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Спе1џ:,1јалистима који истражују црквене живописе, занимљиви су зидни
натписи ~обрске цркве "Св. Теодор Тирон и Тсо~ор Стратилат" из 1614. године,
КОЈИ сведоче како о хришhанскоЈ, тако и о патриотској свести (Флорева, 1981).
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ТАЈНИ ГОВОР СЛЕПЦА
ПРОСЈАКА СЕЛА ДОБРСКО,
СОЦИЈАЛНО ЈЕЗИЧКЕ
УЗАЈАМНОСТИ
AПctТtpaл.·1fl: Прс;џ,.-rст овог истраживања јс социјално-језичкп рс1звоТ
просјачког жаргона у селу Добрско у Бугарској и његnв тајни сr-.шсао.

О слепим песпициi\-Ii:1 - просјацима говорншЈ ес још у антици, они обилазе
Европу и токшл средњег века. све до наших дана. Познати су и у слоnенскиы
земљама: слейије, или ншuчu код Руса, лирниюt код Украјинаца, (/::.(1(/izo!Jmci код
Словака,

c/z)ady,

код Пољака, итд.

Упркос неким националним одличјима, за слепце

-

просјаке од полов.ипе

ХIХвека и почетко:м ХХ века зн асе да потичу од убогих, да шире народни херојски
епос и хришhанске пecr-.,re, да су прихватани као божји посланици, и укључивани у

свадбене и пог1?ебне ритуале. )Кивс.Ј~:1,1 су. у nрло затворсни:м, хијс_rар_хијски ор
ганизованим за1едница:ма, имс1ли сво1е по1ачкс школе, а неки и та1не Језике или
знаке и надимке.

Пре}1мст овог истраживања је со циј ално-јсзички развој просјачког жаргона,
и његов тајни говор у једном бугарском селу, смештеном високо у планини Рили
- у селу Добрско. За њега ес зна да јс од краја XVIII века било средиште песника

слепаца просјака (Стоилов, 1916; Качулев, 1959).
Историјс1ш истраживања, сведочанства и приче. Фолклористима су добро
познате јуначке епске песме добрске појачко-просјачке школе (Динеков 1959,
Качулсв

1959).

настанак села за Самуилове ратнике КОЈИ су, према легенди, након битке на

Беласици и њиховог ослепљивања које јс учинио византијски цар Василије II,
кренули према рилском манастиру, али их је зима сустигла на једном од рилских
врхова, гдс су основали село, у коме је започело изучавање појања и просјачког
заната. Потребно је реhи да је за просјачке центре типично да ес простиру у
близини манастира, на пример слепачка академија крај фрушкогорских манас
тира, слепачки манастир покрај Битоља, слепачки манастир крај Прилепа, итд. У
XIV веку Добрско, заједно са неким другим селима, даровано је рилском :r-.,шнстиру,
а у

XVI, ушло

у ред вакуфских села Риле.

Према етнографским истраживањима А. Стоилова и исказю,ш Добр чана до
краја прошлог пека, село Добрско било јс центар тајне професионалне заједнице
слепаца песника и гуслара. Песници просјаци су по селима прикупљали хен
дикепирану децу и обучавали их запату просјачког певања и тајном просјачком
језику. За такве хенl(икепиране људе у говору суседног Банског постоји посебна
реч бод жуtТiей7а. Старији просјаци су били имуhни, нски од њих су се женили и

имали породице. Код њих су млађи учили свирање у гусле и певање. Просјаци су
имали старешину и делили територије на којиr1,~а су просили. Почетком овог века
прекинули су рад у области Битоља, Прилепа, Егеја и почели да сиромаше.
Ово су историјска сведочанства, истраживања и веровања. За неколицину
просвеhепих људи у селу, то је извор гордости. Међутим, као да се целокупно
становништво Добрског труди да затре успомену па просјачку прошлост села.
Почетком нска селу јс промењен назив од Нидобрско, тумачећи га као /нен обро/
у Добрско, то јест /добро/. Током последњих двадесетак година многе породице

су измениле за њих срамотно презиме Просекови /Просјакови/. У том крају су
познати и фразсологизми: ., Ојео си се као нидобрски йросјак!" /,, N!но2о си се
r)обро обукао''. Данас они имају иронично значење да је неко уз noмoh лукавости
(дрскости) успео да се нахрани, или да прикрије своје сиромаштво.
Јасно је да велики део становништва у тим областима, данас више нс прави

разлику између песника просјака и обичних просјака сиромаха.

У бугарској научној литератури нису регистровани подаци о тајном језику
просјака села Добрско. Ишчезавањем просјачког заната, претпоставља ес, нес
тало је и њиховог говора.
Отщншање трагова говора. Током мојих првих посета оном селу житељи су

тврдили да не знају ништа о просјачком говору. Касније сам прикупио своје
студенте из тог краја. Они су забележили неколико просјачких речи од старијих
Ј\•1ушкараца. Њихова осматрања су показала да просјачке речи мушкарци чешhс
користе увече, по крчмама. Остао сам извесно време у селу, посеhивао и осматрао
указано понашю-ье по крчмама. Записао сам још речи и израза, највише их
прикупивши од два старија мушкарца, који су их научили од деца Илије Копева,
којије до 1945. године шегртовао међу просјацима, пратсhи их у њиховим обилас-

Годишљак за друштвену историју

324

II/3 1995.

цима околних области. Оије ти1,r мушкарцима објаснио и ЧCil·IY служи тајни говор
просјака. Његову употребу _r...южеЈ\,ю уопштити на слелсhи начин:

ПомоЬ.у њега су се могли споразумевати слепци просјаци "иа сi/1.раних
зелшља". Старији просјаци су припоnедали да су раније нски од њих обилазили
цео Балкан, но касније су ес спуштали само у област Егеја. Такође су приповедали

1)

да су неки од њих изучили школе за слепе "далеко ос) Недобри..:о2" у Велесу и
другде.

2)

Помоћу тајног језика у роднш,л, благонаклоно или непријатељски

настројеном крају могле су ес размењивати вести о томе код кога, шта, и како
нешто

може да се испроси; и

како

ускладити активности,

ради протеривања

обичних просјака или кажњавања самозваних слепаца просјака.

3) Тајни јсзиК је такође омогућавао некажњено исказивање гнева пре.ма
~епријатељск:и настројеним домаћинима, путем клетви, а 1-,-шађнм слепцима прос
.~ ацима и изражавање усхићења пред лепим девојкама или нетзестшна, убацивањем
нских погодних израза.
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Етимо.Лошка анализа открнва да се основни принцип именовања У. прос

јачком говору, заснива на позајмици извесних речи из страних, углавном Језика

суседних народа. Дуа11 /дуван/ од алб. duhan /дуван/ (Ценснков, 1896); 1'Л llндер /син/
од немачког kind /дете/ преко језика саксонских рудара, КОЈИ су у бугарским
земљама радили у XVII веку (БЕР, 1979 - 1986, т. 2); лапте /млеко/ од рум. lapte
/млеко/ (БЕР, 1979 - 1986, т. 2); рочко /коњ/ од алб. rrосkо/мстални трбух, мушки
полни орган/ путем метафоричког преноса (Кацори, Дукова, Асенова, 1984);
унд.жа /кућа/ од рум. unghiu /угао/ (Јагић, 1895); чевек /стар/ од старосрпског кева
/тољага, закривљена при врху/ (БЕР, 1979 - 1986, т. 2); шушлllя /ракир/ од алб.
SuSulas /опијам се, тетурам се/ (Шишманов, 1895). Облици као што су нс:_ъ_л
(добрско) пал (Битољс; Габјув, 1900) пар !хлеб/ (Прилеп, Чилев, 1900) издваЈаЈу
се као фонетске варијације, вероватно од рум._рtше /хлеб/ (Јашар-Настева, 1953).
Слични су и облици фу11тер и унтар. /пас/ (ГЈубов, 1900) вероватно од немачког
hund /пас/ с наставком -ар .
Етимолошка анализа оригиналног речничког материјала, забеле~епог

само у Добрском, потврђује општи принцип: лшнарка /жена/ од µcxvvcx /.1vщ1ка/ с

распоредити у неколико семантичких кругова:

наставцима -ар- ка; /сир/ од рум. пшга /стомак, сириште/; опици /препрека, опас
ност/ могуhе од гр. ол:н:но /назад/; чефалка од гр. КЕфсхЛ.1 /глава/.

Речи које се користе за јела и пића: вьрляк /пасуљ/: дзванче /сланина/: клене
/јогурт/; лап тс /млеко/; llpmuwџ1 /вода/; пъъл /хлеб/: Аtу'ренс /сир/; ур 'увец /вино/;

прилагођен јс облицима речи и фонетским одликама локалног диј алскта, лок неке

Говорне и фразеолошке јединице забележене у Добрском могу се

шуш'лия /ракија/.
Речи којима сас одређују својства и квалитет: Zотшю /лепа/; чевск /стар/:

ишнгав /глупав/; панZав /бедан, поцепан, пијан/.
Речи којиыа ес изражава радња: здра ка /види/ нu11а.н /jeдcr,,,t/; дп 01mАш 'лееш

/да умреш/; с1а опанZа ·вееш /да осиромашиш/; петля.н /просиы/: шuлu ·_тишм
/крадем/.
Речи из стзакоднсвног гоrюра: бЂр 'лсв'lе /магаре/; ду 'ан /пупан/; клиндер
/син/; левт~· /човек/; роч,-ш /коњ/; оп 'ици /препрека/; пели 'кщи:а /тољага/; фунтср
Јпнс/:унджа /кућа/; че'фалка /глатза/; дзсвZаль /просјак/; йовър /n;пра/.
Фразеолошке јепиниrџ~: Да окаirш 'лееш, да 011ш1Zа 'вееш! /Да осиромашиш,
да умреш!/;' ПанZа, 'панZп, панZа'вела 'таа 'унджа, 'что не пш ·ньуваа 'пъъл! Ђаво
нек узме ту кућу, кад не дајс хлеб!/; 'Повър да я по'вЂри u 'унджата! Плаr-.-rен дн
изгори ту кућу!/; С пели'карката по че'фалката /Тољагом по глави!; Та'нюяа/l

ду'ш1 да изпо'вери"н! Дај да запалимо по један дуван!/.
Етимолошка анализа. Упоређивањем горњег говорног састава, са
публикованим материјалом говора слепаца просјака у битољском и прилепском

крају могуће јс назрети јединство тих просјачких говора (Габјув, 1900, Цсnенков,
1896, Чилев, 1900). Преовлађујући број речи се по11удара, док се друге јављају као

фонетске варијације. Разлике у говорима су последица прилагођавања месном
/ упоредимо облике кевсс у Битољу и човек у Добрском. Разлике у

језику

звучности су последица утицаја позне палатализације задњојсзичних суглас

ника(к, г, у, у ч, џ), а замена слова с, у к на крају речи нема неко нарочито
објашњење.
Могуhе је .л;а су просјаци из области разлошког, битољског и прилепског

били у контакту и да су деловали организовано на широј територији Балкана.

Као што се тзиди из етимолошке анализе, преонлађујуhи број речи
мењају и значење..

Други принцип у формирању тајног професио~алног гопора ~ _мстонимична

и метафорична промена значења речи локалног диЈалекта - слабо Је заступљена

у просiачкш,,rјезику. Упореди левак/човек! од левак /неспособан човек/ (БЕР, 1979
- 1986-, т. З); I11ю1uuца /вода/ од 11Ђршu, 11ръска (Пiишманов, 1895).
Социјална анализа. Соцпјалнн н језички појмовп. Просјач_~и говор јс
допринео јелинству просјачке зајсннице на широки.м простори!'l-1а. Та.1 .~език, заЈсд
но са слепилом, певачким талентом, обилажењем удаљених предела и ун

утр,1шн,ом организацијом просјачке заједнице, допринео је љиховом изпвајањуиз
већих друшттзсних група и изоловаљу. Тако су слепци пссни~и попримали снажан
белег засебности, који је Of( других прихватан и као обележ.1с харпзматичности и
поседовања натприродних моћи.

Просјачки језик је изграђиван пе по територијалном _веh по соција~ном
принципу. Доказ за то је чињеница да тај говор нема ничег заЈедничког са тар-шм

говором зидара, из суседног села Елешница, удаљеног свега 15-20 кшюмстра
(Поп-Атанасов, 1976).
Како су сви просјаци билн ;\,tутпкарци, отвара ес и питање особеног типа
i\•Iушког говора. Спи тајни профсСионалнп говори - ~апучарски, дрндарс~и,
зидарски, итд. били су потпуно мушки говори. Прuс.1аци, као и занатлИЈе,

саобраћали су са укућанима и сељанима на месном дијалекту, то је~т били су
билингуашш (двојезични) на нарочит начин- говорили су и i\-1есним д:щалектом и

професионалним говором, изгра!Јеним преко граматичке и фонетске основе
дијалекта, али с;:1 изразито засебним фондом речи, и нским фонетски и
граматички новим појмовима.
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Позајмице из различитих балканских језик;::~ и језика саксонских рудара, који
су у Бугарској радили у XVII пеку, препознају ес нс само у говору просјака већ и
у друrимтајни_м говорима (Кацори, Дукова, Асенова, 1984). У научној литератури
се подаци о тајним говорима јављају тек крајем XlX века. Различите занатске,
трговачке и просјачке заједнице су постојале и раније, када су балканске зеr-лље
представљале део простране Османске империје.

Претпоставимо дајс мноштво печалбар;::~, неи1,шра, трговс1ца, пастира, прос

јака, било приморано да упозна језик месног становништва у различитим
крајевима империје. Могуhе је да су тако настајс1ли и неки балкански мини-језици,
језици-колажи, на основу лексике различитих балканских језика, елс1стични, а
граматички прилагодљиви нор1н1ма родног језика (о :мини-језицима вид. Хшrмес,

1992), :како би ес те друштвене групе Ј\,югле .i.\•Iеђусобно споразу11-,1евати и
комуницирати са разнородним становништвом. Ти мини-језици нису били тајни

пеh су заједно са турским служили међуетничком споразумевању.
Са распадање~-.,~ османског царства и развитком заната у већ независниы
државама, а и територијалним ограничавањем просјачког заната, то знање је
послужило настанку различитих тајних професионалних говора, неопходних ради
заштите и очувања тајни заната. путем језичког изоловања оп блиских
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опстају у треhем значењу- омогу'hују мушкарцима некажњено изражавање клет
ви, изношење различитих исказа са еротичним значењем.

Већини :мушкараца су познате скоро све речи које означавају својства,
радње а и фразсолош:ке јединице. IЬихово з~ачење је доста уош~1тсно и има
псжорат:иnан смисао: реч 11шt2ав /бедан/ добила Је значење грозан, пи1ан, цигани~,
:манарка, о,п; жена значи данас лака жена. Фразе су идеоматизоване и имаЈу
значење псовки или погрда. Упоредимо један кратак дијалог у крчми. Ка
адракаше u Ј~шнаркатас недна! - Че здрака като ш,ю панlав Ј\•tъж.
Жене тврде да нс знају ништа о просјачким речима и клстнама, док је једна
ол. њих, када је од мене чула неку клетву, рекла да јс чула па: ,,мушкарци имају
неке пнјаничкс речи, прљаве :као што су и они сами".

У :крчми. када ес напију, мушкарци у говор :кат~<Јf( убаце и нску просјачку
реч или израз. Било је занимљиво да су приликом МОЈИХ првих одлазака у :крчму

неки од !\Шјих припитијих сабсселни:ка у свој гопор уносили и кратке изразе на
немачком или руском језику, угла вп ом познравс, остале веровнпrо из ратних дана,

како бн обележили различиту социјалну ситуацију - говорили су са учеюш
чm1е,.,._.од ll.poфecnpo . \·t, за шта и11,r је био потребан rtруги језик. На опаске о прос

од

јачко.м је:21:ику они би живнули. чудеl1.и ес :како знам тај језик. за који су мислили
да јс само њихов. често ес спорећи око љегових значењп. Данас су остаци прос

На с01~ијално-психолошком плану, широко распрострањивање тајних
професионалних говора, од средине XIX до почетка ХХ пека, говори и о нt:рав

јачког говора послужили изграђивању нечега попут мушког жаргона. чија јс

-

носилаца 11--rссних дијалеката.

оснопш1 функ цн ја уживање у слоболној нгри језиком.

номерном лруштвсном развоју. Двојезични rюс1юцп тајних говора прс:кщtају

социјално-речничке канове, они: нс траже нов, сложенијп код, всt1. ес труде да
ускладе удаљене. веома разлпчитс ищијалнс појмопе. као што су- патријархал
ност и ситнобуржоаско.

језичка игра представља значајан део општења у :крч11-rи: мушкарци раз

Ј\·1ењују ритуалне увреде, често улазе у узајамне препирке.,1:љпг~·ирају једнп другог
н хвале се својом с11лно преувеш-тчаноi\·1 прошлошl1.у, хвата.1уhи.1едни друге у лажи.
Просјс1чкс речи, :као и малобројне речи из страних језика, онп су користили у тој

Тајни професионални говорп су доприпелп скоро конспирапrвном облику
зrtтваrања нових социјалних облика, кому1-нщирањ у саыо у узаню,,,,. мушким занат
лијским илн просјачким заједницама. Они су допринели изгра]јивању новог
облика социјалне идентификације, као засебне у изпссном смислу језичке игре.
Тако уместо промене месног дијалекта, путем ње.говог обогаћивања новиl'l-1
професионалним облицима и изразима, која би довела но стилских различитости,
то јест до појаве различитих социјалних слојева, патријархална чистота и социјал

нгрп пдентнфикацнјс, игри међусобног препознавања.

Превео са бугарског
Владиыир Јовановић

БЕР

19791-1986:

Български стимолш-ичен речник, т.

1,

т.

2.

т.

2., 1986,

Софня.

на неприхватљивост дијалекта бина очувана, а нови социјални о,п;носи изражени

Бош-шв, С ..

су у стварању новог језика саучесника. Карактеристична јс чињеница да месни

Бучков, ръ:копис: Исторшr на Добърско (съставешr въз основа па спом_еии,

пијалекти Добрског и Елешнице, где јс постојао тајни зидарски говор, ни на који
начин нису трпели утицаје тајних говора и ничим се не изл.вајају у односу на друга

суседна села. Настанак мноштва тајних језика го,юри и о склоности ка језичког
игри и со циј ал ној реторичности.

Чему могу послужити остаци тајног језика села Добрско данас?

између

-

40. и 60. године. Они их у говор убацују у нарочитим тренуцима -у крчми

или у присуству жена, одвајајуhи онда свој језик од језика осталих Добрчана.

Изгубивши постепено своје две основне функције, остаци просјачког језика данас

Сборник от Оългарски народни песни. София.

раз:кази и писмени матсриали на добърски жителн).
Гъбюп, П"

1900: Принос

към Rългарските тайни езици. Сборпи:к за народни

умотворсния, :кн.

17, София.
Динсков, П., 1959: Български фолклор, ч.1, София.
Качулев Ив., .l 959: Гъдул:ките в България. Извсстия

кн.

Просјачке речи и фразе су прешле у месни дијалекат, али нс и у речник
читавог становништва, већ само у речник мушкараца, најчешhе оних старијих

1884:

на институа за музика,

5.
Кацори, Т., Ду:кова. У., Асен ова, П.,

1984: Къмхарактеристи:ката на тайните

говори в България. Съпоставително езнкознанис,

Стоилов, Г ..
Отечество, бр.

1916:
22-23.

1984,

:кн.1.

Пснчсската школа в село Добърско (Разложко).

328
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1981: Старата църква в Добърско. София.
1896: Матсриал за та:йшпе езици. Сборник
умотнорепия, кн. 13, Сuф:ия.
Чилев, П., 1900: Думи uт тайпия език на слсrщите п Битолско.
народни умотворения, кн. 12, София.
Шишманов, Ив., 1895: Бележки за българските тайни ез:ици и
гонори. Сборник за народни умотворсния, кн. 12, София.

11/3 1995.

Флорсва, Ел.,

Цепенков, М.

за народни

Бранислав Анlјелковиh

Сборник за
пословсчки

Jagic, V., 1895: Gel1ciшspгachen bei с.iсп Slavcn. Sitzuпgsbeгichte del' kais.
det' Wisscnschafteп in Wien. Philoligiscћ-Histoгisch classe, Wieп CXXXIII, I.

Akaclcшic

Павле Риђички

.

Ј.,

1992: Intiodt1ction to

донашор Београдске

.

-

-

-

муми;е: реконсшрукци;а иуша на

Јашар-Настева, О., 1953: Албански зборови во :t-,,rаксдонските тајни јазици.
Македонски јазик, кн. 2, Скопје.

Holmes,

-

Блиски исшок

1888.

Socioliпguistics.

AйczТipaкiti: Поред изношења основних биографских података Павла

Риђичког, у тексту ес даје детаљна реконструкција његовог путовања
по Египту, Доњој Нубији, Палестини, Либану и Сирији, од јануара до
априла 1888. године. Уједно ес указује на елементе који недвосмислено
откривају идентитет донатра старосгипатског ковчега са мумијом из

Sншшаrу
Реtш· Vodenicaгov

Secret Speech of Blind

Наропног музеја у Београду.

Beggзгs

in Dobrsko Villagc:
In terгelзtionships

Social~Lingнistic

Tl1c subject of' this stшJy is social-liпguistic developп1eпt ot· the beggaгs· јагgоп iп tl1c
Yil!age оГ Dobгsko iп Bulgaгia апс.1 its sccгct mcaniпg. Dobi·sko \Vas tl1e сепtег of secrct
pгofcssional heggaгs' comnшпity poets апd gusle playeгs. Beggaгpoets gathcгcd ћaпclicappec.i
cћild1·en t'гот vilJages апd tгai11ed tl1Clll iп tl1e агt of poetical siпgiпg and secгet heggaгs'
laпgнage. Bcggaгs ћас.! theiг cћicf апс.! c.iividcd tl1e tcп·itoгics iп \vћic/1 they begged.
Owiпg to а sccгet [anguage. Ыiпd beggaгs could comп1t111icate \Vit\1 colleagucs Ггот
Ba]kan states, because tћсу iпitially mo,1cd all оvсг the Balkans. Using theiг secгct
language they exchanged ПC\VS about "busiпess.,. cooi·dinated activit]es ш solvcd tl1c рI'оЫет
ot· se]f-pгoclairned Ыind beggaгs. Тћс secгct laпguagc a11owcd tћem the oppoгtuлity Љг
uпpuпishcd expгession of angeг апd otheг inappmp1·iate гeactions. Thc bcggшs' spcech
cont1·ibuted to thc unity 0Гtl1e beggшs' commнпity оп а widc tсггitогу. This Јап2:uасте toaetl1eг
with Ыindness, singing ta]cпt, t~шing of' distant гegions апd iпtешаЈ oгga~iza~i~n ~f tће
beggaгs' community contгibutcd to the sepaгation and iso]ation of t!1is social stгatum. Тгасеs
oftћat sреесћ in today's language ]ct mcn схопсгаtссЈ say cшscs ,шс! cxpгess otl1eг statemeпts
witћ obsccne meaning.
othcг

Упркос чињсниrџ1 да и велелепни градови, i\юhна царства, па и цели народи
често не успевају да измюшу наборима прсмсна, које им уr-.,1сшно замеhе траг и
незаустављиво их прекрива слојевима заборава, увек изнова изненади поражавајућа
непостојаност и ограmrченост Мнсмосинс, псрсонификаrщјс пам1iсња.
Дешава ес да се r-1,eнИi\I немаром за потомство готово изгубе и тако једин

ствени, умни и драгоцени ликови српског историјског и културног наслеђа којима
несумњиво припада Хаџи Павле плем. Риђички Скрибешhански.
1

Рођен је око 1804 године у Мокрину куда су у [\Оба Марије Терезије из Сенте
3
дошли њего-ви преци. 2 Отац Сиr-.-rеон. житарски трговац, деда Теодор, свештеник
и прадеда Лазар. припадали су углспној фамилији којаје изнсприла више свеште-

ника, а,rџюката ~ осfшцира. 4

·

Књ11га у.,1рл11х праnославнt: цркве у Мокрину :щ

1894 г .. бр. 63. сведочи лаје Р11ђ11чки у~1ро 4. ! "Ј .1893.
1КО4. У ,.llротоколу испоnелајушчнх'' исте цркве
јавља ес 11 белсшкr~ лаје рођен 1805. голнне. На onaj податак и неколицину других по1щт<1ю1 незаю1х
за фаш-1лију Риђнчки љубазно на~1је укю,ю r. Л,рагољуб Бадрљица нз Мокрина. па чему му и овиы
у

81).

год11н11 жнгюта. што

611

зна•rн.110 ла је рођен

11утеы најлепше захвал,ује~ю.

Ј. Ердсљанов11\1, Срби у БантТ!у-с1Тt110Ј1n1111,л 11сll/рю1швты1 Ј део: Насеља II сттюв1шш1Тtво. Нов11
Сад

I 98fi. 323. 32fi.

В. Стајнl1, Вслцкпкшшнйсf..·11 д11111ШЈЈ11КП!

l776--1876. Нов11 Сад \95U, 251.

Портрете }1rюј1ще чланова те фамн.11-rје чуна Народни ~,узеј у Београду (Ј--1. Кусовац, Срйско
сл111mµствп XVfll и ХЈХ века. Београд 19Ю.

24-25. кат. бр. 117-1 IK), док се један портрет налази у
11 1.юјарс,..,-11.1: дела у л1узејшщ 11 ?.алеµијама сл111щ

Народном ~rузеју у К11к~шl-(Н (Пойис сл111mрских
Воiвид111-tс Ј. Нови Сал ЕЊS.

Ко.ну!lа.

24. бр. "12). Внл;етн такође: Д. Бадрљица, ,,У трљу заборављен
4.4.1991; НДС,\I, ,.Српски добротвор из Мокрина", Полш//ика, 20.12.1993.

гроб".

