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Сажетак: У ра ду су при ка за ни аспек ти пре во ди ла штва код Ру
му на на про сто ри ма да на шње Вој во ди не (Ба нат) то ком 19. и у 
пр вим де це ни ја ма 20. ве ка, до Дру гог свет ског ра та. Пре во ди лач
ка де лат ност у ад ми ни стра ци ји, обра зо ва њу, вер ским по сло ви ма, 
а пр вен стве но у пу бли ци сти ци и књи жев но сти, игра ла је ва жну 
уло гу у мул ти кул тур ном дру штву Ба на та, у ко ме су се су сре та ли 
ра зни је зи ци, раз не кул ту ре, оби ча ји, ве ро пи спо ве сти, али је то 
дру штво функ ци о ни са ло на прин ци пи ма ко ји су омо гу ћа ва ли ме ђу
соб но ува жа ва ње и са рад њу с вих оних ко ји су жи ве ли у ње му, без 
об зи ра на раз ли чи то сти. Пр ви пре во ди на ру мун ски је зик, пре све
га са не мач ког и срп ског је зи ка, по ја ви ли су се у 18. ве ку, за по тре
бе др жав не ад ми ни стра ци је, обра зо ва ња или цр кве них по сло ва, а 
до би ли су на ква ли те ту и разно вр сно сти за хва љу ју ћи де лат но сти 
пр вих вр хун ских ру мун ских ин те лек ту а ла ца из пе ри о да ка сног про
све ти тељ ства, У ме ђу рат ном пе ри о ду, пре во ди лач ка де лат ност 
до би ја но ве са др жа је у сми слу што зна чај до би ја ју пре во ди на и са 
срп ског је зи ка.

Кључне речи: про све ти тељ ство, књи жев ност, пре во ђе ње, 
Банат
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Од ка да по сто ји пи са на реч, по сто ја ла је и по тре ба за пре
во ђе њем ра зних тек сто ва на раз не је зи ке, пре све га из прак
тич них раз ло га, јед но став но ка ко би од ре ђе не ин фор ма ци је 
до пи ра ле до што ве ћег бро ја љу ди и би ле ра зу мљи ве ши ро
ком кру гу гра ђа на. Ди ја па зон де ла ко ја су се пре во ди ла је 
за и ста огро ман: од са оп ште ња, за ко на, про пи са, про па ганд
них тек сто ва, до вер ских тек сто ва, књи жев них и на учних 
де ла итд. 

Пре во ди лач ки рад Ру му на са про сто ра Ба на та по чео је кра
јем 18. ве ка, у по чет ку скром но и нај ве ћим де лом за по тре бе 
др жав не и цр кве не ад ми ни стра ци је, да би се то ком 19. ве ка 
већ по ја ви ли пр ви пре во ди зна чај ни јих де ла књи жев но сти, а 
ау то ри тих пре во да би ле зна ме ни те лич но сти ру мун ске кул
ту ре тог до ба, по зна ти ка ко у на шим кра је ви ма, та ко и на 
ши рем про сто ру исто риј ског Ба на та, а и ши ре.

У це лом овом пе ри о ду пре во ди ло се углав ном са не мач ког 
и ма ђар ског је зи ка на ру мун ски, али су се већ по ја ви ли и 
пре во ди са срп ског је зи ка, ко јих је, ка ко је вре ме од ми ца ло, 
би ло све ви ше. 

Ба нат је од у век пред ста вљао мул ти кул тур ну сре ди ну, у ко јој 
су се пре пли та ли ра зни кул тур ни ути ца ји, кон фе си је, иден
ти те ти и је зи ци. Упр кос чи ње ни ци што је Хаб збур шка мо
нар хи ја, пре тво ре на 1867. године На год бом у Ау стро у гар
ску мо нар хи ју, пред ста вља ла сре ди ну у ко јој ни је по сто ја ла 
фак тич ка на ци о нал на рав но прав ност, ви ше је зич ност је од у
век би ла ка ра те ри сти ка овог под не бља. Ме ђу соб на ко му ни
ка ци ја ње них гра ђа на се увек од ви ја ла на ви ше је зи ка, ка ко у 
усме ној, та ко и у пи сме ној фор ми. Због то га је и пре во ђе ње 
пред ста вља ло са свим при род ну ствар, што је омо гу ћи ло да 
што ве ћи број гра ђа на до ђе до од ре ђе них  ин фор ма ци ја, што 
је би ло у ин те ре су свих. Пре во ди ле су се, ре ци мо, ре кла ме 
у но ви на ма, пла ка ти и по зив ни це за кул тур не ма ни фе ста
ци је, раз не об ја ве, члан ци, књи жев на де ла, за ко ни, пра ви ла 
култур них и при вред них удру же ња итд. 

Ау стриј ски Устав из 1849. го ди не је, на при мер, био об ја
вљен на ви ше је зи ка, из ме ђу оста лих и на ру мун ском је зи ку. 
Је дан при ме рак тог уста ва на ру мун ском је зи ку се чу ва у 
Исто риј ском ар хи ву у Пан че ву, као до каз да су та ква ак та 
сти за ла и у нај у да ље ни је кра је ве ру мун ског ет нич ког про
сто ра1. У ме шо ви тим на се љи ма у ко ји ма су Ру му ни жи ве
ли за јед но са Ср би ма, Нем ци ма или Ма ђа ри ма, пре све га 
у град ским сре ди на ма, пла ка ти и по зив ни це за кул тур не 

1 Исто риј ски Ар хив у Пан че ву, Фонд Окру жни од бор 1848–1849,  
бр. 1511.
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ма нифе ста ци је, кон цер те, игран ке, штам па ни су на два или 
ви ше је зи ка. На во ди мо вр ло ин те ре сан тан слу чај че тво
ро је зич не по зив ни це за кон церт у ор га ни за ци ји ру мун ске 
омла ди не из Пан че ва, ко ји је одр жан 14/26. но вем бра 1899. 
у про сто ри ја ма хо те ла Тром пе тер у Пан че ву. По зив ни ца 
има иден ти чан текст на ру мун ском, ма ђар ском, не мач ком и 
срп ском је зи ку2 и пред ста вља очи гле дан при мер не го ва ња 
ви ше је зич но сти и мул ти кул ту ра ли зма у ба нат ском дру штву 
19. ве ка. 

Слич но је и са по зив ни цом за све ча но сти по во дом осве
шта ња цр кве них зво на ру мун ске пра во слав не цр кве у Вр
шцу, ко ја је штам па на на три је зи ка: ру мун ском, срп ском 
и не мач ком, а до га ђај се од и грао 2. но вем бра 1924. го ди не, 
у пе ри о ду ка да су цр кве ши ром Ба на та об на вља ле свој ин
вен тар, пре све га ку по ви ном цр кве них зво на, као по сле ди ца 
од у зи ма ња истих од стра не ау стро у гар ских вој них вла сти за 
вре ме Пр вог свет ског ра та, ка да је услед не ста ши це ме та ла 
ау стро у гар ска вој ска од лу чи ла да оду зме цр кве на зво на из 
ве ћи не цр ка ва ши ром др жа ве, ка ко би их ко ри сти ла у вој не 
свр хе. Ин те ре сан тан је и дво је зич ни срп скору мун ски би
о скоп ски пла кат, ко ји по зи ва пу бли ку на би о скоп ску пред
ста ву Краљ кра ље ва, Вла ди ми ро вац, Тон Ки но Бар беш, 16–
19. јун 1940 (Re ge le re gi lor, Vla di mi ro vac, Ton Ki no Barbeș,  
16–19 iu nie 1940). 

2 Ар хи ва ру мун ске цр кве не оп шти не у Вла ди ми ров цу, In vi ta re pen tru  
con cert, 1899.

Слика 1 Четворојезични плакат за концерт румунске омладине у 
Панчеву (1899) (Архива Румунске православне црквене  

општине Владимировац)

Слика 2 Двојезични биоскопски плакат (1940)  
(приватна збирка Мирче Марана, Владимировац)
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По ми ње мо и слу чај штам па ња јед ног ли ста на ви ше је зи
ка, а то је При ја тељ то рон тал ског на ро да (Ami cul po po ru lui 
din To ron tal, на ру мун ском је зи ку), ко ји је из ла зио 1899. го
ди не на ма ђар ском, не мач ком, срп ском, ру мун ском и сло вач
ком је зи ку. Ра ди се о пу бли ка ци ји за зе мљо рад ни ке, у ко јој 
се про мо ви ше еко но ми ја, а на ру мун ском је зи ку су иза шла 
укуп но три бро ја, у пе ри о ду мартно вем бар 1899. го ди не. 
Уред ни штво пу бли ка ци је се на ла зи ло у Ве ли ком Беч ке ре
ку (Зре ња нин), а од го вор ни уред ник из да ња  на ру мун ском 
је зи ку је био Ан дреј Мар тон (An drei Mar ton), док је глав
ни са рад ник био Ја коб Ра ци ју (Ia cob Rațiu)3. Из пр вог бро
ја са зна је мо да је „циљ овог ли ста да на јед но ста ван на чин 
слу жи мо на ро ду јед ним до брим шти вом. Овај лист ће се 
по себ но ба ви ти еко но ми јом, али ће се по ред то га ба ви ти и 
књи жев но шћу и сву да ће мо де ли ти ства ри ко је има ју за циљ 
опле ме њи ва ње ду ше се љач ког на ро да”4.

Пра ви ла ру мун ских ште ди о ни ца, та ко зва них за во да за кре
дит и штед њу, та ко ђе су нај че шће штам па на на два је зи ка, 
на ру мун ском и ма ђар ском (у пе ри о ду ау стро у гар ског ду а
ли зма), као и по зи ви за го ди шње скуп шти не ових за во да. 
Та ко су пра ви ла кре дит нонов ча ног за во да Сте а уа (Ste a ua) 
из Вла ди ми ров ца (Пе тре у то вре ме) об ја вље на у штам па
ри ји Про гре сул (Pro gre sul) у Ора ви ци 1916. го ди не на ру
мун ском5 и ма ђар ском6 је зи ку, на 16 стра на, као две по себ не 
бро шу ре, али са пот пу но иден тич ним са др жа јем. Штед не 
књи жи це су та ко ђе ви ше је зич не. Штед на књи жи ца за во да 
Сте а уа је тро је зич на, на ру мун ском, ма ђар ском и не мач
ком је зи ку7. Слич но је и са пра ви ли ма кул тур них удру же
ња и са мно гим дру гим ак ти ма. Пре во де свих тих тек сто
ва вр ши ли су нај че шће љу ди ко ји су има ли ди рект ну ве зу 
са са мим тек стом, а у слу ча је ви ма зва нич них до ку ме на та, 
професионални прево ди о ци. 

Глав ни цен тар пра во слав не ду хов но сти, се ди ште епи ско пи
је, био је Вр шац, где су вла ди ка ма би ли по треб ни пре во ди
о ци за ру мун ски је зик, има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да су се 
све до 1865. го ди не ру мун ски пра во слав ни вер ни ци на ла
зи ли у са ста ву Кар ло вач ке ми тро по ли је, и на рав но вр шачке 

3 Roșu, C. (1998) Le xi co nul jur na li sti cii românești  din Iu go sla via, Pan ci o va: 
Edi tu ra Li ber ta tea, р. 51. 

4 Ано ним (март 1899) Ami cul po po ru lui din To ron tal, р. 1.
5 Sta tu te le In sti tu tu lui de Eco no mii și Cre dit „Ste a ua”, so ci e ta te pe acții în 

Pe tre, Pro gre sul, Ora vița, 1916. 
6 Alapszabályai „Ste a ua”, Ta karék és hi te lintéze t, Részvénytársaságnak, Pe tre, 

Ora vic za, 1916.
7 Li bel de de pu ne re de la „Ste a ua”, in sti tut de eco no mii și cre dit so ci e ta te pe 

acții în Ro manPe tre.
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епархи је у ње ном са ста ву. Због то га, ка ко би вла ди ка и дру
ги пред став ни ци цр кве не хи је рар хи је мо гли да ко му ни ци
ра ју са вер ни ци ма Ру му ни ма, да им са оп шта ва ју од лу ке, да 
им упу ћу ју бла го сло ве итд. на њи хо вом ма тер њем је зи ку,  
би ло је по треб но да се ти тек сто ви пре ве ду и на ру мун ски 
је зик, те су у ту свр ху у вла ди чан ском дво ру би ли ан га жо
ва ни кадро ви ко ји би пре во ди ли све што је по треб но и на 
ру мунски је зик.

Ме ђу тим ли ци ма ко ја су пре во ди ла цр кве на ак та на ру
мун ски је зик био је и по зна ти ру мун ски про све ти тељ Па ул 
Јор го вић (Paul Ior go vi ci), вр сни ин те лек ту а лац, ис так ну ти 
пред став ник ка сног про све ти тељ ства ме ђу ба нат ским Ру му
ни ма. Ро ђен је 1764. у Ва ра ди ји (Vărădia) код Вр шца (да нас 
у Ру му ни ји, на са мој гра ни ци са Ср би јом), у све ште нич кој 
по ро ди ци. И отац и бра ћа су му би ли све ште ни ци. Основ
ну шко лу за вр ша ва у Вр шцу, гим на зи ју у Се ге ди ну а за тим 
сту ди ра фи ло зо фи ју у По жу ну и пра во у Пе шти, та ко да већ 
у 23 го ди ни сти че зва ње јав ног бе ле жни ка. Го ди не 1787. од
ла зи у Беч, где на ста вља да сту ди ра пра во и сти че знање 
да се ба ви адво ка ту ром, а већ сле де ће го ди не на пу шта Беч 
и од ла зи у Рим, где ис тра жу је по би бли о те ка ма Ва ти ка на, 
учи ита ли јан ски је зик и про на ла зи ва жна до ку мен та зна чај
на за исто ри ју Ру му на. Из Ри ма од ла зи у Па риз, где по ста је 
све док ва жних до га ђа ја за вре ме Фран цу ске ре во лу ци је, а 
из ме ђу оста лог при су ству је и по гу бље њу фран цу ског кра ља 
Лу ја XVI. У Па ри зу се су сре ће са про све ти тељ ским иде ја
ма и са де ли ма фран цу ских ен ци кло пе ди ста, ис тра жу је по 
би бли о те ка ма и учи фран цу ски је зик, а све ће то зна чај но 
ути ца ти на усва ја ње про све ти тељ ске иде о ло ги је са ко јом ће 
се ка сни је вра ти ти у за ви чај. 

Слика 3 Тројезична штедна књижица Кредитноновчаног завода 
Стеауа (Steaua) из Владимировца  

(приватна збирка Мирче Марана, Владимировац)
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На кон две или три го ди не про ве де не у Па ри зу, 1793. од ла зи 
у Лон дон, где на ста вља сво је уса вр ша ва ње, су сре тав ши се 
са ен гле ском кул ту ром и са пе да го шким иде ја ма ко је су би ле 
при сут не у та мо шњем школ ском си сте му. На кон 11 месе
ци про ве де них у Ен гле ској, вра ћа се пре ко Не мач ке у Беч, 
где за у зи ма не ке чи нов нич ке функ ци је у цар ским слу жба ма, 
али ра ди и на ор га ни зо ва њу ру мун ске ин те ли ген ци је ко ја је 
жи ве ла у ау стриј ској пре сто ни ци и по ку ша ва, исти на без у
спе шно, да по кре не јед не ру мун ске но ви не, да би се 1796, 
на по зив вр шач ког вла ди ке Јо си фа Јо ва но ви ћа Ша ка бен те, 
вра тио у род ни крај, у Вр шац, на по ло жај епар хиј ског кон
зи сто ри јал ног адво ка та, а 1802. је био иза бран и у Ве ће вр
шач ког ма ги стра та8.

У овом пе ри о ду, у ко јем се нај зад уста лио у свом род ном 
гра ду, на ста је ње го во ка пи тал но де ло За па жа ња о ру мун
ском је зи ку (Ob ser vații  de limbă rumânească), об ја вље но у 
Бу ди му 1799, јед но од нај зна чај ни јих де ла ру мун ске про све
ти тељ ске ми сли. У Вр шцу је на пи сао и сво ја оста ла де ла, 
ко ја су ме ђу тим оста ла у ру ко пи су и нај ве ро ват ни је уни ште
на у јед ном не ми лом до га ђа ју. На и ме, Јор го вић је од стра
не вла сти био оп ту жен да ши ри ре во лу ци о нар не иде је и да 
врши аги та ци ју ме ђу Ру му ни ма, а на вод но су та кве иде је 
би ле при сут не и у ње го вој књи зи За па жа ња о ру мун ском 
је зи ку, те је он ба чен у за твор, а це ла би бли о те ка, за јед но 
са ру ко пи си ма ње го вих нео бја вље них књи га, кон фи ско ва на 
и уни ште на. По сле не ко ли ко не де ља је пу штен из за тво ра, 
услед не до стат ка до ка за, али се у Вр шцу осе ћао про го ње
ним и при вре ме но је на пу стио град пре шав ши у Те ми швар, 

8 Me do ia, I. (2008) Paul Ior go vi ci. Învățat și pa tri ot bănățean, Ti mișoa ra: 
Editu ra Eu ro stam pa, стр. 41.

Слика 4 Паул Јорговић (1764–1808), румунски просветитељ, 
писац и преводилац  (Извор: http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/

Fi%C8%99ier:Paul_Iorgovici_Brancoveanu.jpg )
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где је ра дио као при ват ни адво кат и вас пи тач де це бо га тих 
по ро ди ца. Го ди не 1805. се вра ћа у Вр шац на рад но ме сто 
про фе со ра ла тин ског је зи ка у Гра ма ти кал ној шко ли, а исто
вре ме но се по све ћу је и об на вља њу ру ко пи са Реч ни ка на че
ти ри је зи ка, не ста лог при ли ком ње го вог хап ше ња, ко ји оста
је не до вр шен, за то што је Јор го вић из не на да умро 21. мар та 
1808. из још не у твр ђе них раз ло га, у 44 го ди ни жи во та9. Па ул 
Јор го вић се по ми ње у Ми ле ке ро вој (Mil le ker) По ве сни ци ме
ђу зна ме ни тим гра ђа ни ма из про шло сти Вр шца10.

По ми ње мо га у овом ра ду о пр вим ру мун ским пре во ди о ци
ма у Ба на ту за то што је, из ме ђу оста лог, он у ства ри пи о
нир пре во ди лач ког ра да ме ђу Ру му ни ма са ових про сто ра. 
На и ме, још 1794, док је бо ра вио у Бе чу, об ја вио је Исто
риј скоќњи жев ни ка лен дар за сла ве носрп ски и ру мун ски 
на род, у ко ме је, из ме ђу оста лог, об ја вио пре вод јед не фран
цу ске мо ра ли стич ке при че11. Тих го ди на је не у мор но ра дио 
на пре во ђе њу ака та о исто ри ји Ру му на ко је је про на шао у 
Ри му и у дру гим гра до ви ма у ко ји ма је бо ра вио12, а сам рад 
на че тво ро је зич ном реч ни ку (ру мун скола тин сконе мач ко
фран цу ски) та ко ђе пред ста вља зна ча јан до при нос пре во
ди лач ком на по ри ма та да шњих ру мун ских ин те лек ту а ла ца, 
ме ђу ко ји ма је Јор го вић играо по себ ну уло гу и по то ме што 
је течнo го во рио чак осам је зи ка. По што је пр ва вер зи ја реч
ни ка на вод но из гу бље на, као што смо већ на гла си ли, он је 
не ко ли ко го ди на ка сни је по чео да ра ди на дру гој вер зи ји, 
али је услед смр ти ни је за вр шио, па је рад на ње го вој фи
на ли за ци ји на ста вио ње гов бра та нац Јо сиф Јор го вић (Io sif 
Ior go vi ci)13, ко ји је у вре ме док је био ђак у Вр шцу ста но вао 
код свог стри ца и био упо знат са ње го вим ра дом. Јо сиф Јор
го вић (1792–1820) је ка сни је ра дио као про фе сор у Арад ској 
Пре па ран ди ји и био је дан од нај у глед ни јих ру мун ских про
свет них рад ни ка свог вре ме на. Сту ди рао је у Пе шти, где је 
док то ри рао фи ло зо фи ју, у Ара ду је пре да вао ма те ма ти ку и 
ге о гра фи ју, а ау тор је и не ко ли ко школ ских уџ бе ни ка из тих 
пред ме та14.

Ин те ре сант но је да по сто је ми шље ња да су ру ко пи си Паула 
Јор го ви ћа ко ји су на вод но уни ште ни при ли ком ње го вог 

9 Исто, стр. 46.
10 Ми ле кер, С. (1886) По ве сни ца сло бод не кра ље ве ва ро ши Вр шца, 2,  

Пан че во, стр. 295.
11 Me do ia, I. нав. де ло, стр. 50. 
12 Исто, стр. 41.
13 Co sma jr, А. (1933) Bănățeni de altădată, vol. I, Ti mișoa ra: Ti po gra fia  

Uni rea română, стр. 18. 
14 Ili ca, A., (2012) Isto ri cul Pre pa ran di ei din Arad, ClujNa po ca: Ca sa Cărții 

de Știință, стр. 323.
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хап ше ња, ипак са чу ва ни де ли мич но или у пот пу но сти и да 
се на вод но на ла зе у ар хи ви вр шач ког вла ди чан ства (да нас 
Епар хи је Ба нат ске)15, у Вла ди чан ском дво ру. Ис тра жи ва
њем ове на уч не ми сте ри је би се мо гла ре ши ти та не до у ми ца, 
што би сва ка ко пред ста вљао зна ча јан до при нос про у ча ва њу 
румун ског про све ти тељ ства у Ба на ту.

Ме ђу пр вим ру мун ским пре во ди о ци ма са на ших про сто
ра на ла зи се и Со фро ни је Ивач ко вић (So fro nie Iva ci co vi ci) 
(17931861), ро ђен у Де ли бла ту. Со фро ни је Ивач ко вић је 
ста ри ји син све ште ни ка Ан дре ја Ивач ко ви ћа (Ива шку), по
ре клом из Го ру је (Go ru ia, да нас у Ру му ни ји, жу па ни ја Ка
рашСе ве рин). Нај зна чај ни ји пред став ник ове по ро ди це 
био је Со фро ни јев брат Про ко пи је (Пе тар) Ивач ко вић (Pro
co piu Iva ci co vi ci), зна ча јан по то ме што је, ре дом, оба вљао 
функ ци је арад ског епи ско па, за тим ми тро по ли та пра во слав
них Ру му на у Тран сил ва ни ји и Ба на ту, са се ди штем у Си
биу, функ ци ју ко ју је пре у зео по сле смр ти Ан дре ја Ша гу не 
(Andrei Șagu na), и нај зад, срп ског па три јар ха, са се ди штем у 
Срем ским Кар лов ци ма. 

Со фро ни је Ивач ко вић је сту ди рао на Бо го сло ви ји у Срем
ским Кар лов ци ма, а за тим је у пр вом де лу сво је ка ри је ре 
ра дио као про свет ни рад ник. Го ди не 1815. по ста вљен је за 
па ро ха у Вр шцу. Не ко ли ко го ди на је ра дио као про фе сор 
на кли ри кал ним те ча је ви ма у Вр шцу, где је пре да вао на ру
мун ском је зи ку. Го во рио је пет је зи ка: ру мун ски, срп ски, 
латински, не мач ки и ма ђар ски. 

Ка да је 1822. осно ва но Срп скору мун ско кли ри кал но учи
ли ште у Вр шцу, Со фро ни је Ивач ко вић је по чео да ра ди као 
про фе сор у оде ље њи ма на ру мун ском на став ном је зи ку, где 
је пре да вао не ко ли ко пред ме та. Исто вре ме но је ра дио и као 
пре во ди лац за ру мун ски је зик у вр шач кој епар хиј ској кон
зи сто ри ји и у то ме ле жи ње гов зна чај за на шу те му. Го ди не 
1829. је био по ста вљен за ва ра диј ског про ту, а 1847. за про
то пре зви те ра Па лан ке, са се ди штем у Бе лој Цр кви. У овом 
ју жно ба нат ском гра ду, Ивач ко вић оба вља бо го слу же ње и 
на срп ском и на ру мун ском је зи ку. При ча ло се да је нај по
зна ти ји цр кве ни бе сед ник свог вре ме на. Ње го ва бо га та би
бли о те ка је би ла са ста вље на од књи жев них и фи ло зоф ских 
де ла, као и од збир ки про по ве ди и бе се да, ко је су му оста ле 
у ру ко пи су16. 

15 Mi lo ia, I. нав. де ло, стр. 50. 
16 Măran, M. (2013) Pri mii pro fe so ri ca re au ținut cur su ri în lim ba română 

la Vârșeț, in: In stru i rea învățătorilor și a edu ca to ri lor în lim ba română la 
Vârșeț, ediția a IIa, Vârșeț: Șco a la de Stu dii Înalte de Spe ci a li ta te pen tru 
Edu ca to ri „Mi ha i lo Pa lov”, стр. 16. 
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Ис ти цао се и као пре во ди лац књи жев них де ла и ту ће мо спо
ме ну ти не ко ли ко ње го вих до при но са. Под по кро ви тељ ством 
па три јар ха Јо си фа Ра ја чи ћа, об ја вљен је 1851. Ивач ко ви ћев 
пре вод на срп ски је зик Пу то ва ња мла дог Анар ха си са, ау то
ра Жан Жак Бар те ле ми ја (JeanJac qu es Bart he lemy), у се дам 
то мо ва. У ру ко пи су су му оста ли број ни пре во ди на срп ски 
је зик Се не ки них пи са ма, као и дру ги ра до ви. 

Еру ди та, про фе сор, све ште ник и пре во ди лац Со фро ни је 
Ивачко вић је умро 21. де цем бра 1861. у Бе лој Цр кви. 

Пре во ди лач ки рад Кон стан ти на Ди ја ко но ви ћа Ло ге 
(Constan tin Di a co no vi ci Lo ga) је био скро ман, али је ипак 
имао сво је ме сто пре све га у обла сти пе да го ги је. Ло га је био 
поз на ти ру мун ски пе да го шки рад ник и про све ти тељ из пр ве 
по ло ви не 19. ве ка ко ји је део свог рад ног ве ка про вео у на
шим кра је ви ма, кон крет но у Бе лој Цр кви. Ро ђен у Ка ран се
бе шу 1770, Ло га је по ха ђао гим на зи ју у Лу го жу и Срем ским 
Кар лов ци ма, а на Уни вер зи те ту у Пе шти је за вр шио пра во, 
где је на по чет ку ка ри је ре ра дио у град ском ма ги стра ту као 
пре во ди лац17. Нај ве ћи део ка ри је ре се ба вио пе да го шким ра
дом. Био је ме ђу пр вим про фе со ри ма ко ји су пре да ва ли у ру
мун ској Пре па ран ди ји у Ара ду, у пе ри о ду 1812–183118, као 
про фе сор за ру мун ску и срп ску гра ма ти ку и стил, а 1817. 
је за вр шио пре вод срп ског Бу ква ра на ру мун ски је зик19. Од 
1831. ра ди као ди рек тор на ци о нал них шко ла у Ру мун ско
банат ској ре ги мен ти, у ком свој ству је у Ка ран се бе шу осно
вао пре па ран диј ски курс од по 6 ме се ци, од ко јих је зим ски 
одр жа вао у Ка ран се бе шу, а лет њи у Бе лој Цр кви. У овом 
гра ду је бо ра вио по по ла го ди не у пе ри о ду 1836–1850. Ту 
је на пи сао сво ја нај зна чај ни ја де ла из обла сти пе да го ги је, а 
пре вео је на ру мун ски је зик две цр кве не књи ге: Ок то их са 
Ти пи ком и Ту ма че ње је ван ђе ља за пра зни ке. Ве ли ки ру мун
ски про све ти тељ, пе да гог и пре во ди лац Кон стан тин Ди ја ко
но вић Ло га умро је 1850. у Ка ран се бе шу.

У дру гој по ло ви ни 19. ве ка, пре во ђе ње ра зних тек сто ва, 
би ло да се ра ди о до ку мен ти ма, но вин ским члан ци ма, бро
шу ра ма или књи га ма, до би ја на зна ча ју, као по сле ди ца ши
ре ња ли бе ра ли зма, по ја ве ра зно вр сни јих об ли ка пи са ног 
из ра жа ва ња, ка ко у књи жев но сти, та ко и у пу бли ци сти ци, 
на у ци, обра зо ва њу, прав ним по сло ви ма итд. Ме ђу Ру му ни
ма у Ба на ту у по след њим де це ни ја ма 19. ве ка, у пе ри о ду 

17 Roșu, C. (2004) Perdonalități românești din Vo i vo di na, Pan ci o va: Li ber ta tea, 
стр. 70. 

18 Di a co no vich, С. (1900) En cic lo pe dia română, To mul al do i lea, Si biu,  
стр. 149. 

19 Ili ca, A. нав. де ло, стр. 99.



163

МИРЧА МАРАН

ау стро у гар ског ду а ли зма, не ма пу но зна чај ни јих име на ни
ти преводи лач ких по ду хва та вред них по себ не па жње, али 
ипак то не зна чи да ни је би ло по је ди них ак тив но сти и у том 
смислу.

Пр ва бро шу ра на ру мун ском је зи ку ко ја је об ја вље на у Пан
че ву, пред ста вља у ства ри је дан пре вод. Ра ди се о књи зи 
Јо ха на Бо леа (Jo hann Bol le), ди рек то ра цар скокра љев ске 
аграр не ста ни це из Гер ца, под на сло вом При руч ник за га
је ње сви ле не бу бе, ко ју је са не мач ког пре вео на ру мун ски 
је зик Три фон Ми ли та риу (Tri fon Mi li ta riu), ка пе лан у Ба
нат ском Но вом Се лу. Ова бро шу ра на 25 стра на об ја вље на 
је 1884. го ди не у штам па ри ји Кар ла Ви тиг шла ге ра у Пан
че ву20, и пред ста вља пр ву књи гу штам па ну на ру мун ском 
језику на про сто ри ма да на шње Вој во ди не21. 

Три фон Ми ли та риу, ро ђен у Пе тро вом Се лу (да нас Вла ди
ми ро вац) 1850. го ди не, син све ште ни ка Па ве ла Ми ли та ри уа 
(Pa vel Mi li ta riu) ко ји је из Пе тро вог Се ла пре шао као па рох у 
Ба нат ско Но во Се ло, био је ве о ма на чи тан и те о ло шки ком
пе тен тан све ште ник. Сти пен ди ста фон да ци је Ан дре ја Мо
чо ни ја (An drei Mo co i ni), то ком сту дент ских го ди на био је 
би бли о те кар Чи та лач ког дру штва бо го слов ске омла ди не из 
Ка ран се бе ша (1872). Као ка пе лан у Ба нат ском Но вом Се лу, 
он је об ја вио ви ше чла на ка и фељ то на у са вре ме ној штам пи 
на ру мун ском је зи ку. Ру мун ско јав но мње ње у ду а ли стич кој 
мо нар хи ји би ло је из не на ђе но 1875. го ди не, ка да је Ми ли
та риу, у при лич но обим ном члан ку, на пао на вр ло хра бар 
на чин, мо гло би се ре ћи чак и оштро, Вин ћен ци ја Ба бе ша 
(Vin cențiu Ba beș), уред ни ка бу дим пе штан ске Ал би не (Al
bina), нај у глед ни је пу бли ка ци је ко ја је у то вре ме из ла зи ла 
на про сто ри ма Ау стро у гар ске мо нар хи је и по зна тог по ли
тич ког ли де ра Ру му на на про сто ри ма те др жа ве. Ре дак ци ја 
је, за уз врат, из не на ђе на сме ло шћу и ста вом ка пе ла на, пре
до чи ла чи та о ци ма лик и мно ге дру ге де та ље са по чет ка све
ште нич ке ка ри је ре мла дог ка пе ла на Ми ли та ри уа, у члан ку 
под на сло вом Ко је тај Ми ли та риу?!22

Кон тро верз на лич ност, увек спре ман на су коб са љу ди
ма око се бе, без „дла ке на је зи ку”, Три фон Ми ли та риу је 

20 Măran, M., Ba ba, I. and Mic, V. (2014) Românii din Pan ci o va 1733–2013, 
Zre ni a nin: Edi tu ra ICRV, стр. 49. 

21 На слов ове књи жи це гла си: Îndreptăriu pen tru prăsirea raţională a omi dei 
de matasă, compusă de Io a ne Bol le, Di rec to rul sta ti u nei de încercare pen tru 
ma tasa ri tu şi vi i e ri tu în Görz. Tra du su d’in lim ba ger ma na de Tri fon Pa vel 
Mi li ta riu Ca pe la nu gr. or. românu în Sa tu luno u, Rövid útmutatás selyem
hernyó oks zerü tenyésztésére. Román kiadás. Pan ci o va (Ti pa ri tu la Ca ro lu 
Vi tigşla ger), 1884.

22 Ано ним (1875, бр. 39) Ci ne este acel Mi li ta riu!?, Al bi na, стр. 4.
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очи глед но до при нео из би ја њу су ко ба уну тар тек осно ва не 
(1872) ру мун ске пра во слав не па ро хи је у Ба нат ском Но вом 
Се лу и ши ре њу на за рен ског по кре та у овом ме сту, а и ме ђу 
Ру му ни ма уоп ште. На кон смр ти свог оца Па ве ла, по стављен 
је 1890. го ди не за па ро ха у Ба нат ском Но вом Се лу, али је 
1894. умро од ту бер ку ло зе у 44. го ди ни жи во та23.

Баш у истом кон тек сту, у ве зи са ши ре њем на за рен ског по
кре та у Ба на ту, до ла зи и пр ви пре вод Но ве Хар фе Си о на 
(No ua Harfă a Si o nu lui) на ру мун ски је зик, де ло зе мљо рад
ни ка из Ба нат ског Но вог Се ла Јо а на Бал но жа на (Ioan Bal no
jan), ко ји је исто вре ме но био и је дан од глав них про по вед
ни ка на за рен ских иде ја ка ко у Ба нат ском Но вом Се лу, та ко 
и у дру гим ме сти ма са ру мун ским ста нов ни штвом, па чак и 
код дру гих на ро да. На за рен ство се код Ру му на ја вља по пр
ви пут око 1872, од кад да ти ра ју нај ста ри ји по да ци о њи ма, 
а из овог ме ста се ве ли ком бр зи ном ши ри на цео ру мун ски 
про стор. Ва жну уло гу у овом про це су имао је баш по ме ну ти 
Јо ан Бал но жан. Ка ко нас оба ве шта ва Вла ди мир Ди ми три је
вић, кон зи сто ри јал ни се кре тар у вр шач кој епар хи ји Срп ске 
Пра во слав не Цр кве у сво јој књи зи по све ће ној на за ре ни ма24, 
ко ја је ина че пре ве де на и на ру мун ски је зик, у пре во ду Јо
си фа Ба ла на (Io sif Bălan) и об ја вље на 1903. у Ка ран се бе шу, 
по ме ну ти Јо ан Бал но жан је пре вео Но ву Хар фу Си о на на ру
мун ски је зик и по ку шао да је об ја ви у Пан че ву, али су га у 
штам па ри ји Бра ће Јо ва но вић од би ли, а слич но је про шао и 
у дру гим пан че вач ким штам па ри ја ма, па и у штам па ри ја ма 
на чи та вој те ри то ри ји Ау стро у гар ске. Сво ју же љу је нај зад 
оства рио та ко што је на шао у Швај цар ској штам па ри ју ко ја 
је при ста ла да му од штам па пре вод, та ко да је књи га нај
зад об ја вље на 1894. го ди не у штам па ри ји Цирхер и Фирер 
(Zürc her & Fur rer) у Ци ри ху, на кон две го ди не тра га ња за 
из да ва чем. Књи га је об ја вље на под на сло вом Но ви до да так 
Хар фи Си о на. Збир ка пе са ма и по хва ла Бо гу (No a ue ada u
ge re lîngă Har fa Si o nu lui. O adu na re de cântări și la u de lui 
Dum ne zeu), ко ја је об у хва та ла 54 пе сме на 88 стра на, у 2000 
при ме ра ка25. Пре вод је оби ло вао пра во пи сним и је зич ким 
гре шка ма, али Ди ми три је вић при ме ћу је да се љак уоп ште не 
гле да на чи сто ту је зи ка и на пра во пис, ње му је бит на са
мо по хва ла Бо гу, ко ја ће сва ког по је дин ца ко ји при хва ти то 

23 Măran, М. аnd Dju rić Mi lo va no vić, A. (2016) Bi se ri ca Or to doxă Română 
și începuturile mișcării năzărinene la  români, Ana le le Ara du lui, nr. 2,  
стр. 396399.

24 Ди ми три је вић, В. (1894) На за рен ство: ње го ва исто ри ја и су шти на,  
Но ви Сад: Срп ска ма на стир ска штам па ри ја.

25 Di mi tri e vi ci, W.  (20. 08. 1895) O nouă armă în mâna Na za re ni lor români, 
Bi se ri ca și șco a la,  nr. 34, стр. 277. 
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уче ње од ве сти у рај26. Ина че, Вла ди мир Ди ми три је вић је 
об ја вио низ чла на ка на ру мун ском је зи ку у пу бли ка ци ја ма 
Ру мун ске Пра во слав не Цр кве Bi se ri ca și șco a la из Ара да и 
Fo a ia diecezană из Ка ран се бе ша. Ма ко ли ко био не у спе шан 
пре вод Јо а на Бал но жа на и са пу но ома шки, чи ње ни ца је да 
има ве ли ки зна чај у исто ри ји кон фе си о нал них по кре та у 
Ба на ту, као пр ви пре вод уоп ште на за рен ских пе сма ри ца на 
румун ски је зик.

По себ но ме сто у пле ја ди ру мун ских пре во ди ла ца са ових 
наших про сто ра за у зи ма књи жев ник, пу бли ци ста, дра ма тург 
и пре во ди лац Алек сан дру Цин ца ри ју (Ale xan dru Țințariu). 
Ро ђен је у Пе тро вом Се лу 1880, а нај плод ни је го ди не свог 
ства ра ла штва је про вео у Пан че ву, где је ра дио као чи нов
ник у град ској упра ви. Об ја вио је не ко ли ко драм ских ко ма
да, збир ке на род них умо тво ри на, но ве ле и при по вет ке, као и 
ве ли ки број чла на ка у ско ро свим пу бли ка ци ја ма на ру мун
ском је зи ку ко је су из ла зи ле у Ау стро у гар ској мо нар хи ји до 
кра ја Пр вог свет ског ра та. На кон ра та пре ла зи у Те ми швар, 
где на ста вља да се ба ви књи жев ним и пу бли ци стич ким ра
дом, све до сво је из не над не смр ти 1934. го ди не27. 

Ње го ва пре во ди лач ка де лат ност оста је у сен ци ње го вог ори
ги нал ног ства ра ла штва, пре све га драм ских ко ма да и но вин
ских чла на ка, ко је по ред књи жев нопу бли ци стич ке, има ју и 
ве ли ку до ку мен тар ноисто риј ску вред ност. По ку ша ће мо да 
је у сле де ћим ре до ви ма бар до не кле при бли жи мо и да ука
же мо на њен зна чај, има ју ћи у ви ду да је пре во дио са ма
ђар ског на ру мун ски је зик и не ке ау то ре од пр во ра зред ног 

26 Di mi tri je vi ci, V. (1895)  Cu pri vi re la na za rism, Bi se ri ca și șco a la,  nr. 11,  
стр. 8485.

27 Țințariu, A. (2014) Mi ze ri i le vieții. Fol clor, amin ti ri, po ve sti ri I, Ediție 
îngrijită de Mir cea Măran, Zre ni a nin: Edi tu ra ICRV стр. 919.

Слика 5 Први превод Нове Харфе Сиона на румунски језик, аутор 
превода Јоан Балножан из Банатског Новог Села, 1894.  

(збирка Дома културе у Банатском Новом Селу)
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знача ја не са мо за ма ђар ску, не го и за свет ску књи жев ност, 
ка кав је ре ци мо Јо кај Мор (Jókai Mór) (1825–1904), про зни 
пи сац, уче сник Ре во лу ци је 1848–1849. и по сла ник у Угар
ском Са бо ру. Цин ца ри ју је пре вео два Мо ро ва де ла на ру мун
ски је зик, и то Ка ли фо ве ци пе ле (Pan to fii ca li fu lui) (1905)28 и  
Ро би њу (Scla va) (1906)29.

Као по че так ње го ве пре во ди лач ке де лат но сти сма тра се 
пре вод ко ме ди је Из вр ши тељ (Ese cu to rul), ко ју је об ја вио 
1903. и Бра шо ву30. Пре вео је још и сле де ће драм ске ко ма
де и при по вет ке: Крај кар не ва ла (Sfârșitul car na va lu lui) 
(1904), До ри на (Do ri na) (1904), По след ња аван ту ра (Ul ti ma 
aventură) Ан та ла Ва ра ди ја (Váradi An tal) (1905), Ца ре ва за
хвал ност (Grația Țaru lui) (1906), Због јед не же не (Pen tru o 
fe me ie) (1906), Две же не (Două fe mei) Иштва на Бар шо њи
ја (Bársony István) (1906), Прин це за Ју ми (Prin ce sa Jyumi) 
(1908), Па мет ни су ди ја (Judecătorul înțelept) (1911), Ру жа 
из Тер са та (Tran da fi rul din Ter sat to) Иштва на Бар шо њи ја 
(1934). Сви ти пре во ди об ја вље ни су у штам пи на ру мун
ском је зи ку са про сто ра та да шње Ау стро у гар ске и Ру му ни
је, ве ћи на у ча со пи су Fa mi lia из Ора дее, а по је дан у Al bi ni 
из Бу ку ре шта, Românul из Ара да и у Adevărul li te rar și ar ti
stic из Бу ку ре шта. 

Ка да је реч о мо но граф ским де ли ма, по ми ње мо мо но гра фи
ју Пе тро вог Се ла (Вла ди ми ро вац) ау то ра Ни ко ла ја Пен це 
(Ni co lae Penția), под на сло вом Мо но гра фи ја оп шти не Роман 

28 Țințariu, A. (2/15 oc tom brie 1905) Pan to fii ca li fu lui, de Jókay Mór, Fa mi lia, 
nr. 40.

29 Țințariu, A. (1906) Scla va, Fa mi lia, nr. 10, 11, 12.
30 Țințariu, A. (1903) Ese cu to rul, co me die întrun act, tra du ce re după A. E., 

Braşov: Edi tu ra librăriei Ci ur cu.

Слика 6 Александру Цинцарију (1880–1934), писац, драматург, 
публициста и преводилац (приватна збирка Мирче Марана, 

Владимировац)
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Пе тре (Пе тро во Се ло) 1808–1908, на ру мун ском је зи ку, об
ја вље не у штам па ри ји Про гре сул (Pro gre sul) у Ора ви ци 
1911. го ди не31. Ово мо но граф ско де ло је пре ве де но на ма
ђар ски је зик и об ја вље но исте го ди не у ис тој штам па ри ји, 
што нас на во ди на пре т по став ку да је сам ау тор пре вео сво је 
де ло са ру мун ског на ма ђар ски је зик. Мо но гра фи ја је об ја
вље на по во дом сто го ди шњи це Пе тро вог Се ла (1908), а њен 
ау тор је био ло кал ни учи тељ, по знат по сво јим кул тур ним 
ак тив но сти ма, ка ко у свом ме сту, та ко и ши ре. 

У пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра та, ка да је до шло до ва
жних про ме на на ју го и сто ку Евро пе, па и на це лом ста ром 
кон ти нен ту, у си ту а ци ји у ко јој се Ау стро у гар ска рас па ла, 
а Ба нат је био по де љен из ме ђу Кра љев не СХС и Ру му ни
је, до шло је и до озбиљ них про ме на ка да је реч о са мој ру
мун ској на ци о нал ној ма њи ни са про сто ра за пад ног Ба на та, 
ко ја из двој не мо нар хи је сад пре ла зи у но ву, ју го сло вен ску 
др жа ву. Пре во ди лач ка де лат ност ни је не ста ла, не го се са да 
од ви ја ла у дру га чи јим окол но сти ма, у ко ји ма су ма ђар ски 
и не мач ки је зик из гу би ли на зна ча ју, а при о ри тет до би ја ју 
срп скору мун ски пре во ди. У ме ђу рат ном пе ри о ду су, у том 
сми слу, из вр ше на два ва жна пре во да, зна чај на и за срп ски 
и за ру мун ски на род, а то су де ло Ни ко ла ја Јор ге (Ni co lae 
Ior ga) под на сло вом Исто ри ја Ру му на и њи хо ве ци ви ли за ци
је (Is to ria Românilor și a ci vi li zație i lor), у пре во ду вр шач ког 
еру ди те Вла ди ми ра Мар га на, са ру мун ског на срп ски је зик, 
те Ми си о нар ска писма (Scri so ri mi si o na re) вла ди ке Ни ко ла
ја Ве ли ми ро ви ћа у пре во ду Ау ре ла Уро ша (Au rel Uroș), са 
срп ског на ру мунски је зик.

Да кле, ва жну пре во ди лач ку ак тив ност је, у сле де ћим де це
ни ја ма, бар ка да је реч о про сто ри ма ју жног Ба на та, спро
во дио др Вла ди мир Мар ган, пред став ник срп ске гра ђан ске 
ин те ли ген ци је у пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра та, по знат 
као углед ни јав ни и по ли тич ки рад ник, пу бли ци ста и ау тор 
ви ше мо но граф ских сту ди ја и пре во да, до бар по зна ва лац 
ру мун ске исто ри је, кул ту ре, је зи ка и ци ви ли за ци је. 

Ро ђен је 1871. у Срп ској По же же ни, да нас у Ру му ни ји. Сту
ди рао је те о ло ги ју у Срем ским Кар лов ци ма, Чер но ви ца ма 
и Бер ну а за тим и пра во у Бу дим пе шти и Клу жу.  Од 1894. 
на ла зи се на зна чај ним по ли тич коад ми ни стра тив ним функ
ци ја ма, ка ко у ау стро у гар ској др жа ви, та ко и ка сни је у ју го
сло вен ској. Нај по зна ти је де ло му је Мо но гра фи ја По ду нав
ске обла сти – А (1929), ко ја са др жи бо га те ста ти стич ке и 

31 Penția, N. (1911) Mo no gra fia co mu nei Ro manPe tre (Pe tro vo sel lo) 1808–
1908, Ora vița: Pro gre sul.
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дру ге вред не по дат ке о на се љи ма и ста нов ни штву Ба на та у 
ме ђу рат ном пе ри о ду32.

Ме ђу ње го вим оства ре њи ма ис ти че се и је дан пре вод, од из
у зет ног зна ча ја за на шу те му. Ра ди се о пре во ду књи ге Ни
ко ла ја Јор ге Исто ри ја Ру му на и њи хо ве ци ви ли за ци је, са ру
мун ског на срп ски је зик, рад ко ји је об ја вљен 1936. го ди не 
у Вр шцу. Мар ган је очи глед но од лич но по зна вао ру мун ски 
је зик, а као вр хун ски ин те лек ту а лац био је све стан чи ње
ни це да ће штам па ње овог пре во да до при не ти при бли жа ва
њу срп ске чи та лач ке пу бли ке Ру му ни ма и њи хо вом бо љем 
упо зна ва њу. Ње го во од лич но по зна ва ње ру мун ског је зи ка је 
ути ца ло и на то да бу де по ста вљен за пр вог про фе со ра ру
мун ског је зи ка и књи жев но сти у вр шач кој гим на зи ји, при
ли ком отва ра ња оде ље ња на ру мун ском на став ном је зи ку 
1934. го ди не33. Иа ко је имао ја сно фор ми ран срп ски на ци о
нал ни иден ти тет, Мар ган је одр жа вао при сне и ис кре не ве зе 
са Ру му ни ма, са ко ји ма је пу но са ра ђи вао.

Чи ње ни цу да је Мар ган био од ли чан по зна ва лац ру мун
ског је зи ка на гла ша ва у пред го во ру по ме ну тог пре во да и др 
Јован Ра до нић, про фе сор бе о град ског Уни вер зи те теа, ко ји 
ис ти че да је „Др Вла ди мир Мар ган, до бар зна лац ру мун ског 
је зи ка, учи нио вр ло до бро што је пре вео на срп ски по зна то 
де ло проф. Ни ко ле Јор ге Исто ри ја Ру му на и њи хо ве ци ви ли
за ци је”, за то што су „ве ков не ин тим не ве зе на шег на ро да с 
Ру му ни ма, ме ђу соб ни ути ца ји мно го ис пре пле та ни и ве о ма 
сна жни”34. И сам ау тор књи ге, про фе сор Јор га, на пи сао је 
не ко ли ко па су са у пред го во ру срп ском из да њу, у ко ме ка же  
да „Ср би, на ши су се ди кроз то ли ке ве ко ве, са ко ји ма смо 
за јед но и брат ски жи ве ли на обе ма оба ла ма Ду на ва, ма да 
се с јед не стра не го во ри срп ски, а са дру ге стра не ру мун
ски, по зна ју нас вр ло ма ло”35, те се из тог раз ло га и на мет
ну ла по тре ба за пре во ђе њем ове књи ге, ко ја је у ори ги на лу 
на пи са на на фран цу ском 1919, али је убр зо до жи ве ла не ко
ли ко пре во да на нај ва жни је свет ске је зи ке, па и на срп ски 
је зик. Сам пре во ди лац књи ге, др Вла ди мир Мар ган, у сво
јој ин тер вен ци ји у пред го во ру, под се ћа на зна чај лич но сти 
Ни ко ла ја Јор ге, чи ја је „мар кант на лич ност по зна та не са мо 

32 Măran, М. (2009) Două me mo rii ale lui Vla di mir Mar gan de spre românii din 
re ga tul iu go slav, Anu ar 2009, Zre nja nin: In sti tu tul de Cultură al Românilor 
din Vo i vo di na, стр.108.

33 Po pi, G. (1976) Ru mu ni u ju go slo ven skom Ba na tu iz me đu dva ra ta 1918–
1941, No vi Sad: In sti tut za iz u ča va nje isto ri je Voj vo di ne, str.114. 

34 Јор га, Н. (1936) Исто ри ја Ру му на и њи хо ве ци ви ли за ци је, пре вод др Вла
ди мир Мар ган, Вр шац: Ју го сло вен ска штам па ри ја М. П. Сте фа но вић, 
стр. V

35 Исто, стр. III
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код нас, већ и у це лом кул тур ном све ту”36, те да се он сам 
од лу чио на пре во ђе ње ове књи ге „из раз ло га што га је сам 
пи сац пре по ру чио”, из че га се мо же из ве сти за кљу чак да је 
Мар ган са ра ђи вао са Јор гом у од ре ђе ној фор ми и кон сул то
вао се с њим око са мог из бо ра де ла ко је ће би ти пре ве де но 
на срп ски је зик. 

И нај зад, спо ме ну ће мо још јед ног пре во ди о ца из ре до ва ру
мун ског пра во слав ног све штен ства у Ба на ту, а то је Аурел 
Урош (1910–1984). Ро ђен у До ло ву, сту ди рао је те о ло ги ју 
у Ка ран се бе шу, а за тим ра дио као све ште ник у До бри ци 
(1932–1940), Мра мор ку (1940–1962) и Ко ви ну (1962–1971), 
а 1961. је по ста вљен за пан че вач ког про ту, од лу ком над ле
жних ор га на Ру мун ске Пра во слав не цр кве из Те ми шва ра37. 
Го ди не 1971. иза бран је за ви ка ра но во о сно ва ног Ру мун ског 
пра во слав ног ви ка ри ја та у ју го сло вен ском Ба на ту. 

У обла сти пу бли ци сти ке, у ме ђу рат ном пе ри о ду по знат је 
као са рад ник не дељ ни ка На де ждеа (Nădejdea) из Вр шца, 
али пр вен стве но као са рад ник ор га на ка ран се бе шке епар
хи је, по ме ну тог не дељ ни ка Фо а иа ди е че за на, са ни зом вр ло 
ком пе тент них чла на ка из обла сти те о ло ги је и исто ри је. Го
ди не 1936. об ја вио је ру мун ски пре вод Ми си о нар ских пи
са ма срп ског те о ло га, вла ди ке Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа. Ова 
књи га са др жи пре во де 20 пи са ма вла ди ке Ни ко ла ја, на 60 
стра на, а об ја вље на је у из да њу Епар хиј ског са ве та – секци
је за кул ту ру Ка ран се бе шке епар хи је38. У увод ној ре чи, у 

36 Исто, стр. Х
37 Ар хи ва Ру мун ске цр кве не оп шти не у Вла ди ми ров цу, бр. 3798 B/1961.
38 Ve li mi ro vi ci, Epi scop N. (1936) Scri so ri mi si o na re, I, Tra du se din lim ba 

sârbă de Pr. A, Uroș Do lo ve a nu, Ca ran se beș: Edi tu ra Con si li u lui Epar hial, 
Secția Culturală.

Слика 7 Мисионарска писма епископа Николаја Велимировића, 
у преводу Аурела Уроша (1936) (приватна збирка Мирче Марана, 

Владимировац)
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обра зло же њу свог ра да, Ау рел Урош ис ти че да је вла ди ка 
Ни ко лај „вре дан рад ник у бра зди Го спо да Бо га, ко ји је суд
бу свог жи во та по да рио Хри сту Бо гу”39. Овај „пи сац и пе
сник, еру ди та и на ро чи то из ван ре дан бе сед ник, ко га Ср би 
с пра вом на зи ва ју Зла то у стим”, зна ча јан је као пра во слав ни 
ми сли лац у то ли кој ме ри да га Урош на зи ва „пра во слав ним 
ми сти ком и ли бе ра лом ан гли кан ске ни јан се”40.

Не ка од тих пи са ма вла ди ке Ни ко ла ја, у пре во ду Ау ре ла 
Уро ша, об ја вље на су и у ви ше бро је ва Фо а ја ди е че за на, у 
пе ри о ду 1934–1936. Свој до при нос у обла сти пре во ди лач ког 
ра да дао је и об ја вљи ва њем пре во да са фран цу ског је зи ка 
члан ка Бог по сто ји, ау то ра Т. Мо роа (Théop hi le Mo re ux)41. 
По ми ње мо и бро шу ру Ба нат ски бо рац: Сте фан Жи а ну (Un 
luptător bănățean: Ște fan Ji a nu), ко ју об ја вљу је 1935. у Ка
ран се бе шу, за јед но са гру пом ау то ра. При ре дио је пр ва из да
ња Цр кве ног Годишњакa (Anu a rul bi se ri cesc) ко ји је об ја вио 
Pумунски пра во слав ни ви ка ри јат у ју го сло вен ском Ба на ту.

Пре во ди лач ки рад је, као и да нас, био нео п хо дан, ну жан, по
што без ње га не мо же да функ ци о ни ше јед но мул ти кул тур
но дру штво у ко ме по сто ји чи тав спек тар је зи ка, кул ту ра, 
тра ди ци ја, кон фе си ја, као што је ба нат ско и уоп ште вој во
ђан ско дру штво. У овом ра ду су, на рав но, при ка за ни са мо 
не ки аспек ти пре во ди лач ке де лат но сти Ру му на са про сто ра 
за пад ног Ба на та (Вој во ди не) до Дру гог свет ског ра та, а за је
дан це ло ви ти ји при каз ра зних аспе ка та пре во ди ла штва ко ји 
ни су на шли ме ста у овом ра ду, на да мо се да ће би ти при ли ке 
у не кој на кнад ној сту ди ји.
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TRANSLATION WORK OF ROMANIANS FROM THE 
TERRITORY OF PRESENT DAY VOJVODINA IN THE 19TH 

AND THE FIRST DECADES OF THE 20TH CENTURY

Abstract

The paper presents diferent aspects of the translation work of 
Romanians from the territory of the present day Vojvodina (Banat) 
during the 19th and the first decades of the 20th century, up until the 
Second World War. The translation work in administration, education, 
religious institutions, and primarily in journalism and literature, has 
played an important role in the multicultural society of Banat. Various 
languages, cultures, traditions and religions interacted and intertwined 
there, and the society functioned on principles which enabled mutual 
understanding and cooperative work of all those who lived in Banat, 
regardless of the diferences. The first translations in the Romanian 
language, primarily from German and Serbian, appeared in the 18th 
century, for the needs of state administration, education or religious 
work. The translations became more diverse and of a higher quality 
thanks to the work of the first elite Romanian intellectuals from the 
period of the late Enlightenment, the representatives of whom were 
Paul Iorgovici, Constantin Diaconovici Loga, and Sofronie Ivacicovici. 
In the 19th century, the translations got new content in the form of 
publication of multilingual posters, invitations, association rules, 
monetary instructions, newspaper articles, religious books, but also 
literary works, among which the most prominent were the translations 
of Hungarian literary works to the Romanian language, done by the 
writer and publicist Alexandru Țințariu. In the period between the 
two World Wars, translation work also gained new content because 
translations from German and Hungarian to Romanian stopped as the 
focus was placed on translations from Serbian to Romanian and vice 

versa. 
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