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2. РУМУНИ

Paшupeнociii Румуна 1/ Србцј11. ЈЮ IJIIWC Кнева Мuмша. - Бројно 
сшање. - Ciiiapuнa Рџ.муна g Србији. - 8110 сшањс Румуна у
Румунији. - PaceJWJtJaњe ЈЮО1 й101а на ооо сшрино, аа и g Ср· 
6ujg. - Д'ооемtоање Рџ.щ1н,а ЈЈ Срб1,јg_ аоа Кr111вом Мимшом. -
Рgмgнсн.и сsешшеии11,U у Сроији - .КнtЈЈЈ М1111ощ и Рgму,111 g 

Србији. 

После Срба, у Србији Кнеза Милоша, било је 
највише Румуна. Они су и онда становали, у r лав
номе, у она четири округа североисточне Србије, 
у којима и данас станују. Сем тога било их је не
што и у Смедеревском Округу. 1838 године по
мињу се у селу Куличу,') где их и сад има неко
лико ,душа, на прагу да се са свим посрбе; 1831 
и 1836 године помињу се и у Смедереву.') 

Број Румуна у Србији за владе Кнеза Милоша 
не да се одредити, јер су били исте вере са Ср
бима, те су од стране власти увек сматрани као 
равноправни са њима, и ниг де бројно нису од њих 
иэдваiани, 

Румуни Србије нису давнашњи 1ье11и станов- ,. 
иици. Неки су румунски писци хтели извести њи
хово порекло од с·rарих римских колониста, нека
.дашњих становника Балканског Полуострва. За 
такво тврЬење нема никаквих доказа. Последњи 

1) 10 iY-'a 1833, N2 34, писмо Симе Радојховића. Кнезу
Милсшу. 

2) 9 јула 1831 пише Суд Нахије Смедеревске Кнезу Ми
Аоmу: ,,Ов..,;вшњи Власи, ловећи заrажњом рибу по Дунаву .... " 
(Држ. Арх., К. К., Нах. С медеревска). У списку "лица, која су 
а подр_ума кнежевског внно узимала", од 12 дец. 1836, вала.ви 
се и "Коста Стама.тов, Вм.х ив Смедерева" (Држ. Арх., К. К., 
Нах. С11едеревска). 
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остаци романског становништва ишчезли су са 
земљишта Србије још у XV веку. Румуни Источне 
Србије ci скорашњи досељеници иэ Румуније -!Japami (Tarani, тако названи IIO Tara или T,ara Ru
muneasca = Зем.ља, или Зем.ъа Румунска, Руму
нија), или и.з Баната - Ун�уреани (Ungureani = Угри, 
Угарски Румуни). Услед мешања једних и других, 
на земљишту Србије, првобитно је значење речи 
Царан и Унгуреан, у колико су се очувале, эщ1тно 
измењено, те данас више значе : Царан - равни
чар, Крајинац, а Унгуреан - планинац. 

Земљиште, које су Румуни у Србији заузели, 
било је пре њиховог доласка само срnско. Оно је 
било саставни део старе српске државе. На њему, 
су стари српски манас:rири: Горњак (задужбина 
Кнеза Лазара), Манасија (задужбина Стефана Ла
заревића), Туман, Буково, Витовница, Манастирица, 
Вратна. На њему су били знатни српски рудници, 
који се још и данас помињу у народним песмама 
или иначе у ·rрадицији, или им се успомена чува 
у_ географским називима (Ру дна Глава, Злато во, 
Мајдан Кучајна, Шашка [реч изведена од немач
ких рудара Саса, који су радили у српским руд
ницима], Тимок, ,,знатни поток" српских народних 
песама и тако да.ље). Сва стара гроб.ља из време«а 
пре досељавања Румуна само су српска. Сви нат-

� писи на гробном камењу само су српски и односе 
се само на Србе. 

Досе..ъавајуhи се, Румуни су у ·србији затекли 
Србе, било староседеоце, било нове досе.ъенике 
из југо.западних и јужних српских крајева. Да су 
Румуни дошли меЬу Србе најбоље се виде из ге
ографских имена на земљишту, које су заузели. 
Она су сва српска - и за области: Крајина, Кључ 
Пореч, Црна Река, Звижд, Пек, Стиг, Млава; и за 
планине: Црни Врх, Сто, Миеоч, Велики Крш, Ле
сковик; и за реке: Поречка Река, Црна Река, Кри=

вовирсr<и Тимок, Пек; и готово1) за сва се.ла: Бре-

1) Кц каЈ11емо "готово", то чинимо с тоrа, што има сеАа,
у хојима живе Румуни и са турским именима: Табакоџц.. Џа-
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011nu, liор,нДубока, Ракова Бара, Бољетин, Ко-
11ш11щ1,n, Црнајка, Манастирица, Тоnоница, Сла

тина, Каменица, Дубочани, Врбица, Речица, Г лого-
11nц, Подвршка, Грабовица и тако да..ъе Најзад, да 
су се Румуни доселили у чисто српске крајеве до-
1шэује и локална традиција, која је везана за по
једина места, и коју приповедају и Срби и Румуни. 
Она се односи само на српс1(е историјске лично
сти и српске историјске догађаје. Традиција о ма
настиру Горњаку у вези је са Кнезом Лазаром, 1)
о манастиру Туману и Ми.11.ошеnој l{ули у Поречу 
са Милошем: Обилиhем,2) о селу Шетању са l(не
гињом Милицом, 8) о планини Мирочу са Краље
вићем Марком и Милошем Обилиltем4), о се \У Из
варици са Косовском Битком&) и тако да..ъе, О ру
мунским историјским личностима II догаЬајима не 
знају ништа ни Срби ни Румуни у североисточној 
Србији. У Qсталом о своме скорашњем доласку 
знају и сами Румуни Србије. Свака породица има 
своју традицију о томе. Сви :знају да су досеље
ници и сви знају откуда су дошли. Многи знају 
тачно и села из којих су се доселили и роЬаке, 
које су тг.мо остави 1\И. 

У след злога стања под Турцима, као што 
смо видели, с1-ановници читавих области Србије би
ли су принуЬени да беже преко Саве и Дунава. Наро
чито је MHOl'O С'l'ЗИОВНИШТВа североисточне Србије 
отишло из ње у другој половини XVII века. Плодне 
равнице 01<0 Дунава, Тимока и Мораве и планине у 
развоgима тик река, пуне паше и шуме, нису могле 

њево, Ј11кубовац. Мустапић. Само је неколико села са румун
ск�хм именима (Валакоње, Клоко-.евац и још нека); а.ли се за 
сва зна 1сад су постала и од чега им је име изведено (Видю 
Тих. Р. 'ђорЬевић, Кров наше Рgмуне, Београд 1906. страна 25). 

1) Т. Р. 'ђорЬевиh, Кров наше Рgмуие, стр. 88.
2) М. 'ђ, Милићевић, Кне:,и;, Србија, стр. 956 и 1035.
3) Т. Р. 'ђорЬевиh, Кров нaute Румуна, стр. 89.
4) Вук С. Караџнh, Cpii. нар. iijecмe 11. е1·р. 207-211.
5) Гласнин Cpiicнo1 Гео1рафсно1 Дpgшiiloa l (1912) стр. 28.

,. 
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остати nyc'I'e. Мало по мало ти су крајеви почели да 
се насељавају из југозападних и јужних српских об
.ласти. Млазеnи тих досељеника допрли су чак Ј 
данашњу западну Бугарсх<.у. У исто време, од при
лике, падају и почетци насељавања Румуна из Ру
муније и Баната у североисточну Србију. Поред 
пустога земљиш1-а, које их је мамило, Румуни из 
Румуније имали су и спе11ија.л:а:их разлога да на
пуштају Румуниiу и да беже у Србију. Све до по
ловине XIX века румунски су сељаци били робови 
бојара и свештенства, на чијим су имањима мо
рали радити и проводити чемеран живо·r. Само је 
један део сељака био сопственик своји земље (mo• 
�neani), Али, мало по мало, најодвратнијим сред
ствима, успеше бојари и црква да постану власници 
готово целокупне имовине у Румунији. Ратови про
тиву Пољака, Маџара, Турака и Татара, узајамни 
ратови измеЬу Влашке и Молдавије, неродне го
дине, болештина и народ1-ш примитивност исцрп
љищ1ли су имошю c·rarьe слободних сељака и они 
су ес моради задуживати. l{nrю није било других 
.заiмодrшщ,1,а, се':' бојара и калу\,ера, они, постепено,
зоЈедно ci1 (.БОЈИМ имањима, допадоше њихових 
руку, да се више никад не избаве. Зеленашким 
бојарима и калуЬерима притицала је у помоћ и 
судс1{а неправда. Од слободних су сељака тражене 
оригиналне тапије на имања, и ако се знало да су 
многа од њих постала сељачка својина по праву 
заузимања земљишта. Како сељаци нису мог ли 
показати тапија, били су отеривани са свога вла
ститог земљишта. Онима који су имали тапија" 
онt: су биле фалсификоване или отимане. Најзад, 
ако би слободан сељак и доспео до су да, он је на 
суду видео бојаре као судије. Често је тужилац и 
судија- би;�о једно исто лице. ,,У овом послу око 
отмице свештенство се наслањало на бојаре, а 
бојари на свештенике; замак и црква дељаху 
пљачку".1)

1) Е. Reguault, Histoire politique et sociale des Principautes· 
D(!пublennes. Paris 1855, стр. 293-295. 
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Страшан је био положај румунских сељака на 
имањима бесних и немилосрдних бојара. Докле се 
у бојарским палатама пресипала раскош и вод.ио 
најбаналнији живот, дотле су сељаци били убијени 
бедници од чијег се описа човек мора грозити. 
Њихови су станови били мрачни бурдељи, са кро
вовима, који су једва нешто вирили изнад земљине 
површине, са прљавом унутрашношhу и без ика
квог намештаја и посуЬа 1). Један писац из почетка
XIX века вели за кућу румунског сељака да је "права
троглодитска пеhина",11) а други чак из !{раја XIX
века каже да "колиба афричког Негера бо.ље задо
вољава потребе живота., од стана румунског се
љака. 3) И поред тешких радова, једина храна ру
мунског сељака био је качамак (mamaliga). Бојари 
су их још и морално упропашћивали: алкохолним 
пићем, развратом и пороцима најгоре врсте. ,,То 
нису били ни ратови средњега века, ни упади Та
тара, који су се сваке године понављали, ни пусто
шење зем.ље; - оно што је упропастило сељаке, 
жива рана, гангрена, која је подгриэала срце и 
за време мира и за време рата, то су били бојари'4.4)
Кад се сnему овоме дода: тиранска влада румун
ских кнезова, безбожност цркве, велики државни 
нnмсти, неправда и подмитљивост судска и элоу
потре е 11aJro_pe прсто, тек се 011да добија права 
слика положаја руму11с1<их ceљni<o, 

Све тобожљо реформе и спи -'!nко1111 били су 
или без значаја, или су_1_ ш1·0 је било оби1шнЈс, само 
погоршавали стаље. После Зnкопо од 5 n11rycтa 
1746 године, који је имао да попраnи ссља11ко стаље, 
хиљадама је сељака напустило своје домоnе и од• 
метнуло се у хајдуке. После Декрета од 1775, који 

1) IЬidem 284. 
2) W. Macmichael, Journal /rот Moscovg to Constanllnoplt, 

London 1819, страна 105. 
3) Е. de Laveley, La Peninsule de Balkan. Paris 1888, t. П. 

�р. 310. 
4) Е. Regnaitlt, Histoire politique et sociale, стр. 294. 
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је такоЬе, тобож, поправио сеЈЬачко стање, десет 
хиЈЬада сељака је отишло у планине, .да са оружјем 
у руци протестује . про•rиву злог положаја и . не
правде. Овако очаЈIЮ стање сељака узрок .. Је и 
њиховом бежању из земље на све стране: у Тран
силванију, Банат, Србију и Бугарску. Тек примера 
ради, наводимо ,да је после Закона од 5 августа 
1746 маса румунских сеЈЬака побегла и из Влашке 
и из Молдавије. Један попис становништва, извр
шен по�ле ове тобожње реформе, наша(} је у 
место ранијих 147.000 фамилија, које су плаћале 
.данак у Влашкој и 112.000, које су плаћале данах 
Молдавији, само 70.000 у Влашкој и 50.000 у Мол
,давији1) Расељавање из Влашке ишло је тако брзо 
и у таквим размерама да је Порта, 1768 године, на
ложила кнезу Карлу Гики да забрани г лобљење 
сељака. Поплашени кнез успео је, само великим 
обећањима, да један .део сеЈЬа1<а поnрати, и то само 
за кратко време. Већ 1775 године емиграције се 

· по1юnо ш1стаn..ъају у с11има праоцима. После Ор-
гюшчкоr· Регуламе11та од 1831 rодинехи.љадама ру
мунских сељака, немоћних да резистирају његовим
1·еш1шм одредбама, потражило је уточишта ван
своје земље. Сељаци из Молдавије одлазили су у
Буковину, Бесарабију и Добруџу, а из Влашке у
Трансилванију, Србију и Бугарску. Узалуд су гра
нице строго чуване, сељаци су налазили начина да
умакну. Нарочито их је :много бежало зими преко
эалеЬеног Дунава.2)

Такви су узроци учинили да се, појединачно,
или у групама, у североисточну- Србију населило
доста румунског 1становништва. Оно се насељавало
и за владе Кнеза Милоша и после тоrа. 1857 го
дине пише И. Пчелар да су се Румуни Крајинског
Округа ,доселили "нешто пре сто и шездесет го
дина, а нешто и у овом столетију".S) Вајганд је нашао

1) Љidem 72.
2) Њidem 319.
3) Гдасник IX, стр. 201.
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у Текији доста Румуна, који су рођени у Банату.1)
И ја саи у својим путовањима по источној Србији 
наилазио на скоро досе..ъене Румуне. 

Румунски су досе.ъеници источној Србији да
вали, па јој jow и сад дају, нешто _румунски изглед, 
и поред тога што су долазили на чисто с_рnско 
зем..ъиште и у масу српскога живља. 

Пре но што преЬемо на Румуне у држави 
Кнеза Милоша да напоменемо још и то да сви 
Румуни североисточне Србије нису Румуни по по- -
Ј>еклу. Многи су од њихових предака били некада 
Срби, који су услед турске најезде, ратова и на
сиља п_р·ебегли у Румунију и источни Банат, тамо 
се _румунизи_рали, па доцније, као Румуни, заједн� 
са правим Румунима, добегли у Србију. Примери 
да је становништво бежало испред Турака и њи
ховог зулума у Румунију, па се отуда враћало, 
нису непозната ствар.11) У многим румунским поро
дицама у Србији очувала се традиција да су некад 
биле српске, да су од турског зулума пребегле 
преко Дунава, тамо меЬу Румунима заборавиле 
свој језик, па се као _румунске вратиле у Србију, 
Неке и сад носе имена по својим српским прет
цима. Г. Ј, Цnијиh нели да од тих фамилија има 
11шшх којо "тnрдс дn су с Косо оа ,с. 8) Сnи румуни
Србије имају српске обюmје. Сон имају СЈ1аоу, Ј<оја 
је специфично српс1си о ичnј и коју .вооу СQnском 
речи йраsншс (praznlc), 1 )n СЈШСЈ<о порекло Румуна 
у Србији упућује и српска историска традиција, 
која је меЬу њима oчynnнn онако исто кnо и меЬу 
Србима. М. 'ђ. Милићевић наводи нешто 1<осов
ске традиције меЬу Румунима старог норечног 
Ок_руга.4) Даље они причају о�ста_рим српским исто-

1) G. Weigand, Die rumlinischen Dialckte der Klcinen Wa-
lachei, Serblens und Bulgarien11, Leipzig 1900, стр, 18. 

2) Е. Regnault, Histoire politique et soclale, стр. 319.
З) НасеА>а СрйСЈСих Земаља I, стр. 189.
э) М. 'Јј. Милићевић, Кне:ж. Србија, стр. 922. И Г. Цви

јић казује � Румуни у_ Србији "имају косовске историске тра· 
.�tнције" (Насеља I, 189). 
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ријс1<им личностима: Кра..ъеnићу Марку, Милошу 
Обилићу, С-1-арини Нова�<.у, исто онако 1<.ао и Срби. 

Пресељавања из Румуније у Србију и обратно 
била су за владе l{неза Милоша са свим сло
бодна.1) Из тих разлога је сеоба Румуна из Руму
није у Србију, понајвише у Крајину, била врло 
честа. Румунске су пак власти оштро мотриле да 
Румуни не прелазе на српску страну. 12 априла 
1834 године пише из Зајечара Стефан Стојановић 
Кнезу Милошу како су влашке власти ,,жите.ље 
Шимијан Острва, којих је било до десет кућа, све 
заједно са њиним малом у влашку страну прете
рале, бу дуhи су се бојале да и они не преЬу на 
нащу страну"2) Због оваквих предострожности ру
мунских власти Румуни су били врло обазриви и 
прелазили су у Србију "потајним начином. "3) Пре
лажење је бивало, као што се из највеће већине аката 
види, ноћу. Зими су пре.лази.ли npe1<.o леда, иначе 
на ораницама, а J-JeKJ!t 1<ад би би.ли без фамилије, 
чак и 1ш ·rиюшмн,4) 11011скnд су успевали да пре
бегну само људи, nn су ес тек доцније, кад би се 
у1<азалn згодиа nри.люш, довијали и преводили 
своје фамилије.11) 

Многи су бегунци долазили у Србију као 
убога сиротиња, било што ни у Румунији нису ни-

i) 7 маја 1839, ИN!! 174,Лопечите.ьство Иностраних Дела
пита Совет да Ј\И "треби закључити са правйтелством влашким 
уговор да се и наши и њини бегунци натраг враћати имају, или 
да то буде нао ,и до сад, сирјеч нити да се тражи онај који из 
Србије у ВАаmку, нити онај који отуд овамо пребегне. ЗО јуна 
Совет је решио "у согЈ1асју са Господом Попечитељима да се, 
осим ЗЈ1очипаца, нити наши бегунци из ВАашке захтевају, нити 
отуд враћају" (Државна Архива, Државни Савет 1839). 

11) Држ. Арх., Кнежевска Канцеларија, Нахија Црнореч•
ка 1834. 

З) Држ. Арх., К. К., Нахија Неготиисжа 23 марта 1834. 
,) Држ, Арх., К. К., Нахија Неготинска 12 августа 1837, 

Њ 1449. 
6) Држ. Арх., К. К., Нахија Неготинска 10 фабруара 1836,

Њ 70; 16 јануар 1835, Њ 378. 
7 
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lll'ГI\ имали, било што нису успевали да превезу 
C'l'OI<Y и другу покретност. Неки су пак успевали 
да превезу и нешто стоке и нешто пок_ретности. 

Гдешто су у Србију добегавали и _румунски 
војници, обично по двојица или тројица у г_рупи.1)
Неки су изјављивали да беже због тога "што 
служе већ пет година а ни један пут им није доз
вољено било својим кућама отићи. "2)

Интересантно је пресељавање Румуна са Ве
ликог Острва, у Дунаву, у Михацловац. Још 1830 
године писали су Великоост_рв.љани по_речком ка
петану, Тенки Стефановићу, и молили га да се за
узме код Кнеза Милоша да њихово острво при
падне Србији, јер су, поред осталих зала, још и 
"узјашени од поганих чокоја (бојара), к_рвопијаца 
сиротињских." 11 фебруара 1831 године дошла су 
"тајним образом" два кмета Велю<0r Острва у 
Пореч са писмима, која су, деветорица у име свију 
њихових сељака, била потписала да се известе да 
ли ће Велико Острво "којом срећом" припасти 
Србији, или ће "по'rпасти под јарам влашке земље," 
јер су "Турци веh од летос руке од Острва Великог 
дигли/' и да разаберу, ако оно не би припало 
Србији, да ли би се Кнез Милош смиловао "до
пус•rити им на нашу страну, поред .Дунава, близу 
својих при'rежајемих винограда, дубрава и ливада, 
поселити им се са свим сељани1'tlа, и у 1<0је време, 
пошто они никојим начином у Влашкој зем.љи 
ос1·ати не желе." Кнез Милош ie одговорио да he 
"сва средства употреб;ити" да Велико Острво под 
његово правит�лство доЬе, а ако не успе, да ће 
им на нашој страни дати земље за живот. Не мо
гући чекати решење судбине Великог Острва, још 
те године пребеже са њега 38 фамилија у Србију. 
11осле силне преписке и непрестаних молби Вели-
1<оострnљn11n да припадну Србији, и после великих 

1) Држ, Арх,, 1(, I<..t. 
Hnx, Ноrотинскl.\ 6 јунл 1335; Нах.

Тимо•1к11 �2 auryoтa 1В35
1 

.m 378. 
а) Држ. Арх., К К., Нах. Неготинска 11 априла 1835, М 15. 
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напора Кнеза Милоша эа то, он им је, најзад, 
25 маја 1832 године, одговорио да му средства, 
којима је мислио и желео да их присаједини Ср
бији, ,,нису за руком испала" и да им не може 
ништа друго препоручити, већ да се из Великог 
Острва у "Црну Реку селе, или да у Острву суд
бину своју стрп.1Ьиво сносе." Но и поред тога, и 
поред претње и терора од стране румунских вла
сти, они наставе и даље молбе Кнезу Милошу. У 
исто време о»и постепено почеше и прелазити на 
српску страну. 22 марта 1833 године било их је 
веh 120 куhа само на имању попа Јована из Ја
буковца, измеЬу Каменице и Слатине, које је Кнез 
Милош за њих био откупио од попа Јована. 15 јуна 
исте године било их је 170 кућа, Место, на коме 
се ове румунске куће населише, назва сердаР. Сте
фан Оrојановиh по "имену Михаил-бега" (Кнеза 
Михаила) - Михаиловац. 19 и 20 марта 1834 го
дине сердар Стефан СтоЈановиh, потајно на лаt,ама 
иu Пореча, цело је Велико Острво "са свим му
шким и жс11ским полом и са сnим малом њиховим 
преселио, тако да је само нешто мало хране и не-
1юли�ю 1юмада говеда заостало, које би све пре
селио био, да ветар противан није био.'' Тада је 
прешло 57 фамилија са 130 мушких и 147 жен
ских чланова, и превезено је 186 грла говеди, 70 
коња, 694 овце и ко.ве, 90 свиња великих и малих, 
70.000 ока кукуруза и 3000 ока пасуЈЬа. Тако је 
"влашка власт безчеловечним угњетенијама, 1юја 
по свёму влашком народу видети се могу, до тога 
довела да су први житељи великоострвски, који 
су на нашу страну прешли, бегати морали." 1)

Сви Великоострвљани били су за три године 
ослобоЬени "од свију тегоба земаљских," осим 
харача и кулука, али им ни харач није наплаhиван 
све до 1836 године. 1834 године саграt,ена је у 
М11хаиловцу црква о трошку Кнеза Милоша. Али 

1) Држ. Арх., К. К., Нах. Неготинска, писмо Кнеза Ми
лоша Стефану Стојановићу од 24 марта 1834, N!t 1050, 

7• 
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при свему томе они нису остали на миру. Румун
с1<е власти развију :меЬу њима врло живу агита
цију, позивајући их на повратак и обећавајући им 
да he сваки ко се врати v три године од сваког 
данка и кулука ослобоЬен бити." Лаковерни Ру
муни поверују, и, већ ноћу измеЬу 26 и 27 јуна 
1834 �године, двојица, заједно са фамилијама, пре• 
бегну у Румунију. Даље: 24 јануара 1835 побеже 
још један; 9 марта 1RЗ5- шест фамилија; 28 мар
та - јед-на; 25 априла - опет једна. Сем тога и 
други су се спремали да поЬу истим путем. Три 
фамилије које су покушале да беже, ухвате сами 
Михаиловчани и в 11.асти их преселе у Ћуприју. 
1839 године вратило се из Михаиловца на 50 куна. 
Поред наговарања ру111унских агената и F1оред своје 
несталне природе, они су се исељавали, како су 
тврдили, и због ·тескобе. Нуђено им је да се од
селе у други који крај Србије, где би имали више 
простора, али они вису хтелц да се одвајају. 

* 

Пре ослобоЬења нових �<рајева источне Ср
бије под Кнезом Милошем Румуни су добегавали 
у слободну Србију и из Тимока и Црне Реке. Из 
Тимо1ш је 11сли1<и б

�
ој Румуна Јtошао у Пореч и 

Пожарсnn1шу 1-Iахи у jom пре ослобоt,ења под 
Кнезом Милошем, ош 1813 године, после смрти 
Хајдук-Вељкове и 11nдц Крајине у Турске pyr<e. 
По традицији, коју сuм ја забележио у Омо..ъу, 
неки су Румуни 'l'ада побегли из Тимока чак у 
Банат. Од тадашњих бегуна1Ј,а многи су се вратили 
у Тимок, а многи су остали у Пожаревачкој На
хији, те су образовали читава села: Влаоле, Јаси
ко во и Лесково у Омо..ьу. 1 ) После ослобођења 
Србије из неослобоЬеноr Тимока и Црве Реке 
пуно је насељеника дошло у њу. Бегунци отуда 
јављају се у актима Државне Архиве још 1817 и 

1) Порм иаf:04пе трмициiе вили о томе и ВК'!' у Држ.
Архиви од З јуна 835, N!i 246, Нах. Неготинска. 
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1818 године.1) З јануара 1823 пише Кнез Милош 
Јоксиму Милосав.љевиhу у Пожаревцу о некмм Ру
мунима из Велиrюг Црнића, 1юји су се прошлог 
лета доселили из Тимоr<а.9) 18 марта 1834 године 
пише иэ Пореча Вуле Григоријевић Кнезу Милошу 
о неrюм Влаху, који је те зиме пребегао са женом 
из Брегова у Видинском Пашалуку и настанио се 
у селу Црнај1.<и у Поречу.3) Само у селу Влаолу 
(Срез Омо.љски) биле су 1834 године 24 фамилије, 
које су се доселиле из Крајине и Црне Реке: 
1817 године дошло је у Влаоле из Криве..ъа - 6, 
из Вучја - 5, из Дубочана - 6, Бора - 1, Гор• 
њава - 1, из Луке - 1 фамилија; 1819 године 
из Бучја - 1; 1820 из 'Ру.дне Главе - 2; 1834 из 
Топле - 1 фамилија.') - Кнез Милош је и ове 
бегунце лепо примао и за не1ю их време ослоба
Ьао од пореза. lS) Несталног темперамента, многи 
су се од њих, и поред .забрана l{не а Милоша, 
враћали иа стара оrљиштn у турс1<у с1·рану. Неrш 
су имали и нарочитих 1ншло1·n sa то. 7 фебруара 
1829 1·од1шо janљn иэ 11орсча Стефан Стефановић 
Кнезу Милошу да је из Порс•ше Реке пооегло до
,,двадесет 1·лаоа11 Румуна у Црну Реку "због гла
ди. (со) После ослобоЬења Тимо.ка и Црне Реке вра
тили су се врло многи на своја стара огњишта и 
на своја имања. У Зајечарској Судској Архиви има 
много пода'l'аКа о томе у парницама, које су, вра
тивши се, имали са роЬацима и се,1:.ацима, који су 
им били приграбили куhе и напуштена имања. 

Нарочито је много и српских и румунских 
бегунаца из Тимока и Црне Реке дошло у Србију 
1829 године. Те године био је велики рат измеЬу 
русије и- Турске. У целој Турској, нарочито у зем-

1) .Држ. Арх.; К. R., Нах. Пожаревачка 14 јуни 1818. 
2) Држ. Арх., К. К., Нах, Пожаревачка. 
3) Држ. Арх., К. К ., Нах. Пожаревачка. 
4} Држ. Арх., К. К., Нах. Неrотинска. 3 јуви 1835, .Nv 246. 
5) Држ. Арх., К. К., Делово4ни Протокол 3 јануар 1823, N!! 11. 
6) Држ. Арх., К. К., Нах. Пожаревачка.
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.11.nмn поред Дунава, завлада велики страх. На Ду
шшу се стаде гомилати турска војска да дочека 
Русе, који су долазили преко Мале Влашке. Обе
сна, она поче чинити зулуме. 28 маја руска вој
с1са пре\је Дунав и заузе Рахово. Око половине 
јула стиже у Видин и Мустафа-паша, скадарски 
везир, да ту начини базу за своје операције према 
Русима. И његова је војска чинила зулуме. Због 
таквог стања народ из крајева на домак Србије поче 
у масама прелазити у њу. 25 априла 1828 године пи
ше из Пореча Стефан Стерановић Кнезу Милошу: 
,,Крајина се готово са свим у бегство дала и испу
нила је Поречку Реку. Ја,сам наредбу учинио чрез 
доброг момка и све их оправљам у унутрашњост 
вилајета нашег".1) 26 јуна 1829 пита из Пожаревца
Кнез Коца Марковић Кнеза Милоша хоће ли на
плаћивати порезу и од "бежунара", ,,то јест Кра
јинаца и Црноречана, који су иэдох<щили и данас 
доходе једнако".2) 28 јула· 1829 пише иэ Жагубице 
омо..ъски кнез, Јован Поповић, Кнезу Милошу: ,, Сад 
од зулума војске скадарског паше Вминска и Кра
јина дан ноћ под десницу Сијателства Вашег при
бегава .... и нема дана да не проЬе по 40 или 50 
кућа амо пре1<0 нас, и доле 1с Пожаревцу одлазе".8)
У јесен 1829 године појави се у Видину "1сужна 
болест 11 (�<уга), и тим поводом, 28 новембра, пише 
Кнез Милош Стефану Стефановићу у Пореч да 
спречи долазак с·rановништва иэ Крајине и Црне 
Реке. 1 децембра 1829 пише Стефан- Стефановић 
Кнезу Милошу да је начинио "контумац и на По
речкој Реци стражу утврдио" и да полази у По
реч1су Ре1су "да по свим путовима од Црне Реке и 
Крајине страже на синору нашем постави и све 
путове од Црне Реке и Крајине обрати на један, 
мироч1<и, пут, који• 1с контумацу поречком иде'r.•) 

1) Др111. Арх,, К К, Нах, Пожаревачка 1829.

1) Др111, Арх,, )t, It., 1 Јах, Пожарова•1ка 1829.

U) Арм. Арх,, 1t, It,, Нах, Пожnровn•1ка 1829,

�) Др111, Арх,, lt, Jt,,Hnx, Но1•оти�1с1са,

10  2
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1'ако је ово долажење Румуна са истока потпуно 
!!9есечено. У осталом, и рат је између Русије и 
Ty:rc1ce у ово време већ био завршен. 

Ови бегунци нису остали у тадашњој Србији. 
:� птембра 1.829 године закључен је у Једрену 
мир1 измеЬу Русије и Турске, те су се бегунци
мог Лl1 враћати својим кућама. МеЬу тим они се 
одмсlf нису вр·\тили, нешто због несређених при
лика, нешто због болештине, а нешто због зиме, 
која ј� наступила. Изгледа, пак, да,су се с пролећа 
највеlи\м делом вратили. 17 априла 1830 пише из 
Пожаре

�
а кнез Коца Марковић Кнезу Милошу: 

,,Крајин и, бежунари, који су од лани долазили, 
сад поче и враћати се на своја места натраР". 1)
Враћање 

�
о да није ишло оном брзином, којом 

је ишло д ељавање. Изr ледd да сви бегунци нису 
смели да с врате одмах, а неки су се вратили 
чак после рисаједиљеља Тимока и Црне Реке 
Србији.2) 

Док су Турци Јtржоли Тимок и Црну Per<y 
11ски су Румуни иs њих Gили припуЬсши да беже 
и у Румунију. После ОСЈ\обоЬе1-ьа тих крајева, они 
су ес nра•rили у њ11х, обично на своја имања.8) 

За владе Кнеза досе..ъавали су се Румуни у 
Србију и из Баната. Ових је досељеника много 
мањ_е но из Румуниј.е. Досељавали су се обично, 
или појединачно, или по једна фамилија; ретко кад 
више о.д један пут. Узрок је њиховом досељавању 
различит: сиротиња, авантура, или кривица, чију су 
казну хтели да избегну. Има помена да су бежали 
и из војске.4) Иначе су у свему били онакви какви. 
су били и њихови сународници из Румуније. 

·•) Држ. Арх., It. It., Нах. Пожаревачка
2) 16 септембра 1834 пише из Доњег Милановца Стефан Сте•

фановиh Кнезу Милошу о путу преко Честобродице и Машила, ко

јим су се "враh11Ј1и бежияари на својнм колима из Пожаревачке 
Нахије у Itрајину .11eiiioc" (Држ. Арх., Е. It., Нах. Пожаревачке). 

3) Држ. Арх., К. К., Нах. Неготинска 22 март 1834, М 1, 
-i) 27 децембра 1836, Ng 1596 јав.ља Стефан Стојановић

Itнesy Милошу да су "иsмеЬу 18 и 19 децембра т. г. три ау• 

РУМУЦИ 
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Румуни су се насељавали по 'читавој источ 
11ој Србији, почевши од Смедерева•) па до исто 
11их �·раница Србије, које су 1833 године разм с-
11уте до Тимока. У почетку су се насељавали де 
ie ко хтео, обично по селима, у којима су им ли 
раније досељених ро\јака, пријатеља и познан ка. 
Сем тога одлазили су и у друга села, у који а је 
било доьољно празнога земљишта, 1юје су м гли, 
без тешкоћа, заузимати. Нових села, за реме 
Кнеза Милоша, колико је мени познато, � муни 
у Србији нису образовали. Ооа�ю слобод

�
о аста

њивање трајмо је до 1835 године. 22 авrу 1·а 1835
године наредио је I<нез Милош да се бег пци из 
Румуније шаљу у Окружје Црноре�що и да с, ,,само 
да се не би на граници 1-1аходили 11

•
2) Н стални и 

немирна духа, они су често пута били 1ли терет 
за власт, ил!" опасност за околину. З ог тога су у 
много случаЈева прогањани из места мес·rо. Три 
11:yhe Румуна Михаиловчана, за кој власти нису 
биле сигурне да неhе nобеhи на елико Острво, 
отеране су, као што смо видел , у Ћуприју. У
августу 1835 године прогнате неке румунске 
фамилије из Манастира у Кл.у (Манастирица) у 
Црну Ре1<.у. 8) / 

Но Румуни ни иначе н�су били у Србији врло 
с·rални. Врло је много помена о томе да су са фа· 
111илијама добегли у Србйју, па да су се после не
ког времена опет вратили у Румунију, и обратно. 
9 октобра 1833 године пише Стефан Стефановић 
Кнезу Милошу да "у Кључу имаду неколико ви-

стријсџа СОЈЧtата из коман;,;е старо•оршавске, села Ру;,;арије, неки 
Јо11 Албу, 'ђор\:)е Пуја и Мојсеј Ферич на једној ораници пре· 
бог.ли 11а нашу страну" (ДрЈ11. Арх., К. К., Нах. НеrотиисI<а). 

1) Ј\:оста Петроnиh доселио се ив Бу1<урешта у Симерево
1�22 l'ОАИПо (Дау�. Арх,, It. It., Нах, Смедеревска 24 мај 1828, N!! 
7"2), М11/мко Јонкоnиh ;,;ошао је у Скмерово нЯ8 Вм11хијс11 

1830 (Држ, Арх., Tt. Jt., Нах, Cмe,'lopcocica 23 јуш1 1830), 
2) дР•• Арх., It. It., Нах. Ноrоти11ска 1835, No 378.
з) ДрЈ11, Арх,, It. It., Нах, Црноро•1ка,

I 
r 

.., 
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11ограда без господара свог, који су којекад у 
Влашку испрелазили и тамо заостали живети".1) 
Иэ аката се види да су из Крајине, за владе Кнеза 
Милоша, многе румунс1<.е фамилије пребегле у Ру
мунију, За многе од њих стоји да су у Србији биле 
пука сиротиља. За многе одсе.ъедИI<.е су забеле
жени и други узроци одсељавања: Цветко Петро
вић иэ Брзе Паланке "р:\јаво је .са својом женом 
живео, па из тог узрока у Влашку је побегао'',2) 
Никола Михеи из Џанова (Џањево), младић од 20
годнна, оставио је своју жену, па са једном девој
ком из истог села побегао у Румунију, 3) Ђор:\је
Драгомир из Рткова таrш:\је је- побегао са девој
ком•), За многе бегунце узроци нису наведени, 
или се просто 1шже да је узрок напознат. 

Српске власти нису допуштале одсељавање у 
Руму11ију, Због тога су Румуни одлази или тајно, 
или су, обманувши власти, 1{ао да he привремено, 
или ва 1срат1<.о време, отићи у Турску-, добијали 
пасоше, па, место у Турску, одлазили у Румунију.•) 

Нски cr Руму11и пребегаволи из Србије у Ру
му11ију, ОС'IЋЈnли тамо 11е1со Dieмe, па се one'l' вра
hnли у Србију. Тако је неки Првул Гран из Гра
бавице (О1сруг Крајински) побегао у Румунију у 
августу 1834, а вратио се веh у децембру исте го
р.ине. 6) Не�и су се враћали после годину, две, или
ЈОШ ДОЦНИЈе. 

Неки су Румуни бежали и у Турску. Разлози 
су за то били ситни и врло различити. Стојан 
Беновиh из Јасикове побегао је ноkу измеЬу 13 и 
14 мар-rа 1835 године са женом и четворо деце у 
Видински Пашалу1< ,,јер је одонуда родом био'',7) 

') Држ. Ј\рх., R. Е., Нах. Неrотинска. 
l) Држ. Арх., К. К. Нах. Неготинска 12 јуни 1834, N.! 17.
8) Држ. Арх. Нах. Неrотинска 15 сецтембр 1835, М 35.
4) Држ. Арх .. Нах. Црноречв:а 16 јули 1837.
5) Држ. Арх., Нах. Неrоти11ска 12 јуки 1834, 1'49 17.
6) Држ. Арх., Нах. Негетинска 13 децембра 1834, N! 39• 
7) Држ. Арх., Нах, Неготинска 28 март 1835, No 11 и 12.
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БаЬа Ратар побегао је 1836 у Видински Паша.лук 
са туЬом женом и са њено двоје деце, 1) Стан Ва
си.љевиk из Мале Јасююве имао је сина, који је 
служио у артилерији у Крагујевцу, па је побегао 
из војске у Видински Пашалук; 9 јуна 1837 побегне 
за њим и Стан заједно са десетогодишњим сином, 
одведавши 20 оваца, 12 коза и 2 вола и оставивши 
на дому своју другу жену и њено троје деце, 2)
Данул 'ђорђевић из Радујевца побегао је 20 но
вембра 1837 године са девој1юм из истог села.3)
У многим случајевима су узроци непознати. 

* 

Ме\ју Румунима у Србији за дуго су се одржа.ли 
румунско богослужење и писменост, чији су носиоци 
били румунски свештеници, већином досељеници, 
као и Румуни, из Румуније и Баната. 1733 године 
били су Гаврило монах манастира Рукомије и поп 
Гаврил из Ливадице родом "од Влашке",4) 1734 
године био је у Мајдан-пеку свештеник не�ш Шар
бан, родом из Ореза, који "српски ни мало не зна'' 
а "читати по влашком језику добро зна''.5) Како 
је онда било главно хришhанство, а не народност, 
то су румунски свештеници били пароси и у чисто 
српским местима. Тако је 1734 био у Крушевици 
(да1шuньс l{yt1eвo) сnеш1·сни1< Павле, родом из Нај
дешn, �•<Ј'и српс1ш по мало ,шта, а nлаuжи бо.ље
зна". uн е nopc,t румунских села: Дајшс, Нерес
ницс, Ду оке и Волује био свештеник и у чисто 
српс,шм селима: Крушеnици и Кучајни. Шта више 
овај је свештеник ма.ло имао користи од своје ру
мунске пастве, ,,јер Власи му не даду бира, нити 

1) Држ. Арх., К. К., Нах. Црноречка 30 авrуст 1836, No 847.
2) Држ. Арх., К. К, Нах. Неготинска 1836.
3) Држ, Арх., К. К.. Нах. Цряоре.tЈ�а 27 новембар 1737

No 215'1. 

4) Гласнин 56, 178.
6) Сйоменин 42, 103. 



• 

_ од другог прихода има што од Влаха сем знамења ".1)
Од 1780-1790 био је у Зајечару свештеник неки 
Барбул, 1юји се доселио иэ Румуније,11) Да се тада
заиста није гледало на језИI{ и народност, већ само 
на хришћанство, показује пример маријанс1юг све
штеника Радосава из прве половине XVIII века, 
који се "родио и васпитао у Видину, учио се књизи 
у каравлашком монастиру Житјану, поставио га 
за Ъакона владика В�дински Сиисон, који га је 
произвео и за свештеника".8) Од књига је пак исти
свештеник имао: ,,Саборник србски, Октих и Псал
тир московски, Требник и Литургију московск�'(.4)
И у црквама су књиге биле врло мешовите. При
мера ради наводlfм пожаревачку цркву Светог Аран
tЈела, у којој је било: српских, бугарских, руских 
и румунских службених књига.5) Ни црквени пог
лавице нису правили разлику у хришћанским народ
нос11има, те су 1<.андидате, ма које иарод1юс·rи били, 
ру1юполагали и давали им парохије 1•де било. Тшю 
је пожареnачки спеш1·01ш1{ из 1733 године Стефан Ара
нитоnиh био родом "од Влашке'\ а рукоположио 
га јс ш1 Ьш{онс•rво Исајија Антонијевић, а на све
штс11с1·во еоградски владика Максим Несторовић 
1732 годиие.6) 

Овакво је стање трајало кроз цео XVIII век. 
Вајганду је показивао игуман манастира Вратне 
старе румунске литургијске књиге, од кqјих је једна 

1) IЬidem, 111., 112. - Румуни су у ХVШ веку били у
опште рЬави парохијани. СЈ>ештеник Исак из Затоња држао је 
и село Тополовник са 67 куhа самих Влаха "од којих никакве 
користи пије имао сем за венчање и знамење" (Г.11асни1< 56, 147). 
Власп су чаr{ у опште били слабо r�обожни, ,.11ити позе поста, 
нити слушају црквено служеније и повеленије, него, мрсе уз пост 
као и уз мрс, сем што у велики пост рибе једу" (Љidem 140). 

2) Зајсчарс1<а Судска Архива, акт од 8 маја 1839 г., No 31 .
3) Сйомени1< 42, 121,

�) Г.11асни1< 56, 174.
5) IЬidem 183.

6) IЬidem 184.

РУМУЦИ lO '1
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била из XVII века, 1) У Народној Библиоцеци у 
Београду налази се велика количина црквених књига 
на румунскоме језику, штампаних у XVIII и почетку 
XIX века, које су донесене иэ Источне Србије. 
Њих у Србију није унела 1щках{ва пропаганда, као 
што су неки мислили, већ су остатак из доба, када 
се није гледало на народност, те су румунски све
штеници из њих слободно вршили службу на ру
мунском језику. 

Румунско богослужење и pyмyr-1c1ta писменост 
одржали су се у Србији и эа владе Кнеза Милоша 
у истом облику као и раније. Заједно са румун
с1шм цародом у актима се помиње да су долазили 
у СрбиiУ

_., и за његове владе, и румунски свеште
ници. Са Румунима, који су са Великог Острва 
пребеr:ли у Србију, дошли су и њихови свештеници; 
у децембру 1836 године пребегао је у срез Кључки 
поп Станко Матијевиh,2) и тако даље. Сем тога они 
се помињу и иначе. 29 јула 1823 пише Кнез Милош 
јовану Обреновићу у Пожаревцу "да Влах Стра
хин из Маријане ша.ъе се данас у Београд да се 
онамо за пароха жвижданскога рукоположи. 113) 9 и 
11 априла 1824 помиње се некакав "Влах калу
Ьер ив Манасије " 1шји се, због својих рЬавих дела, 
IШВШI са 100 150 Щ'ГШЮЈЩ и П.()()ГОНИ "пре1ю rpa
llИIJ,O у l{pnjи11c1(y, "') 28 новембрn '1824 године пише из 
I lоишр n1,tn Јошш Обреновић l{нсзу Милошу о не
l{ШШом монаху, Ј<оји ес родио у Бу1�урешту, а по
калуЬерио у Светој Гори, да моли, ,,не би ли му 
се где место обитанија определило. "5) У rtисму 
Крсте Павловића баш-кнеза из Неготина и дру
гова од 21 новембра 1826 године казује се да је 

1) G. W eigand, Die rumiinischen Dialekte Jer Кleinen Wa
lachei, Scrblens und Bulgariens,, стр. З. 

2) Држ. Арх., К. К., Нах. Неrотинска, 12 4ецембар 1836,
М 1501. 

3) Држ. Арх., Дел. Прот. 1823, N2 1423.
4) ДрЈИ. Арх., Дел. Прот. 1824., :М, 591 и 606.
6) Држ, ApL, Јован Обреновић, 1824.
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до тада био у манастиру Вратни калуЬер Јоани
кије из Влаш1<.е, па је учинио похару у манастиру 
и покушао да побегне. 1) Попа Јона Гамаду из села 
Слатине эапопио је епис1шn тимоч1ш 1 јула 1834

године, и он је одмах, после неколико, дана побе
гао у Румунију.2) У Злоту 1835 године био је све
штеню<. неки Јон Владу.8) Румунски се свештени
ци помињу у протопреэвитеријатима: неготинском, 
l(Ладовском и милановачком.4) Има података из 
којих се види да неки румунски свештеници нису 
ни знали српски. У Бољевцу се у цркви чувају 
протоколи роЬених, венчаних и умрлих, који су 
припадали манастир.у Креnичевцу (Срез Бољевачки) 
и који почињу од 1837 године, од установљења таквих 
протокола у Србији. Томе манастиру припадало је 
и румунско село Злот, чији свештеник Јон Гуран 
(или ках<.о се сам потписивао lwнь П.iрань, Можда 
је то ОН<!ј исти Јон Владу који се помиње у Заје
чврс1<.ој Судској Архиnи) није знао да пише српс1щ, 
110 је протокол испуњnnnо на румунском језику.6) 
Чщ< и посло прогласа uр1ше11е аутономије у Ср
бији 1832 године Gиnnлo јс случајева да су у Источној 
Србији рукоrюлаl'nли за свсш·rенике Румуне, који 
нису знали да служе на словенскоме језику. Тако 

1) Држ. Арх,, К. К., Нах. Неготинска 1826. 
2) Држ. Арх,, К. К., Нах. Неготинска 12 јули 1834, N217.
8) Зајечарска Судска Архива 1835. 
') 12 о�тобра 1837 г., М 287 пише тимочки епископ До· 

ситеј Новаковић прот�� неготинском: . .,Дошло нам је АО знања 
Аа се много пута помеЬу свјашченством влашким 4огаЬало, 
као у протопреввитеријату: неготинском, клмовском и милnно
вачком, 4а на Васкресеније, после литургије, 11.а;.у просфоре у 
вино на4робити и на место причашченија Ьак 1ia АВери наро;tу 
4аје." Због тога се се нареЬује проти "Аа свјашченству влашком 
находећи се у Вашем протопрезвитеријату строжајше именем 
нашим закажете АВ у напредак овако не би чипили и да од јако 
тај обичај искорени" (Архива Протолрезвитеријата Него
тинског), 

6) Овог Јона Гурана пре:меетио је 24 јула 1839 r., ENe 99, 
IIЛSAИKa Доситеј Новnковиh у Брзу Пuавку (Архива Прот. 
Неготинског). 
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је 1 јула 1834 године дао епископ тимочки Доситеј 
Новаковић синЬилију Јефтимију Стојановиh.у-По
повиhу, чији су претци такоЬе били румунски све
штен:ици, поставивши га за свештеника у Коби
шницI.;1. Јефтимије је умро у шездесет шестој го
дини живота, 6 новембра 1873 године Сэе до смрти 
служио је у својој парохији на румунском језику. 1)
12 јула 1834 пише из Неготина Стефан Сто
јановић Кнезу Милощу да је ноћу измеЬу 10 и 11 
јула поп Јон Гамада из Слатине у Нахији Крајин
ској, ,,кога је ипископ тимочки 1 јула те године 
запопио, побегао са својом женом у Влашку", и ако 
"овамо никакве грешке учинио није.8") Шта више 
у ово време има чак и помена о преласцима ру
мунских свештеника у Србију. 12 децембра 1836 
јавља Стефан Стојановић. Кнезу Милошу да је иэ
меЬу осталих пребегао из Румуније и "поп Станко 
Матијевиh."3) Те1<. са добијањем кандидата из наше 
Богословије постепено нестаје румунских свеште
ника у Србији.•) 

1) Његову сииЬелију и свештене ЈСЊиге иа румунском
l·щш1су nидсо сам 27 маја 1912 rод. у његовог унука Михаила
loтpoнrthn, ссм,окn из Кобишиице. 

�) 1\рrк. Арх,, К. К,, Иах, Неготинска 1834. 
11) ltr•rк, Арх,, К, К., Нох, Ноrо'l'и11ска 1836.
•) У aonopo11n11A110J Буrарокој, у којој Тt\коЬо JIMn Руму11n

у мnс11 у омру 4км11: h11Ан11аком (Сроа В11лп1101еи II l{у11.01ш)1 Вра
чо11с1сом (Срс , ро10101ш} 11 Tp11ono1toм (Сроа uиш1·оnа1ш), о.11р
жали оу со (l)'MYII ICH CIOIUTflllЩl,И 110/ЈОА OyrapoMlfX 1!1111 ,'10 AIIIIM, 
Од nрогЈ1ас11 Е1•111рхиЈ01 111ро1111то од oOJ100obo11,n Вуmрако њ11х 
је све маљо, l{вщџ1,tnт11 •• румунnко cn1н11•ro1111нu опроМАЈ\11 су се 
или у Румунији, или у бо.11,нх руму11ак1111 t1nn111·1·01111м11 у Byrnp
cкoj, а рукополагао их јо мнтро11олит 1111л11111•м11. l{11,н1•n су ,'10110• 
си.11.и из Руму11ије. 1870 г. би пост11вљо11 у Bt1Alt11y 01•,юрхн\оки 
митрополи:r Антим, и од тада почиље и у њоrовој впарх"Ји свуда 
словенско богосдужење, али стари_румунски свошто111111и foiu пи
АО данас нису сасвим изумрли. У Брегову, румунском сеАу у 
Бугарској, иа Гр,!Ници .према Неготину, пре десот ГОАИЈЈВ, три 
свештеника: Станко, Костадин и Стан, пису �шали бугарски, 
већ само влашки, којим су језиком врш.или и nорско обреде. 
И млаЬи свештеници тамо готово сви знају влашки, и само 
службу, крштење, венчање и .one.11.0 морају вршити ш1 словен• 
с_ком језику, остало, иа захтев парохијана, могу вршити и иа 
румунском. 
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"Кад -је реч о молдаво-влашким сеоским 
-свештеницима, треба их замишљати као обичне
сељаке: иста ученост, исто одело, исти терети;
они раде земљу, хране своју жену и децу,
плаћаЈу порезе, кулуче; знају да читају само
штампане црквене књиге; ако ко случајно зна
писати или читати рукописе, то се сматра као
прави луксуз. Свештеник има само да служи
Службу Божију, да чита ЈевцнЬе..ъа, таква, каква
су, без коментара, и то је све".1) Уз то су ови ру
мунски свештеници били сујеверни: ослобаtЈали
су од грехова, гонили Ьаволе, бацали анатеме и
чинили ствари, које су, -поред наивности, биле још
и у опреци са хришћанском религијом. Видели смо
мало npe како нису умели нар:од причешћивати.
Неки су дричешkивали свет копривом; не1ш су
раскопавали вампире.2) Ни српс1ш свештеници за
дуго у XIX ве1<у нису били бољи. Број рум_у11с1шх. све
щте11и1ш у Србији ес 11nгло смnљивао. Они су пре
лnвили у Србију у пропорцијама пресељавања Ру
муна, т1шо да ва потом1tс ра11ије пресељених ге-
11ерацијn, чији су соештеници изумирали, није било
довољно свештеника. Најзад, док је Србија била
под Турцима, а њена црква под грчким владикама,
неуки су свештеници, и српски и румунски, могли
егзистирати; али кад је у њој проглашена црквена
самосталност и на њено чело почели долазити
учени богослови, тада су заједно са српским, не
уким, свештеницима, постепено, ишчезли и ру

мунски.
Поред румунских свештеника и богослужења

на румунскоме језику било је за владе Кнеза Ми-

1) Е. Regnault, Historie politique et sociaie, стр, 322.

2) 29. марта 1838, N11 255 јав.ља из Зајечара епискоn ти•
мочки Доситеј Новаковић како је проту неготинског и ji:peja 
Јона Матејића из Радујевца послао на епитимију у манастир 
Светог Романа што су допустили да сељаци раскоnавају "м.етво 
те.ло, које су за вампира прогласили" (Архива Неготинског Про· 
топрезвитеријата). 
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.11.оша у Србији и нешто писмености румунске. 
tO јануара 1837 пише Општина Текиска на ру
му11с1юме језику Кнезу Милошу и моли га да јој 
помогне да сагради цр1шу.1) 

Румуни су на земљишту Србије, и под Тур
цима и доцније, били у свему на равној нози са 
Србима. Кнез Милош их није одвајао од Срба ни 
у погледу заштите, ни у погледу дужности и осло
ба\јања од ње. 1821 године у1(раде спахија села Макаца 
са ливаде кhер неког Пауна Влаха, и l{нез Милош 
развије велику ревност да је поорати, ,,јер се то 
трпети не може, вели он у писму юювовима бео
градским, у мирно време oeuy наш,I1 грабити и у 
ропство водити. "2) 16 фебруара ис1·е године наре
Ьује Кнез Милош да се Власима "у она два села 
1юји се с храном оскуtјевају даде храна, не1ш се
исхране да не помреду од глади. "3) Када је у Ср
бији установљена редовна војска, Румуни су узи
мани за војнике као и Срби.4) 22 фебруара 1822

године наредио Кнез Милош за некакве Влахе, 
1юји су му се жалили, да морају "платити са свим 
прочим сељанима њиховим порезу као што им је 
и пореэано" и да морају "с онима раван кулук чи-
11и'l'И у сваком требованију/'0) У погледу ослоба
Ьпља од пореза према Румунима се из истих раз
лога и 11а ис·rи начин поступало као и према Ср
бима, 6) о чему у актима има пуно помена.

Румуни су за владе Кнеза Милоша били прави 
дивљаци, зли по.даници, велики преступници, без 
моралних скрупула и без смисла за живот у сло-

1) Држ. Арх, К. К. Нах. Неготинска 1837.
2) Држ. Арх., Де.11, Прот., 20 јули 1821, М 952. Види још

М 949, 1028, 1058, 1060, 1071, 1125, 1128, 1159, 1198, 1300, 1355. 
8) Држ. Арх., Де.11. Прот. 1821, N!! 144.
4) М, Петровић 1, 686,
1) Држ, Арх,, Дс.11, Прот., 1822, Nv 294.
0) О,1 пороао јо бЈ10 слобод1ш соnки отац који са собом у -

у кући ИМI\ JIIII\ OIIIOЉOIII\ CИllll, ИЈ\И кnд је 1(0 велики сиромах. 
Даље су ослобаЬnпиt.луди, бссому•ши, слепи, сакати и болеш•А,Иои људи (Вук С. 1\арnџиk: Исшор, и eiliн. сйиси I, 197). 

-
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бод.ној земљи. 19 јула 1921 године препоручује Кнез 
Милош Булу Гриrоријевићу да га извести за село 
Црнајку »ie ли истина да су се Власи хотели Тур
ком предати, ако бу де истина да пошље Господар 
(Милош) својих двадесет момака за издржавање 
Црнајке. 111) И непрестано бежање из Србије у Тур
ску и обратно показује да су тражили угодности. 
а не слободе. 

1) Др& Арх., Дел, Про'I', 1821, N,i 939.
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