D VIJ E H IYAD E PE T N AE ST E

Urednik

Čedomir Višwić

Srpsko kulturno društvo
PRO SVJ ET A
Z AGREB, 2 0 1 5 .

Borivoj Čalić

433

Боривој Чалић

Осјечки протопопијат
1759. и 1767. године

1

Милорад Мишковић,
Осјечкопољска и
барањска епархија, (у)
Први шематизам
Епархије
осјечкопољске и
барањске, Даљ – Београд, 2009, 17.

2

С[лободан] Г.
М[илеуснић],
Осјечкопољска
епархија, (у)
Енциклопедија
православља, 2, Савремена администрација,
Београд, 2002, 1384.

3

Митрофан Шевић,
Један прилог за
животопис Герасима
Радосављевића, (у)
Српски Сион, У Ср.
Карловцима, 30. новембра 1897, бр. 49,
724–825.

О

сјечко поље, простор у међуречју Драве, Дунава и Вуке, чинило је
у 18. столећу у црквено–административном погледу Осјечкопољски протопопијат који је, осим града Осијека, обухватао и
села Сарваш, Бијело Брдо, Аљмаш, Ердут, Даљ, Борово, Трпињу,
Бршадин, Веру, Боботу, Пачетин, Тењу, Допсин, Копривну,
Бекетинце, Погановце, Мартинце и Чепин.1 То подручје је током времена
припадало разним епархијама Карловачке митрополије, да би коначно
било припојено Сремскокарловачкој архидијецези након смрти пакрачко–
славонског епископа Софронија Јовановића (1757).2
Дотадашњи егзарх владике Софронија, Герасим Радосављевић, прешао
је у службу архиепископа и митрополита Павла Ненадовића и као
митрополитски егзарх наставио да обавља свој канонски рад. Герасим
Радосављевић рођен је 1721. у Славонском Кобашу; био је постриженик
манастира Хопова, а за свештеника је рукоположен 1747. у Пакрацу. За
време своје службе боравио је као егзарх у епископском двору у Осијеку.
Обилазио је парохије и храмове, а приликом визитација оставио је бројне
записе у црквеним књигама. Архиепископ и митрополит произвео га је
1770. за хоповског архимандрита. Умро је следеће године, док се налазио
на путу, у манастиру Шишатовцу и онде је сахрањен.3
Архиепископ и митрополит Павле Ненадовић (1701–1768, митрополит
од 1749), био је способан организатор. Уложио је много труда не само у
канонско и административно уређење Карловачке митрополије, већ и у
поправљање прилика у народном животу, градњу цркава и оснивање школа.
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На трагу такве његове активности може се разумети и попис осјечког
протопопијата који је, приликом једне од својих канонских визитација,
сачинио егзарх Герасим 1759. године. По начину како је описана свака
парохија, у једнаком редоследу података, уочљиво је да је то урађено према
припремљеном обрасцу. Вероватно је таква наредба, с већ унапред заданим
питањима, стигла из Сремских Карловаца, да би се постигла једнообразност
и прегледност. Драгоцене информације о парохијама осјечког протопопијата, мада кратке и сведене, постале су таквим поступком упоредиве и
самерљиве. Записано је које је посвећење сваке од цркава и какво је њихово
стање, да ли цркве имају антиминсе и ко их је посветио, имају ли мирâ и
јелеја, какве су црквене посуде, описано је стање порте, гробља и крстова.
Наведена су, затим, имена свештеника, да ли су канонски постављени, тј. да
ли имају синђелије и од кога су и када издане, знају ли свештеници
исповедање вере и да ли имају прописане књиге. Забележено је и стање у
вези школа, а проверено је и како се води црквена администрација. Егзарх
је био овлаштен да издаје налоге за отклањање уочених мањкавости и
неправилности, па је, тако, одмах заповедао црквеним одборима да раде на
отварању школа или припремању градње нових цркава.
Вероватно на основу сличне наредбе и, како је видљиво, такође према
унапред заданом обрасцу, своју Шпецификацију о свештеницима осјечког
протопопијата начинио је 1767. осјечки протопрезвитер Јован Николић. У
том прегледу доносе се подаци и о месту рођења сваког свештеника, те о
времену њиховог постављења у поједину парохију. Из овог документа
посредно се понешто може закључити о бројности парохијана, али и о
економској снази појединих парохија. Занимљиво је, на пример, да Трпиња
има чак шест свештеника.
Списи Герасима Радосављевића и Јована Николића, сачињени у блиском
временском распону од свега неколико година,4 у синхроном се читању
складно надопуњују. Њима се, истовремено, допуњују оскудне и шкрте
вести о осјечком протопопијату и остављају драгоцени подаци о овом
подручју у другој половини 18. столећа.5
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1.
Протопопијат осечки6

1. Варош осечкаја
Црков Успенија Прес[ве]тија Б[огоро](д)[и]ци, от камена созданаја. Внутр
во олтаре на с[ве]тој трапези антиминс посвештен блаж[енопочившим]
епископом Софронијем Јовановићем лета 750го јану[арија] 1го у Пакрцу и
издат. Мира и јелеа имејет. Црков внутра с темпло(м) неуправита, но ко(д)
мајстора дела се тех. Порта и гробије оградито, кр[с]тови водрузити. Протопрезвитер часто приходи.
1. Паро(х) Јевтимиј Дамјанови(ћ), си[н]гелију от с[ве]то почившаго еп[ис]
копа Софронија Јовановића, 750го ное[мврија] 16го у Осеку издатују
имејет, ортодоксос знајет, пјат повељвајеми(х) књиг имејет.
2. Паро(х) Сава Поповић (у табору), си[н]гелију от с[ве]то почившаго еп[ис]
копа Софронија Јовановића, 751го ное[мврија] 16го у Осеку издатују
имејет, ортодоксос знајет7
3. Парох Арсениј Гавриловић си[н]гелију от њих високо прео(с)[вештен]
ства и ексц[еленцији] г[оспо]д(и)на Архи[епископа] и митрополита Павла
Ненадовића 758. у Пакрцу издатују имејет, ортодо[ксос] знајет, 5 књиг
имејет.
Протокол добре пишут.
Магистер Јован Теодоро[вић], ортодоксо[с] не знајет, детеј учит 21,
плаћу от обштества 70 f имејет.

2. Село Бршадин
Црков С[ве]то архангелска, на каменом фундаменте от дрвета воздвигнута,
нова, посвештена и управита во всем разве темпла. Внутре во олтаре на
с[ве]тој трапезе антиминс пос[ве]штен еп[ис]копом Софронијем
Јовановићем 750 лета јануар[ија] 11го в Пакрце и издат. Мира и јелеа с[ве]
таго имет. Порта и гробије оградито, кр(с)тови водрузити.
1. Парох Козман Попови(ћ), си[н]гелију парох[ијску]ју утверждају от с[ве]
то почившаго еп[ис]к[опа] Софронија Јовановића 752 ауг[уста] 16го у Осеку издатују имејет, ортодо[ксос] знајет, от 5ог повељ[вајемих], књиг служабника не имејет, народ јакоже известисја учит. Законопреступства не
обретајет сја. Протокол пишет. Умирајушти(х) без наследија не било. Протопрезвитер приходит.
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3. Село Пачетин
Црков С[ве]таго Николаја, на каменом фундаменту от дрвета воздвигнута,
нова, освештена. Внутре во олтаре на с[ве]тој трапези антиминс пос[ве]
штен почивши(м) еп[ис]ко[пом] Софронијем Јовановић[ем] 750 јану[арија]
31го у Пакрцу и издат. Мира и јелеја с[ве]таго имејет. Сосуди црковни
добри. Порта и гробије оградито, кр(с)тови водрузити. Школи и магистера
не имејет, јеже наредба сотворисја имети. Ев[ан](г)[е]лија в цркви не
имејет.
1. Протопрезвитер Јован Мирковић, си[н]гелију утверждајуштују от почи(в)
[шаго] еп[ис]к[о]па Софронија Јованови[ћа] 749 но(в)е[мврија] 1го у Осеку
изданују имејет и вторују си[н]гелију протопопскују от помјанутаго еп[ис]
к[о]па 751 деке(м)[врија] 8го у Пакрцу издатују имејет, ортодоксос […]8
2. Парох Теодосиј Попови(ћ), си[н]гелију от почившаго еп[ис]к[о]па
Софронија Јованови[ћа] 749го но(в)е[мврија] 1го у Осеку издатују имејет,
ортодоксос знајет но подобре, от 5 повељ[вајемих] књиг служабника не
имејет.
Протокол не добре пишут. Народ јакоже известитсја учит. Умерши(х)
без наследија не било. Законопреступства не обретајет сја. Григориј Павлов
жену именом Утву отерао от себја без закона, она нигди у Бачкој или Банату
са другим мужем живит.
3. Парох Теодор Мркшић парохију своју оставил и отишел гделибо не знајет
сја.

4. Село Бобота
Црков С[ве]таго великомученика Георгија, на дрвеном фундаменту, от
дрвета воздвигнута, стара, освештена. Внутра во олтаре на с[ве]тој трапези
антиминс освештен с[ве]топочившим еп[ис]ко[по]м Софронијем
Јовановићем 750 јануа[рија] 11го у Пакрцу и издат. Мира и јелеја имејет.
Гробије и порта оградито. Школи и магистера не имејут, јеже наредбу
сотворихом имети. Законопреступства необретајет сја. Умерши без
наследија не било. Протопрезвитер часто приходит.
1. Парох Адам Крстић, си[н]гелију парохију утвержда [јуштују] от почившаго еп[ис]к[опа] Софронија Јованов[ића] 749 но(в)е[мврија] 1го у Осеку
издатују имејет, ортодоксос не знајет, от 5 повељвае(м)[их] књиг служабника не имејет.
2. Парох Филип Романић, си[н]гелију от почившаго еп[ис]к[о]па Софронија
Јованов[ића] 756 окто[мврија] 30го у Осеку издатују имејет, ортодоксос
знаје(т), от 5 повељвајеми(х) служ[абника] не имејет
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3. Парох Дамјан Стојчевић, си[н]гелију от њих високо прео(с)[вештен]ства
г[оспо]д(и)на архи[епископа] и митрополита Павла Ненадовића 758 јунија
30го у Карловци издатују имејет, ортодок[сос] не знајет, от 5 повељваје[мих]
књих катехисиса и служабник[а] не имејет. Протокол не добре пишу(т). Народ јакоже известиштасја учат.

5. Село Трпиња
Црков Вознесенија Г[оспо]дња, на каменом фундаменту од дрвета
воздвигнута, нова, освештена, кубетом и предверијем неуправита, јеже
наредбу сотворихом управити. Внута во олтаре на с[ве]тој трапези антиминс
пос[ве]штен почивши(м) еп[ис]ко[по]м Софро[нијем] Јовано[вићем] 750
јану[рија] 11го у Пакрцу и издат. Мира и јелеја с[ве]таго имет. Внутра в
проскомидији умива[лница] и кр(с)тилница имет. Порта и гробије оградито
и кр(с)тови водрузити. Законопреступства не обретајет сја. Умерши(х) без
наследија не било. Протопрезвитер приходит и визиту црковну исполњаје(т).
1. Паро(х) Јован Николић наместник, 749 но(в)е[мврија] 1го у Осеку
издатују имејет, ортодо[ксос] знаје(т), пја(т) књиг имејет.
2. Паро(х) Гаврил Попов си[н]гелију от почившаго еп[ис]к[о]па
Софронија Јовано[вића] 752 ауг[уста] 16го у Осеку издатују имејет,
ортодо[ксос] знаје(т), 5 повељвајеми(х) књиг имејет.
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6. Село Ердут
Црков Св[е]ти(х) архистратигов, на каменом фундаменту от дрвета
воздвигнута, нова, не освештена, темплом и предверијем не управита, јеже
наредбу и уговор сотворихо(м) о управљенију. Внутра во олтаре на с[ве]тој
трапези антиминс пос[ве]штен почившим епи[с]к[оп]ом Софронијем
Јовановић[ем] 750 јану[ара] 11го у Пакрцу и издат. Мира и јелеја с[ве]таго
имејет. Дарци не добре, јеже изменити надлежи(т). Порта [и] гробије
неоградито и кр(с)тови неводрузити. Законопреступства необретајет сја.
Умирајушти(х) без наследија не било. Протопрезвитер приходит.
1. Паро(х) Василиј Вукови(ћ), си[н]гелију от почившаго еп[ис]к[о]па
Софронија Јовановића 750 маја 16го у Пакрцу издатују имејет, ортодо[ксос]
не знаје(т), од пјат повељ[вајемих] књиг катихисиса и служебника не имејет.
Протокол не добре пишет. Школи и магистера не имејет јаже уредбу
сотвори(х)[ом] имети.

7. Село Вера
Црков Благовештенија Пр[е]с[ве]тија Б[огоро](д)[и]ци, на дрвеном
фундаменту от дрвета создатаја, весма стара и скоро пала, издрта,
прокисујет, освештена. Внутра во олтаре на с[ве]тој трапези антиминс
посвештен с[ве]то почив[шим] еп[ис]к[опо]м Софронијем Јованови[ћем]
750 јану[арија] 11го у Пакрцу и издата. Мира и јелеја с[ве]таго имејет.
Црковни сосуди сут. Порта и гробије неоградито и кр(с)тови невоздрузити.
Свештеника парохијалног не имејут но боботски с[ве]штеник служит.
Школи и магистера не имејет. Законопреступства не обретајет сја.
Умирајушти(х) без наследија не било.

Црков
наново управити, уговор сотворихо(м) и предводитељи сему делу Б[о]
жијему ниже именовати хр[и](с)тијане избрахом и за епитро[пе]
поставихо(м) на које кљатвено обешташасја и тако по(д)писујут сја и
својеручно утверждају
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1. Мијат Босиочић
2. Бошко Липовац
3. Марко Максимов
4. Петр Максимов
5. Илија Станојевић
6. Јоцко Андријев
7. Тимотеј Божић
8. Кр(с)та Шобић
Атанацко Дмитро(в)

8. Село Тења
Црков С[ве]таго Николаја, на дрвено(м) фундаменту о(д) дрвета
воздвигнута, весма стара и опала, прокисујет и паденију прети(т), освештена.
Внутра во олтаре на с[ве]тој трапези анитиминс посвештен с[ве]то почи(в)
[шим] еп[ис]к[опо]м Софронијем Јованов[ићем] 750 јануа[рија] 11го у
Пакрцу и издат. Мира и јелеја с[ве]таго имејет. Сосуди црковнија и дарци
добри сут. Порта и гробије неоградито, кр(с)тови неводрузити.
Протопрезвитер приходит.
1. Паро(х) Јован Радивојевић, си[н]гелију не имејет, јеже приказато имети,
ортодоксос знаје(т), от пја(т) повељвајеми(х) књиг служабника не имејет.
2. Паро(х) Василиј Јованов[ић], си[н]гелију от почившаго еп[ис]к[о]па
Софронија Јованови[ћа] 755 сеп[темврија] 30го у Осеку издатују имејет, ортодоксос не добро знајет, от 5 књиг служебника не имејет.
3. Паро(х) Кирил Јованов[ић], вдов, си[н]гелију от почившаго еп[ис]к[о]па
Софронија Јованови[ћа] 754 окто[мврија] 24го у Осеку издатују имејет, ортодоксос знајет, о(т) 5 повељвајемих књиг служебника не имејет.
Протокол не добре пишут. Црков и олта(р) непогано држа(т).
Ђакон Симеон Поповић ортодоксос не знајет, књиг повељвајеми(х) не
имејет. Поп Јован нечинот[...]9 опходитсја. Школу не имејут, но поп Кирил
учи(т) детеј 25. Плаћу ни о(т) обштества ни о(т) детеј не имејет.
Но на ново уредбу сотворихом, школу направити и плаћу от обштества
да имејет.

Црков
новују управити и воздвигнути о(д) камена, јест погодито прошлих лет и
контракт сочинит, тако сад уговор сотворихом и пре(д)водитељи сему делу
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Б[о]жијему ниже именовати хр[и](с)тијане избрахо(м) и за епитропе
поставихо(м) да касу собиру(т) и должно да испуњат јакоже и кљатвено
обешташасја, на које и подписују(т) и својеручним кр(с)тови со утверждају
1. Давид Биволчевић
2. Вук Подбарац
3. Лука Ешкут
4. Сава Ешкут
5. Радиша Прњаворац
6. Нестор Ћусић с прочим обштеством

Prilozi

9. Село Копривна и Допсин
Црков Рождества Прес[ве]тија [Богородици], каменаја, наново репарирата,
не освештена. Внутра во олтаре на с[ве]тој трапези антиминс стар,
посвештен с[ве]то почивши(м) блажењејшим патријархом Арсенијем
Чернојевиће(м) 1672 м[есе]ца и дња когда посвештен не знајет сја.
Проско[мидији], умивалници, кр(с)тилници не имејет, предверије(м)
неуправита јеже. Уре(д)бу сотворихо(м) управити.
С[ве]штеника не имејут, но чепински пароси служат.

10. Село Будимци
Црков Вознесенија Г[оспо]дња, на камено(му) фундаменту сооружита, о(д)
дрвета воздвигнута, нова, не ос[ве]штена. Внутра во олтаре на с[ве]тој
трапези антиминс пос[ве]штен почивши(м) еп[ис]к[опо]м Софронијем
Јовано[вићем] 750 сеп[темврија] 10го у Пакрцу и издат. Мира и јелеја с[ве]
того имејет. Црков внутра патосата, но с темплом јеште неуправита, које
мајстор делаје(т). Гробије и порта оградита. Школи и магистера не имејет,
јеже наре(д)бу сотворихо(м) имети.
1. Паро(х) Игњати[је] Стефанови(ћ), си[н]гелију о(т) почившаго еп[ис]к[о]
па еп[ис]к[о]па Софронија Јованови[ћа] имејет 752 сеп[темврија] 2го у
Пакрцу издатују, ортодоксос не знајет, пјат повељва[јемих] књих имејет, но
не читајет.
Протокол не пише(т). Законопреступства на обретајет сја. Умерших без
наследија не било.
Протопоп приходит.

Borivoj Čalić

10 Музеј Српске
православне цркве
Београд, Архивска
збирка, бр. 9335.
11 Више пута у тексту
јавља се овакав,
икавски, облик, што се
може разумети као
утицај локалног
народног говора.

11. Село Чепин
Црков С[ве]тих архистратиго(в), на каменом фундаменту, о(д) дрвета
воздвигнута, нова, не освештена. Внутра во олтаре на с[ве]тој трапези
антиминс нов с бла[а]гословенијем њих високо преосв[ештенств]а и
ексц[еленцији] г[оспо]д[ин]а архи[епископа] и митропо[лита] Павла
Ненадовића и пос[ве]штен прежде еп[ис]ко[по]м бачким Мојсејем
Путником 759 деке(м)[врија] 22го у Ка[р]ло[вци] издат. Мира и јелеја с[ве]
таго имејет. Проско[мидију], умива[лницу] и кр(с)тил[ницу] имејет.
Црковни сосуди добри сут, но с темплом и молераје(м) јеште неуправита,
јеже угово[р] сотворихом управити. Порта и гробије неоградити и кр(с)тови
неводрузити. Школу имејут, но магистра и детеј не имејут, јеже им повељено
имети. Законопреступства не обретаје(т) сја. Умерших без наследија не
било.
Протопоп приходит но не часто.
1. Паро(х) Симеон Панић, си[н]гелију от почившаго еп[ис]к[о]па Софронија
Јовано[вића] 754 марта 1го у Пакрцу издатују имејет, орто[доксос] не
знаје(т), от пјат повељ[вајемих] књиг служабника не имејет.
2. Паро(х) Адам Папрић, си[н]гелију о(т) њих високо преос[вештенст]ва и
ексц[еленцији] г[оспо]д[и]на архиеп[ископа] и митрополита Павла
Ненадовића 758 јунија 14го у Ка[р]ло[вци] издатују имејет, ортодо[ксос] не
знајет, пјат повељвајеми(х) књиг не имејет. Народ јакоже известишасја
учат.
Герасим егзарх

2.
Шпецификација
с[ве]штеников протопопијата осечкаго, где и в којим мест[ам]
рождени, и когда који церкви за пароха постављен10

1. Варош Осек
1. Сава Јовановић наместник, рожден суштаго места у предели комитата
вировитичкаго, пристављен циркви11 осечкој за парохијалнаго с[ве]штеника
јула 2го 750го.
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2. Јевтимиј Дамјановић рожден осечкија вароши предела комитата вировитичкаго, пристављен циркви осечкој за парохијалнаго с[ве]штеника
ноем[врија] 16го 751го года.
3. Сава Поповић рожден у Трпињи у пределе комитата сремскаго и
пристављен за парохијалнаго с[ве]штеника церкви осечкој марта 5го 764го
года.

2. Село Чепин
4. Симеон Јовановић рожден у Чепину у пределе комитата вировитичкаго и
пристављен за с[ве]штеника циркви суштеј марта 1го 754го года.
5. Петар Романић рожден сего места и суштија предели и пристављен
церкви чепинској за парохијална(го) с[ве]штеника марта 2го 765го года.

Prilozi

3. Село Будимци
6. Петар Бранковић рожден у Погановци, у пределе комитата вировитичкаго
и пристављен за парохијалнаго с[ве]штеника циркви будимачкој маја 24го
761го.
7. Арсениј Стојшић рожден у Даљу у пределе того комитата, пристављен за
парохијалнаго с[ве]штеника церкви будимачкој јула 3го 766го года.

4. Село Допсин
8. Нестор Јовановић, рожден у Белом Берду в пределе помјанутог комитата
вировитичкаго и пристављен за парохијалнаго с[ве]штеника фебруа[ра] 3
762го года.

5. Село Тења
9. Јован Радивојевић рожден у Тењи во предели комитата вировитичкаго и
пристављен за парохијалнаго с[ве]штеника церкви тењској фебруа[ра] 9го
735го года.
10. Василиј Јовановић рожденијем суштаго места у предели помјанутого
комитата и пристављен за парохијалнаго с[ве]штеника цркви тењској
септе[мврија] 30го 755го года.

Borivoj Čalić

11. Марко Јеремић рожден в Тењи в тој же предели и комитата и пристављен
за парохијалнаго с[ве]штеника циркви тој же маја 20го 766го года.

6. Село Бобота
12. Адам Кр(с)тић рожден у Сотину у пределу комитата сремского, и
пристављен за парохијалнаго с[ве]штеника циркве боботскија ное[мврија]
1го 759го года.
13. Дамјан Стојчевић рожден у Боботи в пределе комитата сремского и
пристављен за пароха циркви боботскија jуна 30го 758го года.
14. Гаврил Миланковић рожден у Боботи и предела сремскаго и пристављен
на парохију циркви боботс[кија] марта 19го 764го года.
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7. Село Пачетин
15. Теодор Мркшић рожден у Пачетину у пределе комитата сремского и
пристављен за парохијалнаго с[ве]штеника церкви пачетинс[кој] но[ве]м[б]
ра 749го года.
16. Мојсеј Поповић рожден у Пачетину тех же предели и и пристављен за
парохијалнаго с[ве]штеника церкви пачетинској декемра 1го 763го года.
17. Стефан Поповић рожден суштаго места исте таже предели и пристављен
за парохијалнаго с[ве]штеника суштија циркви јула 24го 765го года.

8. Село Бршадин

Prilozi

18. Симеон Савић рожден у Белом Берду в предели комитата вировитичкаго
и и пристављен за пароха циркви бршадинској но[ве]м[б]ра 1го 766го года.

9. Село Трпиња
19. Протопресвитер Јован Николић рожден у Шиду предели комитата
сремского и пристављен циркви трпињској за пароха но[в]е[м]б[ра] 1го
749го года, а протопресвитер јулија 16го 767го года.12
20. Роман Стефановић рожден в Трпињи в тоја же предели сремскија и
пристављен за парохијалнаго с[ве]штеника циркви трињској јула 10го
760го года.
21. Јеврем Живановић рожден в того места и в тојаже предели за
парохијалнаго с[ве]штеника циркви трпињској априла 5го 761го года.
22. Христофор Јанковић рожден у Шиду предели сремскија и за
парохијалнаго с[ве]штеника циркви трпињској јануа[ра] 18го 762го года.
23. Михаил Вујић рожден в том же месте и в том же предели и пристављен
циркви трпињској за парохијалнаго с[ве]штеника авгу[ста] 14го 764го года.
24. Недељко Јевтић рожден у Трпињи в том же предели и пристављен
циркви трпињској за парохијалнаго с[ве]штеника авгу[ста] 17го 764 года.

10. Село Вера
25. Стефан Максимовић рожден у Белом Берду в предели комитата
вировитичкаго и пристављен церкви верској за парохијалнаго с[ве]штеника
августа 15го 1760го года.

12 У документу је јасно
читљив поменути
датум. Уколико није
погрешка у писању,
Јован Николић могао је
унаред знати службени
датум свог постављења
на дужност
протопрезвитера иако
ту дужност фактички
већ обавља.

Borivoj Čalić

26. Захариј Јанковић рожден у Трпињи в предели комитата сремскаго и
пристављен церкви верској за парохијалнаго с[ве]штеника јулија 2го 766го
года.

11. Село Ердут
27. Василиј Вуковић рожден у Халмашу в пределу комитата вировитичкаго
и пристављен циркви ердутској за парохијалнаго с[ве]штеника маја 16го
750го.
28. Стефан Савић рожден у Белом Берду у пределу комитата вировитичкаго
и пристављен за парохијалнаго с[ве]штеника церкви ердутској авгу[ста]
14го 760го.

12. Село Сарваш
29. Тимотеј Дмитровић рожден у Трпињи в пределу комитата сремскаго и
пристављен циркви сарвашкој за парохијалнаго с[ве]штеника октом[вра]
28го 764го года.
Сије написаније помјанутого протопопијата осечкаго с[ве]шт[е]ници по
имену и прозвишту приведено пописати не иначе но јакоже више видитсја,
на које својеручно по(д)писујем и печатом соутверждују.
У Осеку 26 априла 767.
Јован Николић
протопр[есв]и[тер] осечки

445

