Тополовника а они који који су се ширили

од доње долине Пека јужније од Мустапића. Власи који се ши-

ре из правца Хомоља, преко Кучајне, до 1735. године су доспе-

ли само до данашњег Рановца и Мелнице. У Ресави се као једи-

но влашко село и то од негде 1735. године јавља Бобово.

Осим у Ждрелу нема их ни 1733. године у Млави а нема их

ни у околини Ћуприје и Параћина што значи да их почетком

XVIII века нема много ни у Црној Реци. Једини свештеник из

Црне Реке који се помиње је поп маријански Радосав Бого-

сављевић рођен у Видину а пре 1717. године на служби у Црној

Реци. Очигледно да није Влах.

Тек по аустријском губитку Крајине појављује се у осман-

ским тефтерима 1741. године велики број расутих Влаха у

Крајини и то су управо они који се шире или у Црну Реку или

директно у Хомоље, Звижд и даље у Браничево. Они чине глав-

нину Влаха у Браничеву. Каније долазе и други крајем XVIII

века али по мени ови расути око 1740. године су главни фактор. 

Захваљујући подацима које је почетком XX века прикупио

Љ. Јовановић за Млаву можемо добити доста тачну слику на-

сељевања Влаха у тој микро регији. Интересантно је да се пода-
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ци које он забележио о Ждрелу углавном подударају са пода-

цима из пописа из 1733, 1734. и 1735. године. Прве породице су

се населиле у Ждрелу око 1720. године и то из Баната. Касније

су се насељивали и Власи из Крајине као и опет из Баната. Ин-

тересантно је да су се током друге половине XVIII века у Ждре-

лу насељавале и српске породице из Шумадије, Рашке и Косова

и да су се све до почетка XX века стопиле са Власима потпуно

прихватајући влашки језик као матерњи и влашку ношњу.

Укупно је у Млави од око 650 породица Љ. Јовановић за 577 ус-

пео да утврди порекло одакле су дошли. Од споменуте 577 по-

родице око 420 су влашке тј око 73 %. Највише Влашких поро-

дица је дошло из Крајине и Црне Реке око 233 па затим из прека

тј из Баната око 60. Из Влашке је дошла само 21 породица а из

Бугарске 6. Значи да је са стране дошло 320 породице или 76%.

За 5 влашких породица се само зна да су из Србије а 95 су до-

шле из других крајева са простора данашње Браничевске епар-

хије (Пожаревачка Морава 23, Ресава 32 Хомоље и Звижд 36,

Стиг и остала Млава 4). Све влашке продице осим оних првих

три у Ждрелу се насељавају у Млави, по забележеном предању,

после негде 1740. године. У ствари, оне долазе у Млаву по пов-

ратку Турака и поновног успостављања њихове власти. По пре-

дању које је забележио Јовановић први велики талас влашких

насељеника у Млави је дошао око 1750. године а касније се на-

сељавање одвија у непрекидном току све до, негде, краја XVIII

века или можда почетка Првог српског устанка. Након тога

имамо само појединачне случајеве досељавања Влаха.
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