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Државни архив у Темишвару као извор
за српску историју
АПСТРАКТУМ: На основу великог броја прегледаних архивских информативних средстава и издвајања грађе која се тиче данашње
српске државне територије и српске националне историје, рад
презентује садржај, карактер и могућности коришћења фондова
и збирки Државног архива за Тамишку жупанију. После општих
података о Архиву и богатству научно-информативних средстава образложена су истраживања на основу којих је рад настао.
Истакнуто је најбитније, описане су групе фондова (жупаније,
управа, лични и породични фондови, општине и градови, збирке
докумената), њихове особености и садржина. Један део фондова
је детаљније представљен. На послетку, као и унутар група, сажети су сопствени закључци.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Банат, Тамишка жупанија, Темишвар, архивски
фондови и збирке, аналитички инвентар, Срби, Архив, Војводина
Тамишка жупанијска служба Националног архива Румуније (Direcţia Judeţaneǎ Timiş a Arhivelor Naţionale) наследник је и настављач активности некадашње Обласне управе Државног архива Краљевине Румуније са седиштем у
Темишвару, основане 1937. године одлуком Министарства националног васпитања, са надлежношћу за тадашње жупаније Караш, Северин и Тамиш-Торонтал. После административно-територијалне реорганизације Републике Румуније 1968. године, архивска делатност је организована на жупанијском нивоу,
то јест Тамишка жупанијска управа/служба Националног архива са седиштем
у Темишвару остала је надлежна за Тамишку жупанију. Установа чува вредну
архивску грађу насталу радом локалних и регионалних установа из области
политике, управе и јавних служби, правосуђа, верског живота, образовања,
пољопривреде, као и већи број породичних и личних фондова и збирки знаменитих личности са подручја Баната.1 Укупно има 1.147 фондова и збирки са
1

Зграда Архива, наменски грађена (1975) са свим потребним просторијама, налази се поред реке Бегеј у улици Андреја Мочионија (Andrei Mocioni) бр. 8. У сали за истраживаче грађа је, као и информативна средства, доступна домаћим и страним корисницима,
осим оне грађе која садржи заштићене податке. Тренутна регулатива предвиђа следеће:
током радног дана могуће је поручити 15 предмета архивске грађе, с тим да се грађа
поручује за наредни радни дан; корисници добијају своју чланску карту; користе се
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готово 8.000 метара грађе (стање 2007).2 Ова архивска грађа, као сведок заједничке историје, у значајној мери се односи и на прошлост српског народа, као
и на данашњу територију АП Војводине, односно Републике Србије.
Од првих година постојања Архива његови делатници улажу велике напоре да садржаје архивских фондова учине доступним јавности, израђујући
научно-информативна средства, студије, каталоге и едиције докумената. Можемо изразити велико задовољство да су у овом архиву за готово сву стару
архивску грађу (насталу до 1918. године) израђени дужи или краћи аналитички описи на румунском језику, на сличан начин како се то ради у нашим архивима. Ово научно-информативно средство, које нам преноси садржај сваког
предмета, омогућава много лакши приступ садржајима архивских докумената, мада нису израђени пратећи регистри (именски, географски, предметнотематски) који би у потпуности олакшали коришћење. Велики посао који је
обављен у изради аналитичких инвентара није пропраћен њиховим публиковањем. Свеске у којима се аналитички описи тренутно налазе намењене су за
интерну употребу у Архиву у Темишвару, односно у његовој истраживачкој
сали. У последње време, међутим, дошло је до значајних помака у погледу
доступности архивске грађе. Најпре је један број аналитичких инвентара био
представљен на веб страници Државног архива за Тамишку жупанију (Inventare analitice online), да би затим уместо њих на сајту постављени архивски
описи израђени у складу са међународним архивским стандардима.3 Ови архивски описи такође подразумевају и опис садржаја на нивоу предмета.
Шездесетих година прошлог века архивисти и научни радници из Војводине су обавили истраживања у румунским архивима, како би дали допринос проучавању националне историје.4 Узимајући у обзир њихове резултате и
користећи информативна средства која су у међувремену настала, одлучили
смо да истражујемо у Архиву у Темишвару и да резултате и запажања представимо јавности.

2
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два формулара, један који служи као захтев за поручивање а други као реверс за њено
место у депоу. Архив одобрава дигитализацију личном камером корисника, за шта се
наплаћује такса по радном дану.
Grigorie Popiţi, Conspectul arhivelor din Banat, Bukureşti, 1950; Grigorie Popiţi, Îndrumător
în Arhivele statului Banat, Bukureşti 1966; Tiberiu Moţ, Filiala Arhivelor statului Judeţul Timiş, Bukureşti 1981; Direcţia Judeţaneǎ Timiş a Arhivelor Naţionale. 70 ani de activitate
arhivisticǎ în Banat, Timişoara 2008.
http://cautare-tm. arhivelenationale. ro/cautare-tm/suchinfo. aspx, 4. мај 2015.
Izveštaj o istraživačkom radu u arhivima SR Rumunije (Izveštaji o istraživačkom radu u inostranstvu), sv. 2, Sremski Karlovci 1970; Oktavijan Trifu, Arhivska građa o našoj zemlji u arhivima SR Rumunije (Izveštaji o istraživačkom radu u inostranstvu), sv. 4, Sremski Karlovci
1971; Kalman Čehak i dr., Arhivska građa o našoj zemlji u arhivima SR Rumunije (Izveštaji
o istraživačkom radu u inostranstvu), sv. 9, Sremski Karlovci 1984.
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Трудили смо се да истраживањем обухватимо што већи број архивских
фондова који садрже грађу насталу до 1918. године, почевши од оних који
својим називом указују на везу са данашњом територијом АП Војводине, односно са целокупном историјском области Баната, затим преко оних чији би
садржај могао бити занимљив и везан за нас, трудећи се да стигнемо до свих
оних насталих за време Хабзбуршке монархије/Аустро-Угарске, без обзира
на почетне индиције. Истраживања су, пак, код неких фондова проширена
до почетка двадесетих година XX века, због претпоставке, испоставиће се
тачне, да би документа настала првих година после Првог светског рата могла да се односе на питања везана за линију разграничења између Краљевине Румуније и Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, све до коначне поделе
Баната између ове две државе. После ових хронолошких координата није се
очекивало да би фондовска грађа у значајнијој мери требало да се односи на
данашњу нашу територију.
Евидентирана је архивска грађа у којој се помињу места са данашње
наше државне територије, као и предмети који су на неки други начин значајни за српску националну историју. Описи фондова садрже: број, назив, бр.
свеске инвентара, укупан број предмета у фонду, бр. издвојених предмета,
уопштене или појединачне описе са сигнатурама. Све у свему до сада су проучена информативна средства мањег или већег обима за укупно 180 фондова
и збирки свих категорија.5 Језик грађе, што нисмо посебно наводили код свих
фондова, претежно је званичан државни језик, пре распада Аустро-Угарске
латински, немачки и мађарски, а после тога румунски. Све заинтересоване
упућујемо на детаљне и прилагођене објављене извештаје, произашле из
ових истраживања.6
Обим информација које можемо добити о архивској грађи без додира
са њом директно зависи од степена израђености информативних средстава и
њихове доступности, начина преноса информација, нивоа описа и карактера
5

6

У Архиву Војводине се користи следећа класификациона шема која се даље дели по
периодизацији: А) 1. органи управе и јавне службе, 2. правосуђе, 3. војне јединице,
установе и организације, 4. просветне, културне и научне установе и организације, 5.
социјалне и здравствене установе, 6. привреда и банкарство, 7. друштвено-политичке
организације, друштва и удружења, 8. верске установе и организације, Б) лични и породични фондови, Ц) збирке. Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odeljenjima
SFRJ: SAP Vojvodina, glavni urednik Sredoje Lalić, Beograd 1977, 25–28.
Дејан Јакшић, Владимир Иванишевић, „Архивска грађа Државног архива у Темишвару
о територији данашње Војводине“, Архивски анали, год. VI, бр. 6, Нови Сад 2011, 33–
50; Дејан Јакшић, Зоран Стевановић, „Архивска грађа Државног архива у Темишвару
о територији данашње Војводине (II)“, Архивски анали, год. VII, бр. 7, Нови Сад 2013,
25–44; Дејан Јакшић, Зоран Стевановић, „Архивска грађа Државног архива у Темишвару о територији данашње Војводине (III – општине и парохије)“, Архивски анали, год.
VIII, бр. 8, Нови Сад 2014, 53–74.
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докумената. Посебно је значајна, као што је овде случај, обрада фонда до нивоа предмета и документа (аналитички описи, регеста). Због природе грађе
(регистри, кореспонденција, каталози, књиге, дневници, матичне књиге, пописи, окружнице и друго) један део фондова није погодан или практичан за
детаљнија информативна средства и остаје на високом нивоу општости. То
никако не значи да се у њима не могу пронаћи жељени подаци, само за детаље
треба консултовати сама документа. Фондове таквог карактера такође смо, уз
одређена корисна запажања, поименце навели, што доприноси општем сагледавању фундуса Архива у Темишвару и могућностима истраживања.
Преглед оволиког броја информативних средстава, иако још има простора за прегледање, и дубина увида дају нам право да меродавно говоримо о
изворности, карактеру, могућностима употребе и истраживања фондова овог
значајног архива. Овај рад иде корак даље и има за циљ да додатно упути, подстакне, посаветује и помогне свима који желе да истражују српску прошлост
посредством фондова румунских архива. Трудићемо се да издвојимо најбитније из наведених извештаја и постојећих фондовских група.
Банатска генерална команда7
Прегледајући свеске аналитичког инвентара обимног фонда Банатска
генерална команда (F. 1, Comandamentul General Bănăţean, 1722–1918), одмах се уочава да садржи веома велики број значајних архивских предмета
који се односе на поље нашег интересовања, те би се с њим требало посебно
позабавити. Сматрамо да би требало преузети постојећи садржај докумената,
превести га на српски и у неком виду објавити. Архив Војводине поседује,
добијене разменом, микрофилмове снимљене за део фонда.8
Документи овог фонда садрже податке не само о војним питањима у
мирнодопско време и време када је империја била укључена у различите ратове и војне кампање (покрети трупа, обука, попуна, транспорт, комуникације,
задужбине, пензије, помоћ итд.), већ се односе и на образовање (наставници,
постављења, оснивање школа, народни фондови, стипендије, уџбеници итд.),
питања религије (свештеници, рукополагања, мешовити бракови, промена вере, односи српских и румунских православаца и њихово раздвајање итд.),
изградњу и обнову цивилних и војних објеката, здравство (болнице, апотеке,
лекови, епидемије, вакцинација итд.). Чести су подаци о питањима колонизације, а расположиви су и они о пољопривреди, сточарству, трговини, индустрији као и бројне вести о суседним покрајинама.
7
8

Овим фондом се нисмо детаљно бавили и нисмо вадили податке са сигнатурама, јер он
захтева посебан приступ.
Ištvan Kovač, Mikrofilmoteka Arhiva Vojvodine. Inventar, Novi Sad 1980, 35–38 (ролне
144–228).
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Жупаније
Жупаније су биле део државне цивилне власти, облик обласне самоуправе и основне административно-територијалне јединице Угарске, касније и Румуније, преко којих се преламао целокупан живот тога доба, тако да
међу њиховим документима можемо пронаћи најразличитије теме из свих
области живота. Изузетно значајне фондове две банатске жупаније Торонталске и Тамишке, издељене сходно периодизацији, чува Архив Војводине у Новом Саду.9 Очекивало би се да је због заједничке територије, имена фондова,
сељења грађе, један део грађе, посебно слабо сачуване Тамишке жупаније,
заостао у Румунији. Њихов садржај је, пак, више него скроман за време Аустро-Угарске.
Архива (Управе) Тамишко-торонталске жупаније (F. 69, Prefectura Judeţului Timiş-Torontal, 1778–1950) „је у великој мери уништена“, и на почетку
се састоји од малог броја предмета сакупљених са територије целог војног
и цивилног Баната – назив фонда не одговара садржини. Са нашег подручја
предмети су углавном у вези за наследним питањима и управом. За XX век садржај је значајно обимнији, документа садрже податке о политичком, социјалном и економском развоју, земљишној реформи, експропријацији, аграрној
реформи, национализацији, пољопривреди, индустрији, трговини, култури,
религији, образовању итд. На нас се односе: изградња школа, окружнице,
рачуни места, градња инфраструктуре (путеви, пруге, струја, мостови), службеници и администрација, судске одлуке, послератна подела Баната и разграничење, демографске прилике, епидемије, цркве, организација власти, национални савети, српско заузимање Баната итд.
Назив фонда Торонталске жупаније (F. 108, Prefectura Judeţului Torontal, 1855–1919) такође не одговара садржини, састоји се од малог броја кратко
описаних предмета, подељених по годинама, сакупљених са територије углавном румунског Баната. Осим накнадно убачених изузетака, садржи грађу за
новији жупанијски период. За старији период садржај фонда Северинске жупаније (F. 223, Prefectura Judeţului Severin, 1779–1950) је административан:
предсписи (управне окружнице), протоколи жупанијских конгрегација и судова, индекси, регистри жупанијских тела. Један део списа не припада овом
фонду већ су документи са жупанијске територије из времена Српског Војводства и Тамишког Баната (управа, уредбе, окружнице, кореспонденција,
грађанске парнице, процеси). Налазимо списе везане за Србе, Банат, банатске
жупаније, Вршачку епископију.
9

Vodič kroz arhivske fondove: Arhiv Vojvodine – Sremski Karlovci, Sveska 6/I, Novi Sad
1977, 37–53; Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Свеска 1, Нови Сад 1999,
11–14; Дејан Јакшић, „Прилог периодизацији старијих архивских фондова (до 1918) у
Војводини“, Архивски анали, год. VIII, бр. 8 , Нови Сад 2014, 8–9.
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Управа
Два мала, фрагментарно сачувана фонда са минималним бројем предмета имају звучна имена: Царско-краљевска земаљска администрација Баната (F. 302, Administraţia Provincială Imperială Regală a Banatului, 1754–1777)
и Царско-краљевско намесништво Српског војводства и Тамишког Баната
(F. 304, Locotenenţa Imperială Regală a Voievodinei sârbeşti si Banatului Timişan, 1856–1861). Први чине само окружнице, службенa кореспонденција,
рескрипти, администрација и записници. Други чине сачувана докумената из
доба Војводства: општи подаци о местима и школству, највише у вези са садашњим нашим крајевима. Значајни су „Преглед“ места Бачко-бодрошке жупаније (подаци о популацији, историји и географији, 1825), „Монографски“
подаци (историјски, етнографски, географски), команде, локалне власти, учитељи, лекари и др. у местима Срема и Бачке (1859/60), Извештаји школског
инспектора o стању школства у Војводству (1856): основне школе, гимназије
и професори (Нови Сад, В. Бечкерек, Суботица, Сомбор и др.). Темишвар је
био средиште те крунске земље, ипак Архив Војводине чува драгоцену архивску грађу сврстану у 11 фондова (19–24, 26, 28, 32–34), коју су стварале
институције Војводства Србије и Тамишког Баната.10
Док бројни и разноврсни (по степену, нацији, полу, врсти) школски фондови имају већином деловодне јединице (регистри, матрикуле, каталози, дневници), дотле управни фонд Школски инспекторат Тамишко-торонталске
жупаније (F. 60, Inspectoratul Şcolar аl Judeţului Timiş-Torontal, 1870–1930)
садржи преписку о школама и учитељима, статистику, школске податке о српском православном становништву у садашњој Румунији и опште податке о
школству у Банату. Затим преписку о изградњи школа, наставним средствима
и школским потребама и статистику у вези са румунском популацијом која је
остала у Југославији.
Више служби и дирекција обухватале су шире подручје Баната. Банатска рударска дирекција (F. 130, Direcţia Montanistică Bănăţeană – Oraviţa,
1725–1878): Преписка, расписи, наредбе, окружнице и друга акта за шире
подручје Баната. Експлоатација руде у ширем подручју Србије. Магацини,
фабрике, снабдевање житарицама, промет сољу, саобраћај, закупи, лицитације, вашари. Односи са магистратима Беле Цркве и Вршца и Православном
црквом.
На основу назива могло би се закључити да фонд Управа газдинства
Стари Бечеј (F. 301, Administraţia domenială Becea Veche, 1862) треба да припадне једном од архива у Војводини (Сента). Увидом у фонд види се, пак, да
један део докумената провенијенцијски припада Финансијској управи у Теми-

10

Зоран Стевановић, Војводство Србија и Тамишки Банат (1849–1861), Нови Сад 2014.
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швару. Претпоставка је да је после укидања Српског Војводства и Тамишког
Баната, 1861. године, то газдинство, као и друга суседна газдинства, остало
још извесно време под влашћу Финансијске управе. Уз то, присутна су и документа других провенијенција као што је правобранилачка канцеларија у
Новом Саду. Садржински гледано документа овог фонда говоре о закупу земљишта, лицитацијама, репарацијама и рентама на ширем подручју Бачке,
посебно Куле и Потиског крунског дистрикта. И овде је присутна дилема да
ли је назив фонда примерен садржају докумената, који га превазилази. Целокупан фонд је погодан за истраживање историје појединих подручја који се
данас налазе у оквиру Војводине.
Лични и породични фондови, збирке о личностима
Архив се поноси збиркама и фондовима знаменитих Банаћана, угледних породица, друштвених делатника, пре свих оних заслужних за румунски
национални препород. Породични фонд Ормош Жигмунд (F. 131, Fondul familial Ormos Sigismund, 1801–1908) документовано прати догађаје из 1848.
године, Турско-српски рат, односе са Савом Вуковићем, збивања око Благовештенског сабора (1861), изборна питања у Јужном Банату (кандидати, бирачи, стање међунационалних односа), увођење мађарског језика у гимназијама, румунске и српске народне обичаје у Банату 1872–1875. и друго.
Лични фонд проте Константинa Грујића (F. 406. Fondul personal Gruici Constantin protopop, 1819–1872) бележи ауторово деловање: именовање за
проту, разграничење Српске и Румунске православне цркве 1865, путовања
на народноцрквене саборе. У фокусу Личног фонда Емануилa Унгуреануa (F.
133, Fondul personal Ungureanu Emanoil, 1864–1931), националног радника и
филантропа, јесте румунско питање: раздвајање румунске и српске цркве на
подручју Темишварске епископије (1864–1925), права Румунске православне
цркве над манастирима под управом српске хијерархије, међународни уговори, румунске избеглице из Краљевине СХС, замена места и промене граница
у Банату.
Личност која се као учесник појављује у више збирки и фондова јесте
Сава Вуковић (Vukovics Sebő), властелин „племенити од Берегсова“, синовац
истоименог новосадског добротвора, дужносник Тамишке жупаније, комесар
1848/49. године, емигрант, мађарски политичар који се одрекао свог имена и
порекла.11 Једна од њих је Збирка докумената Саве Вуковића (F. 109, Colecţia
de documente Vucovici Sava, 1765–1783) која се састоји од писама и извештаја. Већина порука стигле су од Банатске рударске дирекције: револуционарни
догађаји у рударским местима Баната, успостављање националних стражара,

11

Српски биографски речник, II, Нови Сад 2006, 462 (Владан Гавриловић).
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снабдевање муницијом, организација одбране рударских центара, расположење становништва, описи битака, производња муниције. Писма се односе на
одбрану града Бела Црква, организацију одреда добровољаца, националну
гарду, регрутацију, општу ситуацију. Често докумената садрже податке који
говоре о историји подручја данашње Војводине.
Иза свестраног друштвеног делатника и писца свеобухватне монографске историје Баната остала је Збирка докумената Николаја Илијешуа (F. 335,
Colecţia de documente Ilieşiu Nicolae, 1936–1962). Збирка обухвата: рукописе
о местима, историји Баната од VI века пре нове ере до Првог светског рата,
цару Јовану Ненаду, Србима у Банату, Темишварском сабору, насељавању места од ХVIII века до 1910. године са подацима о народностима које су их населиле, Револуцији 1848/1849. године. Ту су административне и географске
карте, етнографски описи Бугара у Банату, анализе рељефа и геолошких формација Баната, као и рукописи о воденим токовима, регулацији вода, каналисању токова, мочварама код Дунава, Мориша, Тамиша и Бегеја са притокама,
те опис флоре у Банату.
За румунског свештеника и црквеног историчара везана је Збирка докумената Георгиа Котошмана (F. 1062, Colecţia de documente Cotoşman Gheorghe, 1660–1968). Теме: Крушчићка буна, промена календара, раздвајање
Срба и Румуна, стање Цркве и свештенства, међудржавни односи и румунске
популација у српском Банату, уједињење румунског клера. Једном речју документа у вези са црквеном историјом Румуна и Срба и црквеним питањима
после поделе Баната.
Општине и градови
Фондови локалних органа власти спадају међу оне са великим нивоом
општости: општи управни и финансијски списи, налози, окружнице, избори,
судство, пописи становништва, изградња инфраструктуре. Издваја се доба
српске управе и стање после Првог светског рата: власт Краљевине СХС,
увођење реда, бољшевици, хапшења, разграничење, Срби остали у Румунији
и друго.12
Срби су били старо становништво престонице Баната, у чијем животу
су имали значајан културни, економски и политички утицај. Темишвар је настајао и растао постепено, укључујући у себе околна места и нова насеља. После преласка Баната из турске у аустријску државу, 1718. године, у Темишвару су постојале две управе (магистрата), српска и немачка, које су често биле
у сукобу надлежности, али су обе биле подређене банатској провинцијалној
управи. Овакво стање трајало је све до 1779. године када је град инкорпори-
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Од преко 60 прегледаних осврнућемо се само на два фонда.
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ран у угарски државни систем, односно у Тамишку жупанију. Темишвар тада
добија јединствену локалну управу, а 1781. године постаје слободан краљевски град.13
На почетку фонда Град Темишвар (F. 2, Primăria municipiului Timişoara, 1691–1971) управо је борба надлежности оставила највише трага: насељеност Срба и њихово опорезивање, разни захтеви српског становништва
у Великој Паланци (предграђе Темишвара), административно-економска
организација, изузеће српског становништва од пореза, немачки захтеви, неспоразуми између немачког и српског становништва, сукоб надлежности и
разграничење територије међу управама, финансијски списи српске управе,
школски проблеми, инкорпорација Баната у Угарску, елибертација града. Деветнаести век, напоредо са процентуалним опадањем српског становништва,
доноси документе о заоставштинама, народним фондовима, сирочади, удружењима, општим приликама.
Посед Хацфелд/Жомбољ у Торонталској жупанији се раније састојао
од тог трговишта, села Црња и пустара Честерег и Бозитова. Неколико година налазио се Жомбољу у оквиру јужнословенске државе (1919–1924), а пре
тога свакако је тесно био повезан са банатским местима са наше стране (Кикинда, Итебеј). Фонд Општина Жомбољ (F. 162, Primăria oraşului Jimbolia,
1769–1967) такође се састоји од општих управних аката, финансијских, школских и судских списа, регистара, преписке са околним надлештвима, табела
са именима пореских обвезника.
Збирке докумената
Архивске збирке представљају скупове докумената и предмета различите провенијенције, здружене према врсти, облику и подлози на којима су
писани, по сродној тематској садржини, личности, догађају. Њихове архивске
јединице обично се истичу не само по историографском значају и старости,
већ и по свом ликовно-графичком изгледу, материјалу и димензијама. Најчешће се формирају за фотографије, карте, печате, раритете. Пут према Архиву
код њих је углавном водио преко Музеја Баната.
Назив ове значајне установе задржала је Збирка докумената Музеја
Баната (F. 117, Colecţia de documente Muzeul Banatului, 1358–1948). Иако најстарије исправе често немају додира са Банатом и блиском тематиком, она
садржи вредне документе везане за историјска збивања (Темишварски сабор,
инкорпорација Баната у Угарску, Мајска скупштина и др.), царске дипломе,
повеље и привилегије, монографске описе и друго. Не треба посебно образлагати колико су она значајна за српску историју и ове просторе.
13
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Судећи према заинтересованости истраживача политичка историја данас заостаје за ужим истраживачким темама као што су историја насеља и
порекло породице. Код многих људи у данашње време постоји жеља да сами
или уз помоћ другог истраже своје породично стабло. До података се може доћи кроз грађу бројних фондова, а највише преко матичних књига. У Архиву
Војводине је последњих година најтраженији Ф. 402, Збирка матичних књига
Војводине, који садржи књиге крштених (рођених), венчаних и умрлих православаца, католика, протестаната и Јевреја са целокупних територија Бачке и
Баната, без обзира на касније државне границе.14 Веома слична темишварска
Збирка матичних књига (F. 4, Colecţia Registrelor de Stare Civilă, 1717–1951)
обухвата више места са српско-православним становништвом на територији
садашње Румуније. Од свих места у Збирци једино је Банатска Суботица на
садашњој српској државној територији.
Невелика Збирка графика и литографија (F. 1141, Colecţia de stampe şi
litografii, 1596–1939), која се истиче приказима Темишвара, садржи гравуре
тврђаве Петроварадин, града Новог Сада, литографије битака (Сента), графике у боји. Збирка карата и планова (F. 104, Colecţia de hărţi şi planuri,
1524–2004) обухвата карте и мапе ширег подручја Баната, Угарске, угарских
жупанија, ратних догађања и друго; војне карте зона у Банату, Београда и
Србије, опште карте Српског Војводства, планове места, административне
карте, рат са Србијом. Збирка фотографских докумената (F. 407, Colecţia
documente fotografice, 1850–1989) има фотографије појединих наших места
(Вршац) и са ратишта у Србији (1915).
Збирка докумената о Првом светском рату (F. 308, Colecţia documente privind Primul Război Mondial, 1914–1918) највише се састоји од извештаја три новинске агенције (Temesvári Újság, Wiener Tagblatt, Sudungarische
reform) о збивањима на фронтовима. Узимају се у обзир фронтови: руски,
источни, италијански, западни, југоисточни (Црна Гора и Албанија) и балкански (Србија и Грчка). Документа овог фонда се односе на ратна дешавања у
Србији и посредно на територији данашње Војводине. Садржај докумената
говори о кретању аустроугарске, немачке и бугарске војске, окупацији, мртвима и заробљенима, освојеним материјалним средствима, бомбардовању, размени заробљеника, евакуацији људи, стању путева и другим темама. Већину
фонда сачињавају документа настала до 1916. године, а само неколицина је
из последње две године рата.

14
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Збирка докумената о револуцији 1848/49. (F. 309, Colecţia documente
privind revoluţia de la 1848–1849), настала хронолошким издвајањем из списа
Музеја Баната, највише се састоји од извештаја комесара С. Вуковића и П.
Черновића Кошуту и министрима: стање у јужном Банату, недаће, рудници,
цене, војни размештај, борбе са Србима. Велики број докумената, посебно
из 1848. године, везани су за садашње наше крајеве, ратне догађаје, поједина
места, водеће личности. Од посебног значаја је хроника догађања из тог времена коју је Вуковић, као непосредан учесник, написао у егзилу.
*
Тамишка жупанијска служба Националног архива Румуније чува вредну архивску грађу различите провенијенције, карактера и старости, пре свега
сведока богате друштвене прошлости банатског простора. Увид у сама документа је неопходан за озбиљно истраживање, али будуће кориснике архивске
грађе упућујемо да прво проуче постојећа научно-информативна средства,
затим објављене детаљне резултате наведених истраживања, као и овакве информативне радове. Захваљујући постојању детаљних информативних средстава у прилици смо да једноставније и брже сагледамо карактер и садржај
целина и група, те пренесемо своја запажања.
Обиман фонд Банатска генерална команда, са богатством података о
српској историји, захтева посебну пажњу и његов садржај треба пренети ширем аудиторијуму. Изузетно значајне истоимене фондове две банатске жупаније Торонталске и Тамишке чува Архив Војводине у Новом Саду, док су они у
Темишвару више него скромни за време Аустро-Угарске – назив и распон година грађе не дају праву слику о садржини. Исто важи за фрагментарне фондове
из времена Земаљске администрације и Српског Војводства. Други управни
фондови (инспекторати, дирекције, управе), сваки у свом домену, могу послужити за стварање опште слике али и за истраживање конкретних питања. Значајем и бројношћу истичу се заоставштине знаменитих Банаћана, историјских
личности (мл. Сава Вуковић) и угледних породица, употпуњујући слагалицу
прошлости друштвеним, природњачким и биографским исечцима. Канцеларије локалних органа власти оставиле су грађу високог нивоа општости, док
се истиче доба непосредно после Првог светског рата. Град Темишвар је само
један од оних коме су Срби утиснули неизбрисив печат, а Општина Жомбољ
једна од оних са којом смо делили заједнички простор. Архивске збирке се
истичу историографским значајем, визуелном изражајношћу и обликом (графике и литографије, карте и планови, фотографије), пут у Архив често им
је водио преко докумената Музеја Баната. Сведоче и о важним историјским
догађајима (револуцији 1848/49, Првом светском рату). Збирка матичних књига, слична веома траженој збирци Архива Војводине, садржи и места са српско-православним становништвом на територији садашње Румуније.
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Уверени смо да ће овај сумарни преглед одабраних фондова темишварског Државног архива, добијен на основу дубинског истраживања њиховог
садржаја, бити охрабрење будућим истраживачима и помоћ свима који желе
да истражују прошлост садашње територије АП Војводине, целе Србије и
српског народа преко фондова румунских архива.
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