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ЦРКВE У ВЕЛИКОМ ГАЈУ

Б

анат је област у југоисточном делу Панонске низије омеђена рекама Мори
шем, Тисом, Дунавом и Трансилванским Алпима, западним обронцима
Банатских планина. Граница Баната није у потпуности дефинисана, поготову
са румунским планинским делом, и отуда и настају разлике у величини ове
области. Неки аутори наводе да је површина Баната 28500 км2, док је податак у
Малој просветиној енциклопедији 31095 км2.

Овај рад посвећујем драгим и вољеним рођацима:
брату †Живи, снаји Јелени,
сестри †Ангелини-Лини и зету †Зорану.
Захвални брат, Анђелко

Већи део Баната чини широка, плодна равница са развијеном пољопри
вредном производњом и бројним пашњацима са интензивним сточарством.
Планински део Баната је богат густим шумама, угљем и рудом гвожђа. Из
банатских планина извире неколико река које протичу кроз банатску низију;
споменућемо само неке веће: Бегеј, лева притока Тисе (254 км), Тамиш (118 км)
улива се у Дунав код Панчева и Караш (60 км). У Банату се налази и Дели
блатска пешчара површине око 1300 км2. То је једина права пустиња у Европи.
Настала је радом ветра током дилувијума, после отицања Панонског језера кроз
Ђердапску клисуру. Састојала се од живог песка све до почетка 19. века када се
почело са пошумљавањем, да се тло стабилизује и онемогући да ветар више
километара наноси песак на плодна поља. Данас је скоро цела пешчара под
шумом и разним растињем, што чини тло прилично стабилним. Захваљујући
томе, на ободу пешчаре постоје обрадиве површине за ратарске културе,
а постоје и пашњаци за дивљач и домаће животиње. Велике су површине
засађене багремом, па пчелари у пролеће доносе своје кошнице са пчелама на
багремову „пашу“. Багремов мед је одличног квалитета, веома тражен на нашем
и светском тржишту.
Захваљујући свом положају многи путеви који воде преко Баната су пове
зани са светом. На југу се Банат ослања на Београд и преко Моравско–вардарске
долине, железничком и друмском везом повезан је са Средоземљем, а захваљујући
Дунаву, Банат је повезан са југоисточном, средњом и северном Европом пловним
путем, поред већ добро развијене друмске и железничке мреже.
Велики Гај је село које се налази непун километар од државне српско
румунске границе. Припада општини Пландиште и Јужнобанатском округу у
оквиру АП Војводине у Републици Србији. Од Београда је удаљен око 80 км,
од Вршца 31 км, а од општине Пландиште 9 км. Положај Великог Гаја налази
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се у следећим координатама: 45º 17' 08" СГШ и 21º 10' 21" ИГД. Велики Гај има
изразито неповољан, рекли бисмо чак и периферан положај који се нарочито
одражава у саобраћају. Село је повезано асфалтним путем само са Пландиштем.
То је једини пут за излазак мештана Великог Гаја у свет. Нажалост, пут је
пресечен државном границом са Румунијом. Он не води никуд и завршава се
недалеко од села.
Феликс Милекер у „Летопису општина подунавске области“ (Том II
Банатски део, стр. 145/6 Панчево, 1929. године) пише, да се Велики Гај као
насељено место први пут спомиње у средњем веку 1355. године, под именом
Гај, касније као Велики Гај, на немачком Groß Gaj, и мађарском Nagy Gàj, све у
зависности под чијом је влашћу Банат па и Велики Гај био. Феликс Милекер у
свом раду не износи из којих је извора користио податке да је Гај постојао већ
половином 14. века. Међутим, С. Бугарски у књизи Семартонски записи, износи
да је назив села Семартон забележено на списку платиша папске десетине
„Sanctus Martinus“ из 1335. године. Можда је исте изворе података користио и
Милекер, што је само наша претпоставка. Власник средњовековног Гаја, како
наводи Милекер, био је Петар Бок, син Бетлена Бока, кастелана Голубачког
Града. Према предању село је име добило по гају – шумици уз коју је подигнуто.
Село се састојало од неколико мањих заселака, груписаних са по неколико кућа.
Те засеоке раздвајале су речице Ројга, Брзава, Селишкара, Златица и Бирђанка.

ПРВА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА

У

истом Летопису Милекер наводи, опет без изворних података, да се 1364.
године, у Гају помиње и црква Марије и да се и разбијено звоно из те
цркве чува у Градском музеју у Вршцу. Можда је тако и било, међутим, данас
у музеју нема ни звона из тог времена, а не постоји ни писмени запис о њему,
нити се ико сећа од службеника музеја да је то звоно видео у музеју. Вероватно
да је ова црква била посвећена Пресветој Богородици Марији, или, можда
Св. Великомученици Марини - Огњеној Марији, па је називана Св. Марија.
Речица Селишкара протицала је из Румуније преко потеза Ракош и Црквине, а
уливала се у Брзаву. Црква тог средњовековног Гаја налазила се баш преко од те
речице, на једној узвишици у потезу Црквина, јужније од Малог Гаја, сада села
у Румунији и Великог Гаја. На месту где је некад био олтар налази се велики
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камени крст, постављен баш у њиви наших предака. Отац ми је причао да се ту
некад налазила црква. Црква је служила за потребе оба села: Велики и Мали Гај,
зато је ту и саграђена, као и за остала мања насеља, пустаре као што су: Велики
и Мали Шаркац, Велики и Мали Балат, Трњан I, Трњан II, Топоље. Дакле, црква
је на том месту сигурно била сазидана, али због недостатака изворних података
мало буни да се помиње само „Црква Марије“, а не црква под пуним називом,
како је то у православној вери уобичајено. Прича се, да су из гредског или
партошког манастира, којих одавно нема, калуђери чамцем долазили до ове
цркве да би служили свету литургију, крштења деце, венчања и сахране. Река
Брзава, као и остале реке, нису биле велике. Ипак су се често изливале после
великих киша и топљења снега, остављајући за собом непроходне мочварне
терене и баре. Одводњавањем – градњом канала током 19. века ове су речице
исушене. Једино је Брзава задржала свој ток кроз село. Њено корито је најчешће
суво, изузев код дуготрајних киша, кад набуја и може да постане опасна. Ројгино
корито кроз село је исушено, а вода отиче прокопаним каналом.
Банат су Турци освојили, као што је познато, 1552. године. Први попис је
сачињен 1554. непосредно после пада Баната. Књигу коју је написао Engel Pàl
под насловом: „A Temesvàri és moldovai szandzsák törökkori települései (15541579)“ (Szeged, 1996), у слободном преводу: „Насељена места у Темишвар
ском и Молдавском санџаку током турске окупације“. Из тефтера можемо
видети да је Гај припадао Чаковској нахији и да се води под именом Дента
(Долна). Средњовековно село Гај дато је описно у односу на Денту, и исто се
налази југозападно од села Денте поред реке Брзаве. У тефтерима стоји да је
Гај приликом пописа 1554. године имао само пет (5) кућа или домаћинстава,
или је само толико пописано. Приликом другог пописа, из 1569. године, село
је имало 32 домаћинства, а у последњем попису из 1579. пописана је 41 кућа. У
тефтерима нема помена о цркви, што је и разумљиво, а ни о броју становника.
Катастиг. Наслов овог списа јесте: Свети катастиг монастира светије
и великије церкве патријархије пекске. Реч катастиг значи попис, списак,
инвентар. Катастиг је у ствари бележница у облику књиге у којој је бележено ко
и шта је добровољно дао или обећао да ће дати као прилог Пећкој патријаршији
и у коју сврху је прилог дат. Бележења су вршена на сасвим једноставан начин
од стране калуђера и по правилу је записано само где су вршена бележења, у
којим насељима, шта је приложено, и код кога су сакупљачи прилога отсели.
Забележено је најчешће само њихово име, ређе и презиме, а веома ретко шта
су по занимању или друштвеном положају. Оваквих бележења о скупљеним
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прилозима по Банату имамо два. Једно из 1660. године, а друго из 1666. године.
Прво путовање кроз Банат из 1660. године, обављено је с одморима у 83 конака
и у белешкама је забележено 168 насеља и 3 (три) манастира. Друго путовање
обављено је 1666. године, с одморима у 49 конака, а забележена су 103 насеља.
У катастигу из 1660. године је по први пут и званично забележено село
Велики Гај под тим именом. Те године, забележени су у насељу Велики Гај поп
Никола и поп Савко, кнез Рајко, Василије Јанкуловић, Продан Савић, Владислав
Војинов, Лаза, Бошко, Мата.
У катастигу из 1666. године, забележени су у истом насељу Велики Гај:
Јакша, Владислав Вуковић, Ђурађ Ахадиновић, Стојко Клисурић, Маринко,
Ивко, Новак, Радован, Стојан, Милош, Остоја, Ђурађ, Милутин, Лаза, Аранит,
Захарије, Дмитрашин. Из катастига не видимо величину насеља нити број
домаћинстава, кућа или становника, већ само број приложника, од којих је
један био кнез. Недостаје опис положаја села, где се тачно Велики Гај налазио,
па и место и име цркве. Да ли је била активна иста црква Св. Марије из 1364.
године, која би тада имала око 300 година, или је, можда, била сазидана нова?
То нам није познато, али да је на том месту постојала црква, у то нема сумње, јер
су наведена имена двојице свештеника. То указује и на бројност становништва
у Великом Гају и околним насељима. Забележено је и име кнеза села што по
нашем мишљењу говори, да је Велики Гај због више насељених пустара у свом
атару, заузимао важно место.1
Не зна се тачно, али се претпоставља да се већина становника Великог Гаја
преселила око 1700. године, или нешто раније пре послeдњих година турске
владавине над Банатом, за око 1,5 км према западу, на место где се село и данас
налази. Пресељавање је трајало више година, јер је требало изградити нове
куће, а и остале помоћне економске објекте.

1

Др Душан Ј. Поповић: Срби у Банату до краја 18. века, Београд, 1955.
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а корицама „Протокола крштених, умрлих и венчаних од 1768–1779.
године“ пише: „Церков В. Гаиска созидана 1765. На љето 1765. почесмо
правити церков села Велика Гаја“. Црква је посвећена Св. архангелима
Михаилу и Гаврилу, што смо, такође сазнали из истог Протокола.

(Слика 1. корице протокола са записом)
Велики Гај је у то време имао око 120 кућа, са неколико стотина становника
и свакако да су размишљали и желели да у свом селу имају и цркву. Економски
су ојачали па су могли да тако један велики посао и започну и заврше.
Као што сведочи Протокол крштених, умрлих и венчаних од 1768–1779.
године, нова црква у Великом Гају започета је 1765. године и посвећена Св.
арханђелима Михаилу и Гаврилу. Нисмо пронашли у записима када је изградња
цркве завршена нити када је црква освећена, како је изгледала, и од каквог је
материјала саграђена, ни ко је зидао и како се новац за изградњу прикупљао, а
нисмо сазнали ни када је стара црква Св. Марије из 1364. године порушена, која
би сада имала око 400 година. У истом Протоколу је забележено да је у време
изградње цркве свештеник у Великом Гају био Георгије Несторовић, који је
имао великог удела у њеној изградњи. Он је у њој службовао више од 30 година.
Такође смо пронашли у истом Протоколу да је у исто време у Великом Гају био
и свештеник Аврам Белић. Њега смо кроз Протокол могли да пратимо само
неколико година. Верујемо да је негде отишао из Великог Гаја.
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Феликс Милекер у Летопису општина подунавске области наводи да се
од 1735. године, почињу водити црквене матрикуле, матичне књиге. Можда је
тако и било у неким местима, али не и у Великом Гају. У Историјском архиву
у Белој Цркви, пронашли смо најстарију књигу заједнички вођених протокола
рођених и крштених, венчаних и умрлих за великогајску парохију.

1804), урадио је исти аутор и у румунској православној цркви у Ритишеву. Веру
јемо да је слична икона Богородица са Христом урађена и у Великом Гају.2 Сви
споменици сложени су по местима у којима се налазе. Места су поређана по
азбучном реду. Пописне јединице (споменици) обележени су in continuo арапским
бројевима (1- 624).

Прва књига Протокола садржи сва три протокола, рођених и крштених,
венчаних и умрлих. Први записи вођени су од јануара месеца 1768. па све до
краја 1779. године, дакле, пуних 11 година. Доста листова, поготово на почетку
књиге, недостаје. Неко их је, ко зна из којих разлога истргао. Убележавања у
Протоколе била су нередовна.

Други део дописне јединице садржи: број, место и датум решења о стављању
споменика под заштиту; сигнатуру регистратора у којем се налази решење.3

Друга књига Протокола садржи такође, као и прва, сва три протокола,
рођених и крштених, венчаних и умрлих и вођена је од 1779. до 1794. Пуних 15
година. И у овим протоколима су уписивања била нередовна.Тако и наш далеки
рођак јереј Христифор Максимовић није убележио рођење своје ћерке Латинке.
За њено постојање сазнали смо, из Протокола венчаних 1816. године.
Протоколи од 1800. године, вођени су одвојено, посебно за рођене и крш
тене, венчане и умрле. Вођени су редовније, уредније и са више података. Сви
протоколи, рођених и крштених, венчаних и умрлих из великогајске парохије,
вођени од 1768. до 1896. године, налазе се у Историјском архиву у Белој Цркви,
а од 1897. па надаље, до данашњих дана налазе се у просторијама великогајске
парохије, а тако је и код осталих парохија овог дела југоисточног Баната.

Евидентирање споменика културе у Банату
Приликом евидентирања споменика културе у Банату, пописано је октобра
1956. године, у српској православној цркви у Великом Гају више икона, које су због
своје стилске и ликовне вредности, времена настанка и значајних записа на њима
уведене у регистар споменика културе. Четири престоне иконе и царске двери и
осам других икона су на олтарској прегради која није уобичајеног изгледа, дрво
резбарена и позлаћена, већ је направљена од једноставних дасака.
Престоне иконе су сликане уљем, на дрвету, димензије 68 x 120 cm.
У поглављу књиге: „Аутори дела ликовних и примењених уметности евиден
тираних у Банату“ стоји да је Рајко Стојановић насликао иконе: Арханђели Михаил
и Гаврил, икона из 1804, Рођење Богородице из 1805. и Рођење Христово из 1804.
у Српској православној цркви у Великом Гају. Богородицу са Христом (икона из
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ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАЂА ЗА
ПРОУЧАВАЊЕ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ВОЈВОДИНЕ (VI-VII) Нови Сад, 1976 (VIII-IX )
Нови Сад, 1978. страница 330
У КЊИЗИ У ПОГЛАВЉУ: ПОПИС ЗАШТИЋЕНИХ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ У САПВ
1947-1973. године, (стр. 249) В е л и к и Г а ј
3)
ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАЂА ЗА
ПРОУЧАВАЊЕ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ВОЈВОДИНЕ (VIII-IX ) Нови Сад, 1978.
65. ЧЕТИРИ ПРЕСТОНЕ ИКОНЕ И ЦАРСКЕ ДВЕРИ (из друге половине XVIII в.) И
ОСАМ ДРУГИХ ИКОНА у Српској православној цркви.
Решење бр. 734/65, Нови Сад, 31.III 1966;
Е-131/ инв. бр.2690. Бр. Рег. 389.
2)
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ПРЕСТОНЕ ИКОНЕ ПОД ЗАШТИТОМ
ДРЖАВЕ

(Сл. бр. 5) Икона Св. Никола, коју је
радио исти мајстор, има запис: Поправку
овога светога лика плати Живан Босанкић
за своју душу маја 23. 1802 или 1806. У књизи
стоји: маја 23. 18 (2 или 1-6.

(Сл. бр. 2) Икона Исус Христос
има запис: Ову икону платио Новак
Милићев и Груја и приложили је својој
цркви у Великом Гају, 1774. године.

(Сл. бр. 6) Царске двери имају барокну
резбарију, али сликани део стилски не одговара
резбарији. Вероватно да је вршено пресли
кавање (није забележена година пресликавања)

(Сл. бр. 3) Икона Богородица са
Христом има запис: Приложи ову икону
Петар Васиљевић и остала припадајућа
села цркви Великог Гаја за опроштење
својих грехова. 1773. год. августа 30.
(Сл. бр. 4) Икона Св. Јован Крсти
тељ, на којој су вршени ретуши, стоји
запис: Платили ову икону Стефан
Гојков и Груја.

па се може очекивати да се
испод премаза укаже сликарски
рад из друге половине XVIII
века. Иконе на царским две
рима нису описане у књизи.
Одећа на иконама које
представљају Христа и Богоро
дицу украшена је златним биљ
ним орнаментима. Све четири
иконе стилски су веома сличне.
Позадина на свим иконама
изгледа да је пресликана.
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ОСТАЛЕ ИКОНЕ ПОД ЗАШТИТОМ ДРЖАВЕ
(Сл. бр. 7) Икона Распеће Христово,
рад непознатог аутора. Уље на платну,
димензија 87,5 х 113,5 cm. Мада икона
истога иконографског и композиционог
садржаја, има више на нашем подручју,
овај рад се, по сигурно вођеној линији
у цртежу фигура и тонски обележеној
сугестивној атмосфери, убраја у оства
рења веће вредности, настала у периоду
„прелазног“ стила.
(Сл. бр. 8) Икона Свeти апостоли
Петар и Павле, рад непознатог ауто
ра. Уље, дрво, димензије 40 х 53 cm.
Приказује две стојеће фигуре са моде
лом цркве. Икона има запис:

Наслика се ова икона залагањем Јо
вана Димитријевича, житеља Вели
ког Гаја који приложи цркви засвој
спомен љета господњег 1803.
Икона Свети арханђели Михаило
и Гаврило, рад Рајка Стојановића, уље,
дрво, димeзије 36,5 x 50 cm. Две стојеће
фигуре. Арханђел Михаило као ратник,
у чизмама, плавој туници и златном
панциру, огрнут црвеним плаштом,
у левој руци држи теразије. Архангел
Гаврило у дугом плавом хитону, белој
туници и зеленом химатиону. Испод
иконе запис о ктитору, али не наводи
ко је био ктитор, већ да икону „љета
господња 1804. маја 13. изобрази
Рајко Стојановић, житељ вршачки,
молер“. Напомена: Ову икону нисмо
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пронашли у цркви. Од црквењака сам добио информацију, да је икону узео
Владика Амфилохије Радовић да се обнови.
Икона Рођење Богородице, од непознатог аутора, уље на дрвету, димензије
55 х 76 cm. (Пронашли смо да је ову икону, 1805. урадио Рајко Стојановић). У
композиционо решење, чешће понављано (дијагонални положај постеље на којој
је Св. Ана, десно две женске фигуре, од којих једна приноси Богородицу, а испод
кревета седи Јоаким) унесен је колорит светлијих боја и слободнијег избора. На
десној страни доле запис: Ову икону приложи Војин Павков својој цркви храму
Св. арханђела Михаила и Гаврила: даде за душу својој упокојеној кћери Живани
и себи за здравље и својој супрузи Латини љета господњег 1805. месеца децембра
20. Јосифа Шакабенте упокојеног. Напомена: Ову икону нисмо пронашли у цркви
Икона Рођење Христово, уље, дрво, димензије 42 х 55 cm. Композиционо
решење по Николи Нешковићу, али је третман новији, без злата, у колориту
богатији и свежији. Вероватно да је све иконе радио Рајко Стојановић који је као
Вршчанин могао бити један од првих Нешковићевих ученика. Запис на икони
гласи: Oву икону приложише житељи села Велика Гаја Теодор Савуљ и Јефта
Савуљ својој цркви храму светога Архангела Гаврила за свој спомен љета 1803. 28.
фебруара. Напомена: Ову икону нисмо пронашли у цркви.
Икона Исус Христос, од непознатог
аутора, уље, дрво, димензије 70 х 88 cm.
Христос је у допојасној фигури; у целом
остварењу посебно се истиче успешно
изведен пластицитет руку помоћу све
тло
тамних тонова. Инкарнат је таман.
Христос у левој руци држи сферу. Ау
реола и сфера су позлаћени. Икона нема
запис. Напомена: Ову икону нисмо про
нашли у цркви
(Сл. бр. 9) Икона Богородица са
Христом, урадио је, по свему судећи,
исти непознати аутор уље на дрвету,
истих димензија 70 x 88 cm (као икона
Исуса Христа). Где су пуно лице и
облине руку веома успело моделовани.
Икона се налази на почетку солеја, са
леве стране, у посебно израђеном раму.
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(Сл. бр. 10) Икона Богородица са Христом.
Икона се налази на почетку солеја са десне
стране у посебно урађеном раму, изнад стола где
обично стоје или седе владике. Уље или темпера
на дрвету, димензије 44 x 68,5 cm. Христос је на
Богородичиној десној руци. Главу је приљубио
уз њено лице, рукама је обгрливши око врата.
Његова одећа је смеђа, а Богородичина црвена.
Икона је много оштећена, површина је више
пута премазивана лаком, тако да је много
потамнела, а цео слој на средњем делу, дуж
фигуре Христа, одваја се. Није стављена под
заштиту државе.
(Сл. бр. 11) Икона Житије Св. Николе са сценама из Старога и Новога завета
и из живота хришћанских мученика, од непознатог аутора. Димензије централног
дела иконе су 57 х 69 cm, а целе иконе са околним сценама 83 х 95 cm. У средини је
приказан Св. Никола на престолу. Уместо рама, око централног дела насликан је
богати, китњасти, биљни орнамент, у који су уплетене фигуре пута. Око тога, у 16
правоугаоних поља, приказане су сцене из живота Св. Николе. Изнад сваке сцене је
натпис. Уз ивицу је аплициран
резбарени и позлаћени рам
који има 23 отвора. Кроз отво
ре, на доњој површини, виде
се слике са сценама из Старога
и Новога завета и из живота
хришћанских мученика. Свако
сликано поље је подељено у
четири дела и у њима су мини
јатурне сцене. Доле, у средини
су, под бројевима, објашњења
свих сцена, а испод тих објаш
њења је текст на грчком језику.
У овом недовољно јасно напи
саном и прочитаном запису,
можда би се могла претпоста
вити сигнатура аутора.

14

Изнад правоугаоног дела слике је један резбарени украс, троугластог
облика, чија је површина исликана фигурама пророка. На врху је круна и крст,
испод круне срце, а испод њега орао. Са стране по једна ваза. Икона је значајан
рад, како због стилских квалитета и особености, тако и због неуобичајеног
и сложеног иконографског садржаја. Обрада појединих ликова слична је
остварењима Христофора Жефаровића. Смело би се закључити да је икона рад
мајстора из XVIII века који је имао блиске везе са најјужнијим крајевима наше
земље. На полеђини пише да је икона 1925. године обнављана, али се на слици не
виде трагови рестаурације, сем да је вршено бронзирање рама. Сцена на којој је
представљено враћање вида Стефану Дечанском је оштећена.

ИЗГРАДЊА НОВЕ ТРЕЋЕ ПРАВОСЛАВНЕ
ЦРКВЕ У ВЕЛИКОМ ГАЈУ СВЕТИХ
АПОСТОЛА ПЕТРА И ПАВЛА
ОД 1852–1854. ГОДИНЕ

К

ако се Велики Гај ширио, становништво је било све бројније, па је 1852.
године село имало преко 2.500 становника, а ојачало је и материјално.
Осећала се потреба за изградњом новог храма и она се у тим околностима
могла реализовати. На подизању новог храма је нарочито радио јереј Георгије
Чолаковић, свакако уз помоћ већ остарелог оца, свештеника Михаила. Анђелко
Максимовић износи, да су главни ктитори за изградњу нове цркве у Великом
Гају били: Благородни Николај Маленица от Стаморе и Благородна Милостива
Јулијана супруга покојног Јована Маленице од Стаморе. Колико су дали новаца
Николај и његова снаја Јулијана да би се изградила црква немамо података.
Међутим, постоје сигурни докази да су и Гајчани Срби узели активног учешћа у
прикупљању добровољних прилога за изградњу новог храма. Пронађен је доку
менат који је у целости обрадио Милан Милошев, под насловом: „Добровољнаја
милостиња от храма церков от васцјелаго обшчества 13. јулиа 1852. године, у
Вел. Гају Прилог су давали мештани, у новцу према могућностима. У списку
писаном руком налази се више од 80 имена добровољних приложника за
изградњу цркве. Нажалост и ту нисмо дознали, колико је новца прикупљено,
пошто нема писмених забелешки, или их нисмо пронашли.
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Табела 1. Имена добровољних приложника мештана Великог Гаја за изградњу цркве

1852. године
Јосиф Чампазовић Mарко Пајић
Георгије Чолаковић Риста Мандић
Тома Павков Андра Пајић
Тома Мандић Пера Козаров
Марко Павков Марко Поцић
Риста Белић Павле Поштин
Јоца Максимовић Велимир
Чампазовић
Тома Павков Сима Мунћан
Лука Белић Кузман Шепецан
Јова Босанкић Арон Трњанчев
Марко Ћирка Пера Пандуров
Живота Савков Јоса Којић
Сима Пандуров Сима Чолаков
Траило Пипарка Јефта Мандић

Вита Савков Коста Гојков
Милета Мунћан Тома Босанкић
Васа Савков Голуб Пандуров
Ћира Лаушев Макса Павков
Јова Бакић Панта Грујин
Илија Пајић Кузман Козаров
Јефта Ћирка Сава Ђукин
Јоса Белић Лука Бирђан
Жива Босанкић Недељко Поцић
Васа Максимовић Живојин Савков
Ђока Бирђан Тома Мандић
Жива Бекић Макса Мандић
Сима Мандић Васа Савков
Танасије Максимовић Марко Павков
Васа Гојков Гаја Белић
Андреја Павков Никола Којић

Списак је у целости преписан из поменутог прилога. За нас Максимо
виће је интересантно да се на том списку налазе: Јоца Максимовић, Васа
Максимовић, наш директни предак, и Танасије Максимовић. Важно је напо
менути да су мештани, поред прилога у новцу, активно учествовали у изградњи
новог храма добровољним радом на пословима који нису захтевали стручност.
Када су финансијска средства била обезбеђена и новац сакупљен, почело се са
набавком, куповином и довлачењем потребног грађевинског материјала, да би
се са изградњом нове цркве отпочело 1852. године.
Приликом зидања православне цркве у Великом Гају, од 1852–1854. го
дине, мајстори и калфе су 13 месеци становали код Влајка Чампазевића.
Црква је завршена 14. септембра 1854. године. Мајсторима зидарима Јовану
Гетману, Стевану Гергину, Томашу Дауну и Степану Герману исплаћено је 223
форинте и 7½ новчића.
Што се тиче зидарског дела посла црква је била сазидана 14. септембра 1854.
године, али унутрашњост цркве није била сређена. Требало је још две године рада
и новца да би се црква довела у стање за обављање свих црквених обреда.
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ШТА ЈЕ ПРЕНЕСЕНО ИЗ ЦРКВЕ
СВ. АРХАН. МИХАИЛА И ГАВРИЛА

ренесено је 13 икона: четири престоне и царске двери и осам осталих икона, све
стављене под заштиту државе и припадају Српској православславној цркви у
Великом Гају. Мишљења смо, да је олтарска преграда пренесена из старе цркве у
нову као привремено решење, али је, као што се види, остала до данашњих дана.

(Сл. бр. 14. Иконостас).
Спомиње се, да су пренесени Октоих, штампан 1644. у Лавову и једна Хорологија
часослов, штампан такође у Лавову 1692. године. Ми их у цркви нисмо пронашли.
У писменим белешкама етнолога Милана Милошева, пронашли смо да је
Црква Св архан. Михаила и Гаврила имала три ливена звона, изливена 1803,
1827 и 1830. године. Иста су пренесена у нову Цркву Св. апост. Петра и Павла.
Године 1863. изливено је четврто звоно код Бота у Вршцу, а пето највеће је
изливено 1906. године у Темишвару код фирме Новотни.
Тако је Црква Св. апостола Петра и Павла у Великом Гају 1906. године
имала пет звона.
Белешке Милана Милошева се чувају у Градском музеју у Вршцу.
Освећење цркве. Црква у Великом Гају, није освећена на Петровдан 29. јуна
/12. јула 1855. а ни 1856. све до 22. септембра /4. октобра 1856. године, како је
у свом извештају написао 18. фебруара /2. марта 1879. године, јереј Димитрије
Бакић. Вероватно да су радови на цркви тек тада били завршени и црква
спремна за освећење. Епископа који је обавио освећење храма јереј Димитрије
Бакић није споменуо.
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Међутим, на сајту у материјалима које је поставила Српска православна
Епархија банатска, пронашли смо да је храм освећен од епископа темишварског
Самуила Маширевића 22. априла /4. маја 1856. године, што указује да је црква
ипак освећена пре Петровдана. Гајчанима је тада била велика част да је освећење
цркве обавио темишварски владика Самуило, будући митрополит карловачки
и патријарх српски. Освећењу су верујемо присуствовали Николај Маленица са
синовима Георгијем и Александром, бароница Јулијана Маленица, а свакако да
су позвани и други високи гости, као и виђенији Гајчани.
Али, из Протокола рођених и крштених великогајске парохије, прона
шли смо на листу број 19 да су сва деца све до редног броја 293. и датума 15.
октобра/27. октобра 1856. године, крштена у Храму Светих арханг. Михаила и
Гаврила. Последње је крштено тог датума Николај, син Георгија и мајке Теодоре. На
истом листу број 19, али на другој страни стоји исписано: Црквени храм, Светих
апостола Петра и Павла. Прво крштено дете под редним бројем 294 је Сосана, која
је крштена 18. октобра/30. октобра. 1856. године, од оца Кирила Белића и мајке
Јулијане. Као што се види, од задњег крштења у старој цркви, до првог крштења у
новој цркви размак је три дана. Даља крштења обављана су, све до данашњих дана
у Храму Св. апостола Петра и Павла уз уредно вођење Протокола.
Нисам успео да утврдим датум кад је црк
ва у Великом Гају први пут освећена и кад је
стара црква срушена. Мало ме изненађује, да у
Протоколу рођених и крштених нема ништа за
писано од иначе искусних и познатих свеште
ника оца Михаила и сина Георгија Чолаковића,
па ни од свештеника задужених од стране Епар
хије да прегледају парохијске протоколе и да их
оверавају својим потписима.

(Сл. број 12) Црква Св. апост.
Петра и Павла у Велиом Гају,
након обнове 2010. године.)
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Као што је поменуто нисмо пронашли пи
смене податке о храму Св. архангела Михаила и
Гаврила, (изглед храма, његова величина, дужина
зидања, како је новац сакупљан, колико је све
то коштало, а нисмо пронашли ни када је црква
тачно срушена). Неке податке смо добили пре
гледајући протокопле о рођењу и крштењу деце.
Верујемо да је црква срушена пре освећења нове
цркве, Св. апост Петра и Павла, 1856. године.

(Сл. бр. 13 Крст споменик на месту олтара
старе цркве. Налази се у црквеној порти
недалеко од олтара нове цркве). Према нашим
прорачунима црква је служила око 90 година,
oд 1765–1856. године.
(Сл. бр. 15) Гробница породице Маленица
изграђена je у исто време кад и црква Св. апост.
Петра и Павла у Великом Гају. На гробници
нема никаквог натписа. Према документима
које поседујемо у гробници су сахрањени: Јован
Маленица од Стаморе, син Петра Маленице,
умро 1825. године, и Петар Маленица, отац
Јова
нов, умро 1826. у Великом Гају. Петар
Мале
ница је усвојени син Јосифа Маленице,
темишварског бирова, који је породици обезбе
дио племићку титулу. Јован и Петар су били сахрањени у старој цркви Св. архан.
Михаила и Гаврила, у посебној гробници, а када је изграђена нова црква, њихови
земни остаци су пренети у нову породичну гробницу, око 1855. године. Никола
Маленица, син Петра Маленице, умро је 1866. у Бечу.
Сахрањен је у породичној гробници. Јулијана, удовица
покојног Јована Маленице, умрла је 1866. и сахрањена
у породичној гробници Маленица. Георгије-Ђорђе
Маленица, старији син Николаја, умро је 1869. и
Александар Маленица, млађи син Николаја, умро је
само неколико месеци касније, 1869. године, такође
су сахрањени у породичној гробници, као и њихова
мајка бароница Ана, удовица покојног Николаја
Маленице, која је умрла 1883. године.
Нисмо сигурни да је у гробници породице Маленица сахрањен Алек
сандар, син Петра Маленице, стар 4 године умро 1885. Он је унук пок.
Александра и Олге Маленице. Такође немамо податке да је Милош Маленица,
син Александра и Олге Маленице, који је извршио самоубиство 1891. године,
у 26 години живота, сахрањен у поро
дичној гробници Маленица, али је
сигурно сахрањен у Великом Гају. (Имамо извод из Протокола умрлих парохије
великогајске). Можда је још неко из породице Маленица ту сахрањен, али
податке нисмо пронашли. Не постоје подаци о величини гробнице, па је могуће
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да у цркви постоје и појединачна гробна места у којима су сахрањени неки
чланови породице Маленица. Такође немамо података ни о томе да ли је неко
од свештеника или виђенијих људи из Великог Гаја сахрањен у црквеној порти,
као што се понекад чинило.

Иконе које нису под заштитом државе
У храму Св. апостола Петра и Павла постоје и друге иконе, али оне
према процени стручњака, немају већу уметничку вредност. Грофица Јулијана
Маленица поклонила је икону Крунисање Пресвете Богородице. У Летопису
парохије пронашли смо да је Војин Павловић, житељ Великог Гаја, приложио
икону Вознесење Христово, уље на дрвету, непознатог аутора. Такође се
спомиње да је икону Благовести, уље на дасци, даривала цркви Јованка Чолаков
1913. године, за покој душе своје ћерке Јевросиме. Свакако да има и других
дародаваца чија имена нису записана.
У нама доступној литератури нисмо пронашли званично решење које би
потврдило, да је и сама црква проглашена за посебну споменичку вредност,
мада се у неким приватним белешкама та могућност спомиње.

КО СУ БИЛИ БЛАГОРОДНИ НИКОЛАЈ
МАЛЕНИЦА ОТ СТАМОРЕ И БЛАГОРОДНА
МИЛОСТИВА ЈУЛИЈАНА МАЛЕНИЦА

Б

лагородни Николај Маленица је син Петра Маленице от Стаморе и мајке
Анастасије. Његов отац Петар је био један од најмлађих учесника на сабору
у Темишвару, као представник спахија и асесор, судски помоћник темишварског
комитета. Сабор је одржан од 26. августа до 4. новембра 1790. године. Расправљало
се и тражила су се решења за бројна питања: национална, политичка, верска,
па и територијална. Петар је иначе био и велики добротвор. Никола Маленица
от Стаморе припадао је, као што се зна, племићкој породици и био је веома
образован човек. Живео је повремено у Великом Гају, Темишвару и Бечу, где је и
умро, а службовао је као судија или судски помоћник у више жупанија Краљевине
Угарске. Као властелин постао је члан Матице српске 1838. године. Николај
Маленица от Стаморе, као богат човек био је и велики добротвор. За изградњу
новог иконостаса у саборној цркви у Темишвару дао је 1826. године 1.000 форинти.
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Kод Николаја морамо, нажалост, да почнемо од његове смрти, пошто је
извод из Матичне књиге умрлих једини документ који поседујемо. Умро је 5.
августа 1866. године у Бечу, после дуже болести. Из Беча је пренесен у Велики
Гај и 11. августа 1866. године, сахрањен у цркви Св. апостола Петра и Павла, у
породичној гробници Маленица. Парох Петар Ђурчић је уписао да је Николај
поживео 74 године. На основу тог податка израчунали смо, да је могућа година
рођења Николаја 1792. Рођен је, дакле, у раздобљу за које нису сачувани или
вођени матични протоколи у Темишвару и због тога није ни могао бити уписан у
Протокол рођених и крштених.

(Сл. бр. 17 умрлица Николаја Маленице).
Био је ожењен Аном, Немицом рођеном у Бечу 1799. године. Николај
Маленица от Стаморе и Ана имали су више деце. Пронашли смо петоро. Сви
су рођени у Темишвару.
Бр. протокола 17, Петар, рођен 24, крштен 26. фебруара 1821. године у
Темишвару, син Николаја и Ане Маленице от Стаморе.
Бр. протокола 79, Георгије, рођен 18, крштен 22. новембра, 1822. године
у Темишвару, син Николаја и Ане Маленице от Стаморе.
Бр. протокола 139, Николај, рођен 18, крштен 20. септембра, 1824.
године у Темишвару, син Николаја и Ане Маленице от Стаморе.
Бр. протокола 249, Антониј, рођен 20. јуна, крштен 4. јула 1828. године у
Темишвару, син Николаја и Ане Маленице от Стаморе.
Бр. протокола 454, Александар, рођен 15, крштен 24. септембра 1832.
године у Темишвару, син Николај и Ане Маленице от Стаморе.
У знак захвалности, за велику новчану помоћ која је добијена од спахије
Николаја Маленице, како износи Јован Ердељановић у својој књизи, прихваћена
је молба благородног Николаја, од стране Црквеног одбора великогајске парохије,
да Храмовна слава у новом храму буде Светих апостола Петра и Павла, у спомен и
сећање на његовог рано преминулог прворођеног сина Петра. Петрову умрлицу,
нажалост, не поседујемо, па ни податак о години његове смрти. Помислили смо
да се ради о малом детету, што смо и написали у књизи „Породица Маленица
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Велики Гај“. Међутим, након изласка књиге, добили смо од др Бојане Катић,
научног сарадника Историјског архива из Београда, писане материјале: Исписе
из каталога о пренумерацији, из којих се види, да је, Николај Маленица 1835.
године, претплатио синове Петра (имао 14 година), Георгија (13), Антонија (7) и
Александра (3) на књигу Берић Ј.: Житије Богородице, Будим 1835. За Николаја
није, јер би он тада имао око 11 година, што указује да је он у међувремену умро.
Петар Маленица и сам се претплатио на Малетићеву књигу Историческо
критически опис битке косовопољске Нови Сад, 1847. Те године је имао око
26 година, што значи, да Петар Маленица син Николаја Маленице от Стаморе
није умро као дете, већ као одрастао човек, највероватније између 1847. и 1852.
године, непосредно пре почетка зидања нове цркве.
Ана, супруга Николаја Маленице, умрла је 27. јануара 1883. године, у 84.
години живота у Великом Гају, у немачком делу села, у кући коју су Маленицe
прво сазидали на катастарском броју 1. Верујемо да су кућу сазидали или отац
Петар пре смрти 1826. или син Николај, пре досељавања Немаца 1848. године.
Око њене сахране било је доста проблема. Барон Фери, њихов даљи рођак,
је захтевао да буде сахрањена у православној цркви, с обзиром на то да је њен
супруг Никола био један од главних донатора за изградњу исте. Црквени одбор
се није са тим сложио, пошто је бароница Ана била католичке вере. Барон Фери
је дао 100 форинти док се ствар не испита и провери, па је бароница ипак 30.
јануара сахрањена у православној цркви, у породичној гробници. Бароница је
надживела супруга Николаја и синове Георгија и Александра. У књизи умрлих
коју je водио католички свештеник, уписано је, да је Ана католичке вере, и да је
сахрањена у православној цркви. На крају је ипак пронађено решење тако што
је католички свештеник допратио бароницу од куће до православне цркве, а
опело у цркви обавио је православни свештеник. У Протоколу умрлих српске
православне цркве великогајске парохије нисмо пронашли податак да је 1883.
бароница Ана сахрањена у православној цркви.

(Сл. бр. 23, Умрлица Ане Маленице, преузето из архива Католичке цркве)
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Благородна милостива Јулијана Маленица јe удовица Јована Маленице.
Помиње се као власница оног дела имања Маленица који је припадао
покојном Јовану Маленици от Стаморе. Податак када су браћа поделила посед
нисмо пронашли, па је вероватно подељен након смрти Јована Маленице, мада
остаје и могућност, да је то урађено за живота Јована и њиховог оца Петра. Да
је до деобе спахилука дошло
сазнали смо из бележака
Милана Милошева етнолога
из Вршца. Белешке се чувају
у Градском музеју у Вршцу.
Из бележака се види да
су 1852. године власници
Николај и Јулијана Маленица
поседовали имање и тачно
се наводи колики део имања
(Сл. бр. 19, Кућа Маленице, снимана 2010.)
припада Јулијани, а колики
Николају. Ту се не говори
о подели, већ шта су поседовали. Није записано које године је Бароница
Јулијана поклонила Цркви Св. Петра и Павла икону „Света Тројица крунишу
Богородицу“, која се налази на централном делу иконостаса, изнад царских
двери. На полеђини иконе пише: Приложает тоже Јулијане од Маленице.
(Слика бр. 16) Бароница Јулијана
је умрла 15. децембра 1866. године,
у Великом Гају. Сахрањена је 18.
децембра у породичној гробници
Маленица у Цркви Св. апостола Петра
и Павла. Умрла је у 68. години живота,
како стоји у умрлици, од водене
болести. На основу овог податка
израчунали смо да је Јулијана рођена
око 1798. године. О месту рођења
и њеном пореклу нисмо пронашли
ништа. Интересантно је, да су Николај
и његова снаја Јулијана умрли исте
1866. године, у размаку од свега пет
месеци - август и децембар.
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(Сл. бр. 18. Умрлица Јулијане.)
Пронашли смо да су Јован Маленица од Стаморе и Јулијана имали четворо
деце. Сви рођени у Темишвару.
Бр. протокола 282, Петар, рођен 9, крштен 11. јула 1815. године, у
Темишвару, син Јована Маленице от Стаморе и мајке Јулијане.
Бр. протокола 335, Терезија, рођен 13, крштена 15. новембра 1816. године,
у Темишвару, ћерка Јована Маленице от Стаморе и мајке Јулијане.
Бр. протокола 395, Јосиф, рођен 13, крштен 14. октобра 1818. године, у
Темишвару, син Јована Маленице от Стаморе и мајке Јулијане.
Бр. пр. 79, Јован, рођен 18, кршен 22. октобра 1822. године, у Темишвару,
син Јована Маленице от Стаморе и мајке Јулијане.
У Протоколу умрлих пронашли смо:
Бр. протокола 400, младенац Петар, син Јована Маленице и мајке Јулијане,
умро је 21. децембра 1815. у Темишвару.
Бр. протокола 570, младенац Јосиф, син Јована Маленице от Стаморе и
мајке Јулијане, умро је 9. априла 1819. године у Темишвару.

З

Каква је судбина била Јовановог сина
Јована и ћерке Терезије

релу животну доб доживело је бар двоје деце Јована и Јулијане Маленица.

Према исписима из каталога о пренумерацији Терезија Маленица од
Стаморе и Јанко Маленица од Стаморе претплаћивали су се 1835. године на
књиге као брат и сестра. Јанко је претплаћен као слушатељ поезије. Терезија
је тада имала 19 година. Јанка нисмо пронашли ни у Протоколу рођених и
крштених, ни у Протоколу умрлих, а ни касније у било каквим материјалима,
па ни у материјалима o пренумерацији.То указује да је у питању био надимак, а
не име и да је вероватно реч о Јовану Маленици, млађем сину Јована и Јулијане

24

ВЕЛИКИ ГАЈ - ЦРКВЕ И ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

од Стаморе. Наиме, 1836. Јован Маленица се појављује као пренумератор, исто
као поезије слушалац, тада са 14 година. Мислимо да се ради о истој особи – о
Јовану, који је вероватно носио и породични надимак Јанко. Јован се појављује
као пренумератор још 1839, 1840, 1841. године и два пута 1847. Тада је већ имао
25 година. Јулијана се, као што знамо, 1852. године појављује као власница дела
имања које је припадало њеном супругу Јовану. Немамо података о томе шта се
десило с њеним сином Јованом сином између 1847. и 1852. године. Чињеница је да
се Јован не спомиње као наследник спахилука било сам или са мајком, а ни после
мајчине смрти 1866. године, када имање наслеђују синови Николаја Маленице,
Георгије и Александар. То упућује на закључак да је у међувремену Јован умро,
али да није сахрањен у Великом Гају, па због тога о његовој смрти нема података
у Протоколу парохије у Великом Гају. Ни Терезија се више не појављује. О њој
нисмо пронашли ништа, а за Јована верујемо да је умро пре 1852. године.

КАТОЛИЧКЕ ЦРКВЕ У ВЕЛИКОМ ГАЈУ
(MALENICZ FALVA)

З

бог недостатка радне снаге, великогајски спахија Николај Маленица можда
заједно са оцем Петром и братом Јованом досељавају католичке Немце 1811.
године. У немачком крају села на терет општине 1824. године, изграђена је прва
католичка црква. Црква је сазидана од печене цигле, покривена трском и без
торња. Општина је купила и два звона која су постављена тако да се звонило са
земље. Парохија из Стаморе била је заједничка за оба села, а осамосталила се 29.
марта 1832. године само за Маленица село. Црква је освећена 15. априла 1832.
године и посвећена Светим апостолима Петру и Павлу.
Једини покровитељ за изградњу нове Католичке цркве 1854 –55. године,
био је Никола Маленица. Касније су се придружили, помогли изградњу цркве
и други богати и виђенији људи, као Dániel Ernö, Winkerberg Gyula, Worsching
György, Blaskovits Mihály. Црква је 1856. године освећена у част Пресвете
Дјевице Марије. У Историјском архиву у Белој Цркви пронашли смо Протоколе
рођених од 1832–1866, умрлих од 1832–1858. и венчаних од 1832–1878. Свуда
стоји Римокатолочки храм: Светих апостола Петра и Павла, Велики Гај односно
Маленица фалва. Изградњом нове цркве и њеним освећењем име цркве је
промењено у Пресвете Дјевице Марије.
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Пронашли смо књигу коју је саставио и приредио, Erös Lájos: „Adalèkok
a Zrenyanini – Nagbecskereki Egyházmegye törtènetèhez“, 1993. У слободном
преводу: „Прилози за историју Зрењанинске епархије“где се Велики Гај води
под редним бројем 6, страна 704/5.
Католичка црква у Великом Гају порушена је 1958. године, после 103. године
постојања, на захтев католичких црквених власти, због малог броја католика,
углавном Мађара.
Прота Душан Коларов, архиjeрејски намесник, је вршио редовну контролу
писаних извештаја свештеника у Летопису парохије великогајске и у њих
стављао примедбе. Он је 8. јуна 1959. године записао следеће: „Нека се зна да
је почетком 1958. године, порушена Немачка католичка црква“. Грађевински
материјал је распродат. Немачко гробље је уступљено грађанским властима.
Оно је сада запуштено. На плацу некадашње цркве сазидана је приватна кућа.
У све ово била је укључена надлежна власт римокатоличке цркве. У Великом
Гају има свега 4–5 католичких кућа, углавном Мађара.
Куповина обрадивог земљишта. Током друге половине 19. века Српска
православна црквена општина из Великог Гаја, куповала је плодно земљиште од
својих верника, који су је продавали из разних разлога, најчешће због дугова.
Сматрало се, да је боље, да земљу купи црква, ако већ има средстава, него
туђинац, пошто су Срби oкo 300 јутара обрадиве земље продали новопридошлим
колонистима Немцима.
Куповина парохијског дома 1891. године. Из црквеног записника од 20.
септембра 1891. види се, да је донетa одлука да се купи кућа за стан пароху.
Кућу је на продају понудио Голуб Гојков Дабила. За њу је тражио и добио 1200
ф. под условом, да му се да капара од 300 форинти одмах, а остатак по преносу
власништва. Кућа је 30. јануара 1892. исплаћена Гојков Голубу Дабили, по
одбитку интабулације од 245 форинти. Парох Димитрије Петровић поклонио
је 100 форинти личних средстава за куповину куће.
Црквена порта је ограђена жицом 1898. године. Порта је била велика.
Обухватала је цркву и стару школу. Уговор је склопљен са Јозефом Сингером из
Зичифалве (сада Пландиште). По уговору, мајстор је морао да обезбеди следећи
квалитет материјала: тесане баскије (летве) од багрема, висина ограде требало
је да буде 1,5 м и да ограда има троја врата – капиџика. Стубове и баскије
требало је да, према уговору, теше тесар Никола Греш. Пошто Сингер није
поштовао одредбе уговори, чак није учинио ништа да направи ограду, посао
је уступљен Михају Божику из Темишвара, који је ограду подигао и оградио
жицом. У белешци о подизању ограде није наведена вредност радова.
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Године 1901. освећено је „небо“ – балдахин, прекривач над престолом од
скупоцене материје. „Небо“ које стоји пред олтаром носи се на литијама (назив
по златотканој материји). Овом чину при
с уство
вао је Јован Чудоми
ровић,
конзисторијални бележник, потом парох из Црепаје Корнелије Петровић, придвор
ни ђакон, гроф Еуген Карачињи са женом Каролином, као приложници наведеног
„неба“, кога поклонише у знак пажње према великогајској црквеној општини.
Постављање громобрана. Неколико година касније, тачније, 29. јула 1907.
године, постављен је громобран на православној цркви у Великом Гају. Громо
бран је поставио мајстор Ђока Крчагов из Вршца за 231 круну.
Црквена општина Великог Гаја улагала је и у обнову и поправку цркве. Из
Летописа парохије смо сазнали да у храму од 18. јуна до 11. јула 1898. године
нису одржавана богослужења због поправљана цркве споља и изнутра. Рено
вирана црква је освећена на Петровдан 12. јула 1898. године.

(Слика бр. 21 Парохијски дом, снимак из 2011).
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Г

ДОЛАЗАК ЕПИСКОПА ГАВРИЛА
(ЗМЕЈАНОВИЋА) У ВЕЛИКИ ГАЈ 1898 И 1899.

аврило (Змејановић) хиротонисан је за епископа вршачког 1896. године. Родио
се у Срему 1847. године, замонашио се у манастиру Крушедолу и касније постао
архимандрит Крушедола 1894. године. За Гајчане је веома важно што је владика
вршачки Гаврило (Змејановић) два пута долазио да посети великогајску парохију.
Први пут, како пише у Летопису парохије из Великог Гаја: „Његово преосвештенство
г. Гаврило, епископ дејецезан наш, изволео је обавити канонску визитацију у
овдашњој парохији, дошавши изненадно око 10 сати пре подне, 14. октобра 1898.
у пратњи г. Дим. Јанковића, конзисторијалног бележника. По свршетку визитације
пристизале су разне депутације и представници разних корпорација, које је све
његова висост примити изволела“.
Епископ вршачки Гаврило дошао је у Велики Гај по други пут, 12. јула 1899.
године. Био је замољен од стране депутације Црквене општине да служи архијерејску
службу на дан црквене славе, Св. апостола Петра и Павла. Кад је сазнао да је његов
претходник владика Нектарије рођен у Великом Гају, владика је обећао долазак.
Владику Гаврила су на дан славе дочекали барон К. Хаузер, банлочки окружни
надсолгабиров, Е. Санто, општински бележник, кнез политичке општине Великог
Гаја Мила Чолаков и благајник исте Младен Бакић и многи чланови црквене и
политичке општине. Владику су у Ватину на жељезничкој станици сачекали Гајчани
са 20 кола и 25 коњаника. Пред римокатоличком црквом у Великом Гају, изашли су
му у сусрет свештеник Ј. Ендресом и други представници католичке цркве. Владика
је сишао с кола, ушао у цркву, помолио се богу, благословио присутне у цркви и
захвалио се на дочеку. Хергот му је поклонио диван букет цвећа. У његовој пратњи
били су: прота Стојадиновић, Ј. Малуш вршачки парох, Јанковић епархијски бе
лежник и В. Вукосављевић, ђакон. При уласку у парохијски дом букетом цвећа
поздравила га је Загорка, ћерка великогајског пароха Богољуба Петровића, а пред
црквом Ангелина, ћерка Живе Пајића, у име школске деце. У храму су архијерејској
литургији присуствовали госпођа бароница Ернеста Данијела, Данијел са синовима
Елемиром и Тибором и гроф Ваши из Ердеља. На литургији су појала два певачка
друштва. До читања апостола појало је великогајско певач
ко друштво, под
руководством учитеља Светозара Тукулије, а после читања апостола, па све до краја
лит ургије, појало је вршачко певачко друштво као поштовани гости села.
Ручак за све је постављен у црквеној порти, а после ручка је епископ примио
депутације. Након тога владика је у каштелу посетио барона Ернеста Данијела.
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Владика Гаврило урадио је много на сређивању Владичанског двора, како
спољашњим изгледом, тако и унутрашњим.
Епископ Гаврило пензионисао се на свој захтев, 1920. године. Упокојио се 1932.
године, у Земун Пољу, а сахрањен је у породичној гробници у Грабовцима у Срему.
Табела 2 СПИСАК БИРАЧА ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕНЕ ОПШТИНЕ У
ВЕЛИКОМ ГАЈУ ЗА 1902. ГОДИНУ
Поводом сазваног Српско – народног црквеног одбора 26. маја до 8. јуна 1902.
Ре д . К а т .
Број Број

Име и презиме

Ред .
Број

Кат.
Број

Име и презиме

1

2

Младен Грујин

42

64

Ђока Бакић

2

3

Иса Бирђан

43

65

Јефта Бакић

5

Лаза Лупуљев

44

66

Аца Бакић

4

7

Младен Бакић

45

69

Сава Бакић

5

8

Ђока Лупуљев

46

70

Жива Бакић, буша

6

9

Ћира Лупуљев

47

47

Цвеја Бакић

7

10

Драгомир Павков

48

71

Цвеја Бакић

8

10б

Мита Павков

49

74

Лаза Бакић

9

11

Цвеја Бакић, овчар

50

76

Мита Пандуров

10

13

Цвеја Бакић, жврка

51

77

Цвеја Иштванов

11

16

Жива Павков

52

78

Џана Треунов

12

17

Џана Ћирка

53

78

Васа Бакић

13

18

Мита Превој

54

80

Мила Павков

14

19

Светозар Белић

55

81

Јоца Павков

15

22

Душан Лупуљев

58

86

Александар Максимовић

16

24

Сима Милић

59

87

Гаја Станков

17

25

Паја Гојков

60

88

Миша Максимовић

18

26

Алекса Лупуљев

61

90

Ива Павков

19

28

Јоца Ћирка

62

90

Пера Бакић

20

30

Ђока Ћирка

63

91

Иса Бакић

21

30

Ђока Грујин

64

93

Арон Чизмашев

22

31

Светозар Давидов

65

95

Андрија Ћирка

31

Стеван Давидов

66

95

Јоца Којић

23

29
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24

32

Тадеја Недељков

67

95

Аца Бекић

122 178

Јова Мандић

123 179

Мита Мандић

25

40

Илија Глогоњац

68

99

Мита Бекић

123 179

Алекса Босанкић

124 179

Гига Мандић

26

44а

Марко Гојков

69

100

Ђорђе Бекић

125 181

Жива Босанкић

126 180

Жива Мандић

29

46

Васа Гојков

70

101

Милан Бекић

127 183

Цвеја Босанкић

128 184

Ђока Грујин

30

48

Петар Максимовић

71

102

Ђока Боркан

129 185

Мита Грујин

130 186

Стеван Пандуров

31

49

Голуб Гојков

72

110

Васа Дабић

131 187

Јефта Грујин

132 187

Неца Грујин

32

50

Урош Трњанчев

73

113

Жива Туцаков

133 190

Јоца Милић

134 190

Миша Белић

33

51

Ђока Косилошан

74

114

Никола Туцаков

135 192

Спаса Грујин

136 193

Танасије Козаров

34

52

Сима Павков

75

115

Паја Пајић

137 193

Спаса Мандић

138 193

Жива Белић

35

53

Светозар Пипаркић

76

116

Јова Попов

139 194

Душан Максимовић

140 195

Иса Лауш

36

53

Драгомир Пипаркић

77

117

Сима Јуначков

141 195

Милан Трњанчев

145 200

Шандор Бокшан

37

56

Игњат Бакић

78

118

Марко Бакић

146 203

Коста Босанкић

147 204

Стеван Максимовић

38

57

Тома Павков

79

120

Шандор Павков

148 205

Мата Пандуров

149 205

Стеван Којић

39

58

Лаза Павков

80

121

Вита Пандуров

150 206

Жива Ђукић

151 207

Ника Којић

40

58

Душан Албуљев

81

124

Тима Јуначков

152 208

Аца Којић

153 211

Светозар Којић

41

59

Среја Павков

82

126

Арон Јуначков

154 212

Мита Пајић

155 212

Аркадија Пајић

Редни

бројеви

133

Среја Савков

156 214

Иса Мандић

89

134

Жива Поштин

157 216

Миша Жива Поцић
Танасије Савуљев

156 214

133

83, 84, 85, 86 недостају
Иса Савков

87

88

158 217

Стеван Стојанов

90

136

Васа Максимовић

91

138

Жива Савков

159 217

Ћира Ђукић

160 217

Милан Стојанов

92

139

Светозар Савков

93

141

Никола Поштин

161 220

Ђока Мандић

162 223

Сима Мандић

94

142

Анта Поштин

95

140

Ђока Поштин

163 223

164 224

Мита Гојков

96

143

Жива Поштин

97

144

Јоца Поштин

165 226

Жива Паја Мандић
Мита Гојков, руђин

166 226

Жива Стојанов

146

Милош Поштин

99

147

Мита Којић

167 227

Јоца Гојков

168 229

Жива Босанкић

100 148

Душан Јуначков

101 150

Ђорђе Царан

103 155

Сима Живкуц

170 230

Жива Босанкић

Пера Ивков

169 230

Коста Попов

102 154

105 156

Сима Којић

176 237

Жива Павков

Мија Којић

175 236

Пера Боркан

104 156

Јоца Лауш

Светозар Којић

107 154

Стеван Лауш

178 238

Ива Павков

106 157

177 237

Илија Крајованов

Тоша Белић

109 163

Стеван Станков

180 241

Жива Гојков

108 160

179 239

111 165

Нова Поцић

182 -

Коста Бекић

Светозар Бакић

181 242

Арон Гојков

110 164

117 176

Пера Поштин

184 -

Ђока Шепецан

Миша Лауш

183 -

Мита Бакић

116 174

119 177

Васа Грујин

186 -

Иса Бакић

Арон Чолаков

185 -

Жива Лазић

118 177

Мита Пандуров

121 178

Мита Ружић

188 -

Тоза Савуљев

120 178

187 -

Милан Гојков

190 -

Ђока Лазић

191 -

Јоца Козаров

98
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„Ова бирачка листа за 1902. годину, прегледана је данашњим даном и усвојена
у црквено–одборској седници бр. 6/902. У Великом Гају, 25. априла 1902. Листу
потписали: перовођа, Александар Павков, с.р и подпредседник Аца Бекић, с.р.
Листа скинута 2. маја 1902. увече. Накнадно уведини према закључку Црквеног
одбора 5/18 маја 1902. године, под бр. 7/902.“
Не знамо колико је чланова накнадно уведено. Мислимо да није било више од
десетак. Редни бројеви нису вођени како треба, па се понекад и понављају. По мом
мишљењу нису уведени ни сви чланови, првенствено мислим на Максимовиће,
или се можда убележавао само најстарији члан једног домаћинства. Такође
најчешће нису уписивана њихова права имена, већ она, како су их звали: Тоза,
Цвеја, Лаза, Мита, итд. Без обзира како су спискови бирача вођени, они су били
званични документи оверени потписима и печатом. Оригинал се чува у Градском
музеју у Вршцу са осталом документацијом Милана Милошева.
Од 1900. године па све до 1914. тј. до почетка Првог светског рата, у школству
у Великом Гају су извршене велике промене. Основана је шесторазредна основна
школа за српску децу, за дечаке и посебно одељење за девојчице. Изграђено је
ново забавиште, нова школа на Балату, нова немачка и српска школа. О школама и
школству писаћемо посебно поглавље у овој књизи, пошто сматрамо да су цркве и
школе тесно повезане, бар кад су у питању српске цркве и српске школе.
Током Првог светског рата није сасвим престао рад великогајске Црквене
општине. Наиме, 28. августа 1915. године, одржана је седница Црквено–
школског одбора. У записнику са те седнице констатује се да црква има пет
звона. Како је због војних потреба уведена обавеза предаје, поред осталог, и
звона држави, Црквена општина је одлучила да се држави може уступити само
једно звоно – оно од 24 кг, и да су oстала потребна цркви. Међутим, није било
тако, јер држава није поштовала одлуке Црквене општине, па су предата три, и
то три већа звона. Предаја звона извршена је 17. априла 1916. године. Одлучено
је да од стране општине примопредаји присуствују Душан Думић, општински
бележник и сеоски кнез Мила Чолаков. Они су били присутни када су однесена
три већа звона, a остављена су два – оно најмање и једно мало веће.
После завршетка Првог светског рата у Великом Гају, након великих
промена, нарочито у школству и државној администрацији, наставило се са
изградњом села.
Поводом десетогодишњице завршетка Првог светског рата подигнут је 1928.
године, у порти великогајске цркве, с десне стране од улаза у цркву, споменик
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погинулима у рату. На споменику пише:
У прослави десетогодишњег ослобођења
Срби Гајчани подигоше овај споменик
својим синовима палим на Добручком,
Солунском и разним ратиштима у Свет
ском рату од 1914–1918. године. Поги
боше: Имена нисмо могли да прочитамо
пошто су слабо видљива. Споменик се
слабо одржава и делује запуштено.
(Слика бр.23.)
Традиција давања прилога цркви
одржа
ла се код Гајчана у већем или
мањем обиму и после 1918. године, све у
зависности од жеље мештана и њихових
могућности. Познати ратар Mита Пајић,
наш рођак, приложио је великогајској
цркви барјак – литију. Он је 1937. године за
2.000 динара купио велики барјак – литију
и поклонио га цркви. Управа великогајске
парохије молила је, актом од 8. маја 1937.
године, од банатског епископа г. Викентија грамату, као признање за Миту Пајића.
Владика је захтев усвојио и Мити Пајићу је грамата додељена у недељу 23. маја
1937. године и прочитана је пред свима који су тог дана били у цркви.
Споразумом између црквене и политичке општине Великог Гаја 1938.
године, проширена је, уређена и ограђена црквена порта заједно са основном
школом и општинском кућом. Порта је имала четворо врата за мештане и две
капије. Једна за улазак у цркву, а друга за уношење материјала за одржавање
стаза. Лепо ограђена порта са пуно стабала липе и кестена, изгледала је као
сређени парк и ту се у летњем периоду српска омладина окупљала недељом и
празницима. Играло се најчеће коло.
Исте године започело се с прикупљањем добровољних новчаних прилога
за куповину нових звона која су са цркве, као што је поменуто, однесена 1916.
године. Народ се одазвао у великом броју, јер је желео да црква има пет звона
као и пре Првог светског рата и до почетка 1938. године прикупљено је око
30.000 тадашњих динара. Новац је приложило 14 великих дародавца и скоро 190
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малих, који су поклањали
између 20 и 300 динара.
Поред осталих, ту се налазе
и имена Петра, нашег де
да стрица, и Светозара
Максимовића, нашег оца.
Велики приложници су,
поред неколицине богатих
ратара из Великог Гаја и
Драгомир Бекић, Ђока Гру
јин, Ненад Гојков, Ненад
Павков, Александар Гојков,
Народна скупштина, Упра
ва краљевског двора, Бео
градско певачко друш
тво
„Невен“, један народни
по
сланик и удовица бив
шег протојереја Душана
Николића, који су прило
жи
ли 500 динара а неки
и више од тога. Средства
су наменски прикуп
ље
на за овај подухват: зара
да са два бала и прилози
прикупљени у Мариолани
(Пландиште) била су до
(Слика бр. 25. Дародавци за куповину звона 1938.) вољно велика да буду сма
трана великим приложни
цима. Парох Михајло Николић је по одлуци Црквеног одбора склопио уговор
са фирмом Квирин Лебеш из Загреба, за ливење три звона укупне тежине 563
килограма (једно од 305 кг, друго од 178 кг и треће од 80 кг). Звона су свечано
донесена са ватинске железничке станице 10. јула и већ 12. јула 1938. године,
на сам дан храмовне славе и уз велико учешће народа подигнута на торањ –
звоник. Постављање ових звона чинило је део народне прославе поводом
обележавања 20–годишњице ослобођења и уједињења Краљевине Југославије.
Ипак, морало је да се сачека 22 године да би великогајска црква имала поново
пет звона.
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ЗИДАЊЕ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ
У АЛЕКСАНДРОВОМ ГАЈУ (КУПИНИКУ)

Д

ео поседа Ернеста Данијела са насеобином Балат било је захваћено 1919.
аграрном реформом. У куће спахијских радника који су морали да се иселе
и напусте посед, јер им није признат статус интересената, уселили су се нови
становници - колонисти. До 1925. године населило се 135 породица, а 1926. још
91 породица Барањаца који су дошли из Штипа. Нови становници мењају име
насеља Балат 1925. године и дају му ново име Александров Гај, по имену краља
Александра I Карађорђевића.

Прва свечана литургија служена је 1926. године, у Александровом Гају у згради
основне школе, пошто нису имали своју цркву. Насеље Александров Гај било је у
саставу општине Велики Гај све до завршетка Другог светског рата, односно до
1948. године, када су села одвојена и функционисала са посебним службама.
Мештани Александровог Гаја су за патрона своје цркве и насеља изабрали
празник: Рођење Пресвете Богородице – Малу Госпојину, која се прославља
21. септембра. Одмах се 1933. године кренуло са идејом за изградњу цркве.
Требало је цео подухват добро организовати и реализовати пошто средства за
изградњу храма нису била мала.

Велики приложници за изградњу Спомен цркве у
Александровом Гају до краја 1934. године,
јесу и приложише:
Двор краља Александра поклонио је ондашњих		
10.000 динара,
Министарство пољопривреде				
25.000 динара,
План за изградњу цркве урадило је Министарство грађевина бесплатно
Синодална припомоћ					
2.000 динара,
Др Михаило Пупин, Америка				
2.000 динара,
Банска управа, Сарајево					
3.000 динара,
Општина Велики Гај					
1.500 динара,
Владика Геогрије					
5.000 динара,
Епархијски фонд вршачки				
5.000 динара.
Разуме се да су прилози стизали и касније.
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Камен темељац и темељи за цркву постављени су 6. септембра 1934. године, на
дан рођења престолонаследника Петра II Карађорђевића, сина краља Александра
I и краљицеМарије, рођеног у Београду 1923. године. Поводом освећења камена
темељца спомен цркве у Александров Гај су у недељу 17. септембра 1934. године
дошли изасланици највиших државних установа. Јутарњим возом преко Вршца
до Ватина дошли су: краљев изасланик пешадијски потпуковник г. Миливоје
Богићевић, изасланик бана г. Милорад Мићић, командант војне музичке школе,
срески начелник, Епископ банатски, г. др Георгије Летић, у пратњи проте Свети
слава Стојаковића и других свештеника и угледних људи из Вршца и околине.
Александров Гај је тада доживео једну ретку свечаност.
Госте су на станици у Ватину дочекали председници општине Виликог Гаја и
Ватина. Високе госте поздравио је одабраним речима у кратком говору председник
политичке општине из Великог Гаја Петар Пера Максимовић. Затим су гости у
свечаној поворци, у фијакеру са четворопрегом Живе Гојкова из Великог Гаја, с
бројним коњаницима, фијакерима и колима продужили за Велики Гај. На улазу у
Велики Гај високе госте је у име целог села пред славолуком поздравио општински
бележник Милета Брашован. Поворка је пролазила поред римокатоличке цркве,
па је епископ обишао и немачку католичку цркву, где га је сачекао свештеник
са народом, а владика је присутне изабраним речима поздравио на немачком
језику и позвао на братску слогу и љубав са свим мештанима без обзира на веру и
нацију. Пред школом и црквом и бројним народом, госте је поздравио управитељ
школе Божидар Ћосић, а потом је у цркви одржана кратка молитва, након које
је високе госте поздравио про
та Душан Николић. У 9 часова
одржана је у великогајској цркви
Света архијерејска литургија. На
кон одржаног говора од стране
вла
дике, гости и многобројни
народ, кренули су у Александров
Гај на освећење камена темељца.
По завршеном освећењу први је
узео реч епископ Летић, а затим и
други високи гости. Од домаћих
говорили су Стојић Максимовић и
(Сл. бр. 24. Црква у Купинику,
снимана 2010.)
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Данило Кнежевић. На одржаном банкету било је доста здравица. Свечани ручак
трајао је до 3 сата по подне. Гости су посетили виђеније добровољце, колонисте у
Александровом Гају, а у Великом Гају посетили су дом проте Николића, учитеља
Ћосића и бележника Брашована, одакле су наставили пут преко Ватина за Вршац.
Храм Рођења Пресвете Богородице подигнут је у византијској традицији, у
стилу Лазарице, предворне цркве кнеза Лазара у Крушевцу.
Спомен црква у Александровом Гају завршена је и освећена 29. септембра
1935. године.
Поред тога што је писао молбу за подизање цркве у Александровом Гају,
прота Душан Николић је упутио и 1.276 молби на различите стране, разним
надлештвима и појединцима. Од којих се одазвало 223 са прилозима различите
вредности–најмањим прилогом од 5 динара и највећим од 2.500 динара.
Дивизијски генерал и командант жандармерије у Београду, г. Душан Марковић
и његова супруга поклонили су звоно „Бранкица“ за помен њихове рано
преминуле ћерке, док је генералштабни пуковник у резерви Милан Ристић из
Београда поклонио цркви јеванђеље и за то добио писмено признање. Илија
Милојевић, добровољац из Великог Гаја, даровао је 2.000 динара за једно звоно,
које је требало да носи име његовог умрлог брата Душана.
После погибије краља Александра Карађорђевића у Марсеју, добровољци
колонисти су, на предлог проте Душана Николића у знак захвалности према
блажено упокојеном краљу мученику Александру I, одлучили да дају новчани
прилог и заједнички купе једно звоно с именом „Краљ Александар“.
Године 1934. прикупљено је 2.842 динара, са прикупљањем је настављено
и 1935. године.
Прота Душан Николић умро је 29. марта 1935. Сахрањен је у цркви у
Алексанровом Гају.
Од завршетка храма за 70 година постојања, врло је мало улагано и урађено
за одржавање цркве Рођења Пресвете Богородице у Александровом Гају
(Купинику). Права и детаљна обнова Спомен храма у Купинику, започета је 2005.
године, добровољним прилозима грађана, од разних донатора било у новцу или
материјалу, од Управе Скупштине општине Планидиште, као и великим залагањем
свештеника Душана Нишевића, организатора целог подухвата, од кoга сам и
добио информације шта је све урађено на храму. Постављена је хидроизолација,
па храм више не влажи. Стављене су нове подне плочице. Кров је у целости
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обновљен и покривен бакарним лимом. Од истог материјала направљени су и
олуци. Црква је споља поново омалтерисана и споља и изнутра окречена. Она
данас изгледа као да је тек сазидана. Од Драгана Панића, службеника, добио сам
информације, да је одржана и донаторска вечера ради прикупљања средстава.
Радован Бајић, пореклом из Купиника, а тада директор Нафтагаса, одвојио је
велика средства у новцу и материјалу за обнову храма. Петар Перо Вучковић,
зет купиначки, који се оженио Jеленом Бузаревић, учитељицом, и обоје живе у
Немачкој, наручио је и платио израду великог крста за централну куполу. Један
од већих донатора био је и Миљан Стожинић и супруга му Невена. Уз Божију
помоћ и средства приложника, храм Рођења Пресвете Богородице у Купинику је
у потпуности обновљен 2007. године.
Банатски Епископ Никанор је 21. септембра 2007. године, на дан Рождества
Пресвете Богородице, уз саслужење свештеника из Вршца и околних месних
парохија и бројних грађана из Пландишта, Купиника и Великог Гаја, осветио
храм у Купинику.

Наставак са даљом обновом цркве у Великом Гају

П

осле завршетка Другог светског рата 1945. године, власти су стално и
веома смишљено радиле на одвајању народа од његове православне цркве.
Одмах после рата цркве су на великим празницима биле пуне народа, а после
1949–1950. године, све мање и мање. Држава у то време није одвајала средства
за одржавање и поправку храмова, а народ је био сиромашан, па и није могао
издвајати нека значајнија средства. Касније, када је средстава било више,
омладина и млађи људи све су се више одвајали од цркве, па нису осећали ни
потребу да је помажу. Свештеници су се жалили да је венчања и крштења деце
све мање и да их једино зову на сахране да одрже опела. У таквим околностима
је и великогајска црква Св. апостола Петра и Павла све више пропадала. Вршене
су неке ситне оправке од добровољних прилога, док за веће радове новаца
није било. Урадило се само колико се могло и оно шта се могло. Тако су 1963.
направљена и уграђена четири шалона на црквеном торњу.
Одбор Црквене општине донео је одлуку 1972. године о увођењу струје
у храм. Уговор је склопљен са приватним електричаром, о увођењу струје
у олтар, десну певницу, оба палијелеја и по једно сијалично место у женској
цркви и на улазим западним вратима. За тај посао, са уграђеним материјалом,
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али без сијалица, мајстору електричару је плаћено 1.700 динара. Јелисавета
Којић, супруга Мите Којића, земљорадника из Великог Гаја, сама је платила још
250 динара да се уведе струја и у мали палијелеј у женском делу цркве. Струја у
цркви је укључена на Велики петак после подне 1972. године.
Исте године обновљени су и барјаци. Велики барјак обновио је Стеван
Пајић, блиски рођак Мите Пајића. Два мала барјака обновили су Светолик
Савков и Радомир Васиљевић. Нојке Ружић са супругом Ковиљком поклонио
је свештеничко одјејаније од плаве свиле. Појац и црквењак Милан Поштин са
супругом Гроздом и Јелисавета Којић обновили су завесе на северним и јужним
дверима олтара.
Године 1972. године је извршена комасација земљишта у Великом Гају.
Црквена општина добила је земљу на три места, раније на 10 места. Садашња
добијена земља је нешто бољег квалитета.
Црквени торањ почео је да се обрушава 1975. године. Започето је обнав
љање његовог западног дела. Мајстор је радове започео у касну у јесен, па није
успео да доврши поправку целога торња. Офарбао је и окречио само западну
и северну страну. Априла месеца 1976. године, завршена је поправка западног
дела торња. Са даљом оправком није се могло. Народ се слабо одазивао на
добровољне новчане прилоге за детаљнију поправку храма. Ипак, после ових
поправки храм је донекле обезбеђен од даљег пропадања.
Неколико година касније, на предлог пароха да се после дуго времена,
више од 50 година, офарба и поправи столарија, ангажовани су 1981. пензи
онисани столари Александар Павков и његов помоћник, такође изучени
столар, Богољуб Басалић. Они су поправке урадили добро и за мали новац.
Парох Светозар Јовичин је, у договору са Црквеним одбором, затражио 1981.
године од СО Планиште новчану помоћ за детаљнију обнову и поправку храма.
У захтеву који је предат 14. јула 1981. године, навео је да се у цркви налази 13
икона под заштитом државе од 1966. године са статусом споменика културе.
Захтев је поднет 14. јула, а већ 20. јула 1981. дошли су одговорни људи из
општине. Представницима Црквеног одбора саопштено је да Самоуправна
интересна заједница за културу може да издвоји само 30.000 динара, а остатак
може да се прикупи у натури или новцу од грађана.
Општина је решењем бр. 08-5/81-02 од 5. августа 1981. дозволила при
купљање добровољних прилога до краја месеца августа. То је први пут од
ослобођења да се Црквеној општини у Великом Гају дозвољава прикупљање
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прилога ван црквених просторија. СО Пландиште дала је бесповратну помоћ у
износу од 15.000 динара. По селу је од грађана прикупљено преко 55.000 динара
добровољног прилога.
Било је више понуда за поправку храма, али се Црквени одбор одлучио за
понуду ПИК „Агробанат“ – ООУР „Услуга“ из Пландишта као најповољнију.
Сматрало се да је боље склопити уговор са друштвеним предузећем, него са
неким приватним, поготову што предузеће послује на територији општине.
Договорено је да се изврши претрес крова на храму и замени поломљени цреп
и труле или напукле летве и да се фасада малтерише тамо где је малтер напукао
или отпао, а потом два пута прекрече малтерисана места. Олуци да се очисте и
поправе, офарбају споља и изнутра, како би се заштитили од даљег пропадања.
Поправка храма коштала је 165.000 динара. Како прикупљеног новца није било
довољно, Управни одбор је решио дa од Епархије банатске, из њеног фонда
солидарности затражи 50.000 динара на зајам. Парохији у Великом Гају зајам
од 50.000 динара је одобрен на пет година, с каматом од 5% на годишњем нивоу.
По договору, са радовима је требало почети 21. септембра и завршити до 21
октобра 1981. године. Међутим, није било тако. ООУР „Услуга“ имала је неодложне
обавезе у Пландишту, па су радови на цркви прекинути и настављени тек 10.
маја 1982. године и најзад окончани крајем јуна месеца. Приликом ових радова,
Месна заједница из Великог Гаја се ангажовала да се поправе и дрвене степенице
за излазак на таван и гвоздене мердевине од тавана до звона. У летопису стоји, да
је било проблема са ООУР „Услугом“ због испостављања већег рачуна него што
је понудом прихваћено. Због тога је оформљена комисија и радови су примљени
према уговору, с неким примедбама о пропустима које је требало отклонити.
После Другог светског рата, то је била прва већа поправка храма.
Епископ шумадијски Сава, администратор Епархије банатске, са архиђа
коном Савом изненада је 10. маја 1982. године дошао у Велики Гај у ненајављени
обилазак парохије у Великом Гају и Купинику. Владика је имао доста примедби
на само уређење у храму. Неки црквени предмети су измештени и уклоњени. О
каквим се примедбама тачно ради, није познато, пошто у црквеном летопису
нису записане.
Скоро деценију касније, 1990. године, направљена су нова, храстова улазна
врата у храм, пошто су стара пропала. Тада је направљена и бетонска писта од
капије (од пута) до цркве. Реновирање храма почело је 13. маја 1991. године.
Радове је изводио мајстор Драган Томић и завршио их 9. јула. Офарбао је торањ
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са крстом, сатове и шалоне, поправио ћошкове на симсу који су отпали тако што
је уградио армирани бетон, претресао кров и заменио разбијени цреп, ставио је
нови громобран, окречио је целу цркву споља и крст споменик који се налази
поред цркве. Као да се некако лакше долазило до новца иако су наступила
тешка времена. Месна заједница је дала 50.000 динара, село је сакупило око
32.000 динара, из буџета, од редовних буџетских прихода 7.800 динара, и на тај
начин су покривени трошкови реновирања од преко 90.000 динара. То су биле
све поправке извршене на храму у Великом Гају за последњих 50 година.
Душан Гојков, Гајчанин, је 1997. године поклонио цркви позлаћене круне
за венчање.
Према сведочењу пароха Душана Нишевића, свештеника за парохије
Пландиште, Велики Гај и Купиник, 2006. године група људи у Великом Гају
настојала је да органузује мештане села и разне донаторе, како би се отпочело са
детаљном обновом већ доста оштећеног храма. Клима у друштву и политичке
прилике биле су веома повољне да се издвоји довољно средстава. Припреме
су, како то обично бива, потрајале мало дуже, али се 2008. године кренуло
са потпуним сређивањем унутрашњег дела цркве, кречењем и фарбањем,
а тада је уведена и водоводна инсталација. Све је ово урађено, како износи
јереј Нишевић, новцем и материјалом прикупљеним од разних донатора. Ту
се нарочито истакао, по речима оца Душана, просветни радник, пореклом
Гајчанин који живи у Апатину, Миодраг Бакић. Главни координатор у послу
је био отац Душан Нишевић, који, када су у питању грађевински радови има
велико искуство. По завршетку радова на унутрашњем уређењу цркве замољен
је епископ банатски г. Никанор да обави освећење храма, што је и учинио
12. јула 2009. године, уз саслужење свештенства из Вршца и околних сеоских
парохија, као и бројно грађанство. Освећењу је присуствовао и црквени хор
цркве Св. Николаја из Вршца. Народ и донатори су урадили колико су могли,
а то није било мало. Међутим, општинска управа СО Планиште из својих
средстава наставила је с финансирањем спољних радова на уређењу цркве у
Великом Гају. Ти радови били су обимни. Све што је требало да се поправи
поправљено је, а све што је требало да се сруши и замени замењено је. Извршена
је целокупна реконструкција крова, направљен је бетонски венац са бетонским
гредама, а сам кров је обновљен новом грађом, летвама и црепом. Стављени
су нови олуци. Стари малтер је потпуно скинут (до цигле), па су спољашњи
зидови поново малтерисани и окречени. Торањ цркве, како метални део, тако
и зидани, у целини је обновљен, окречен и офарбан. Око цркве је направљена
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бетонска стаза за заштиту спољашњег зида од воде и за потребе цркве и
верника приликом одржавања неких црквених обреда. Чини ми се да је
Црква Св. апостола Петра и Павла у Великом Гају тако добро обновљена, као
никад досад за њених 150 година постојања. То је сада као новоозидани храм,
обновљен новим и трајнијим материјалима. По некој слободној процени оца
Душана, обнова храма у Великом Гају коштала је више од 10.000.000 динара или
преко 100.000 евра.
За обнављање храма уложено је доста средстава и лепо је обновљен.
Нажалост, недстају само људи. Данас их у Великом Гају живи тек нешто више
од пет стотина.

СВЕШТЕНИЦИ КОЈИ СУ СЛУЖБОВАЛИ
У ВЕЛИКОМ ГАЈУ

И

мена свештеника који су службовали у Великом Гају у другој половини 18. и
током 19. века прикупљани су са више места: Из Протокола крштених, умрлих
и венчаних, које су поседовале црке у Великом Гају, из Црквеношколског записника
(његовог извода) вођеног на седницама Црквеношколског одбора у Великом Гају
од 1785. до 1895. године. На седницама одборници су постављали важна питања
за цркву и за свештенике. За проналажење имена свештеника који су службовали
током 20. и почетком 21. века у Великом Гају, највише смо користили Летопис
парохије српске православне цркве у Великом Гају, који су писали углавном јереји.
Са писањем, односно вођењем Летописа почело се 1897. године. Прве странице
је написао свештеник Богољуб Петровић. Летопис је вођен само до 1902. Нисмо
пронашли разлог због чега је писање летописа обустављено. Настављено је тек
1925. године, постављањем за администратора парохије у Гају протојереја Душана
Николића. Од те године Летопис је вођен континуирано до 2005. најчешће са веома
употребљивим подацима о друштвеним, па и државним догађајима. Користили
смо и друге писане документе појединих свештеника и владика, поготову етнолога
Милана Милошева.
За цркве и свештенике посебно сам се заинтересовао, пошто је мој први
предак који је рођен 1753. године, био јереј Христифор Максимовић. Некада је
у великогајској парохији било по два свештеника, касније по један, а данас један
свештеник опслужује више села, што свакако указује да верници и села полако
нестају. Споменуо сам и неколико владика, посебно Нектарија Димитријевића
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који је рођен у Великом Гају и имена оних епископа који су долазили у Велики Гај.
Трудио сам се да о Нектарију пронађем што више података и мислим да сам у томе
успео. Такође сам описао како је народ некада дочекивао своје великодостојнике.
Становништво је у селима остарило, младих људи је мало, а они су, у ствари,
носиоци напретка и чувари традиције. Тужна су села којима свештеници требају
само за сахране, а све мање или никако за венчања и крштења. Први свештеници
који се спомињу у Великом Гају јесу поп Никола и поп Савко. Спомињу се у
катастигу из 1660. године, а касније све до 1768. немамо података који су калуђери
или свештеници обављали богослужења, крштења или погребе становника.
У књизи: „Валики Гај–Максимовићи“ Анђелка С. Максимовића, у поглављу:
„Црква у Великом Гају“ прикупљена су имена за време службовања око четрдесет
јереја и јеромонаха. Сигурно да нисмо све обухватили, али смо се трудили да
грешака буде што мање. Подаци се односе на време од 1765. до 2014. године.
1. Георгије Несторовић. Био је парох у Великом Гају у време изградње
цркве Св. архангела Михаила и Гаврила 1765. године. Пронашли смо га и у
списку житеља Великог Гаја из 1774. године. Живео је у кући на катастарском
броју 138 од 1777. године и добио 31 јутро земље По нашем мишљењу био је
парох у селу више од 30 година. Истицао се великим залагањем на изградњи
Цркве Св. арханг. Михаила и Гаврила 1765. године.
2. Аврам Белић. Пронашли смо га у Протоколу вођеном од 1768–1779. који
се налази у Историјском архиву у Белој Цркви. Установили смо, да је заједно са
парохом Несторовићем службовао у Великом Гају кратко време. У протоколу
умрлих нисмо га пронашли, па верујемо да се из Гаја одселио.
3. Христифор Максимовић. Наш директни предак. Рођен је 1753. године.
Поживео је 63 године и умро у Великом Гају 1816. Био је свештеник заједно са
Георгијем Несторовићем, а после смрти пароха Георгија, са Михаилом Чолако
вићем пуне 34 године. Христифор Максимовић је живео са породицом у кући
на катастарском броју 119 у коју се уселио 1777. године. И он је добио 31 јутро
земље. Био је ожењен Јевросимом или Јевром како пише у крштеницама његове
деце. Нисмо пронашли када је и где завршио неку богословску школу, а ни када је
рукоположен, хиротонисан за свештеника и од којег владике. По нашем мишљењу
то би могао бити епископ из темишварске епархије, Софроније Кириловић
(1781–1786), али могао би бити и вршачки епископ, Викентије (Поповић), који
је наследио епископски трон 1769. године, од Јована (Ђорђевића), пошто је 1768.
године, устоличен за митрополита карловачког.
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Прво крштење, које је обавио јереј Христифор и које је уписано у Прото
колу рођених и крштених обавио је у Великом Гају 3. новембра 1782. године.
Исте године 9. новембра крстио је дете у Семартону (село сада у Румунији),
вероватно дете неког пријатеља, јер Христифор према истраживањима С.
Бугарског није био парох у том селу.
У кући на кат. броју 119 у Великом Гају, рођена су сва деца јереја Христи
фора и деветоро деце његовог најстаријег сина Василија. Јереј Христифор је 6.
марта 1816. године обавио погреб у Великом Гају, а истог дана 6. марта 1816. је
умро. Сахрањен је 8. марта у Великом Гају на Православном гробљу. ( Слика 25
умрлица јереја Христофера).
Епископ Викентије је са чином архимандрита администрирао вршачком
дијецезом до 1774. године, када је у Карловцима хиротонисан за епископа.
Владика Викентије је примио на старање Епархију вршачку када су се многа
питања преламала за Србе у Бечу. Затварањем од стране власти неколико мањих
манастира, укидањем неких празничних дана и брисањем српских светитеља
(осим Св. Саве) из календара, и забрана, да се мртваци не смеју носити и опојавати
у цркви, изазвало је у свештенству и народу велико огорчење и праву буну. Било
је ту још непријатности од стране власти, али се све некако примирило, како
износи Феликс Милекер. Владика Викентије оставио је прекрасан печат за време
свог столовања, подизањем новог Саборног храма у Вршцу, Цркве Светог Оца
Николаја од 1783–1785. године, коју је и осветио 21. октобра 1785. године. Храм
је до данас највећи православни храм у Војводини: дужине 48 м, ширине 17 м
и висок је 54 м. Тог лета, 1875. године, Господу се представио владика вршачки
Викентије. Сахрањен је у манастиру Месић, али по његовој последњој жељи
мошти су му 1810. пренесене у манастир Шишатовац.
4. Марко Томић. Крстио је 1798. Христифоровог сина Петра. Нисмо уста
новили колико времена је био парох у Великом Гају.
5. Михаило Чолаковић. Био је заједно са Христофером свештеник до
1816, када је Христифор умро, а јереј Чолаковић му одржао опело. Чолаковић је
крстио осморо деце Василија Максимовића, сина Христифора, па чак и унуку
Василија Кристину 1854. године, што указује да је парох Михаило дуго живео и
да је у Великом Гају службовао више од 40 година.
6. Георгије Чолаковић. Био је син Михаила Чолаковића. Капелан је постао
10. јануара 1847. и на том месту радиио све до 1857. године, а од 1858. постао је
администратор парохије. Георгије је крстио сву децу нашег директног претка
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Јефтимија Максимовића, рођену у том периоду. Михаило, а поготово Георгије
Чолаковић, имали су великог утицаја на изградњу нове Цркве Светих апостола
Петра и Павла.
Према белешкама етнолога Милана Милошева умро је у Великом Гају, 6.
септембра 1865.
7. Петар Ђуришић. Био је парох између 1870. и 1877. године. Парох Петар
Ђуришић је 1870. године држао опело нашем претку Василију. Крстио је 1875.
Живана, првог сина Светозара и 1877. године Душана, другог сина Светозара
иначе нашег деду.
8. Петар Ћурчић. Био је свештеник у Великом Гају 1875. године.
9. Димитрије Силађијевић. Био је администратор парохије од 1874. до
1879. године.
10. Милан Жан. Године 1880. крстио је нашег деда стрица Петра.
11. Јосиф Поповић. Године 1880. био је парох у Великом Гају.
12. Коста Циук. Године 1882. био је парох у Великом гају.
13. Јосиф Поповић. Године 1880–1883. био је парох у Великом Гају.
14. Димитрије Бакић. Године 1882–1884. био је парох у Великом Гају
15. Димитрије Петровић. Администратор парохије 1891–1893. године. По
записнику од 12. јуна 1893. године, aктом Eпархије бр. 771/ I - 179. админи
стратор Димитрије Петровић скида се са администрације парохије и поставља
се нови администратор:
16. Чедомир Удицки. Нови администратор парохије. Примопредаја с
Димитријем Петровићем је извршена 22. јуна 1893.
17. Ђорђе Бранковић. Од 1894 –1896. године, био је парох у Великом Гају.
18. Емилијан Станковић. Био је свештеник 1896. године, само неколико месеци.
19. Партеније Стајић. Од 15. маја 1896. до 15. априла 1897. био је парох у
Великом Гају.
20. Богољуб Петровић. Бивши администратор парохије у Нађлаку, Теми
шварске епархије. Доселио се у Велики Гај 1892. године, у својству администратора
великогајске и малогајске парохије. Рукоположен је 1893. године, на Божић од
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темишварског епископа Николаја Поповића. У то време вршачки владика био
је Нектарије Димитријевић. Богољуб Петровић је рођен у Земуну 26. 12. 1867.
године. Парохију је преузео за време епископа Гаврила Змејановића, а примио
је од јеромонаха Партенија Стајића од 19. до 31. марта 1897. године. Избор за
ову парохију обављен је 21. октобра 1897. године. Богољуб је добио 23 гласа,
а други парох, Александар Стојадиновић, 16 гласова. Богољуб је именован
конзисторијално. У Великом Гају остао је све до смрти 1924. године. Био је
свештеник, понекад је замењивао и учитеља. Доста је радио са учитељем Ћосићем
на оснивању Земљорадничке задруге, као и на подизању нове школе. Подаци су
узети из Летописа парохије у Великом Гају.
21. Василије Чудновски, руски протојереј. Био је кратко време у Великом
Гају, након смрти Богољуба Петровића. Дужност је предао 18. априла 1925.
године, новоименованом пароху Душану Николићу.
22. Душан Николић, свештеник у Великом Гају. Рођен је 15. јануара 1871.
у Горњем Карловцу, у Хрватској. Решењем митрополита Илариона Радонића,
епископа вршачког, број 107 од 21. марта 1925. године, постављен је Душан
Николић за администратора парохије у Великом Гају, с тим да парохију има
примити 18. априла 1925. године. Душан Николић је био парох у Маглају у
Босни. У великогајској парохији службовао је од 18. априла 1925. до смрти 29.
марта 1935. године.
23. Пантелејмон Хапланов, у присуству архијерејског намесника врша
чког, протојереја Светислава Стојановића, примио је великогајску парохију
12. децембра 1935. године. (Е. бр. 1209/6 – 1935). Нема података одакле је
Пантелејмон Хапланов дошао у Велики Гај и где је из Великог Гаја отишао.
24. Милан Стајић је привремено постављени за пароха у Великом Гају.
Милан Стајић и Маринко Ђуричин су се назменично смењивали приликом
службовања у Великом Гају.
25. Маринко Ђуричин је такође постављен привремено за пароха у Великом Гају.
26. Михаило Николић, парох. По одлуци епископа банатског Викентија (Е. бр.
1636 од 23. 01. 1938. године), извршена је примопредаја парохије, коју је г. Пантелејмон
Хапланов предао 1. марта 1938. новом пароху г. Николићу. Парох Михајло Николић
дошао је из среза Галичког, парохија лазаропољска. Одмах је радио на сређивању
администрације и парохијског стана и на проширењу и сређивању црквене порте.
Нарочито је радио на прикупљању новца за куповину нових звона, како смо већ
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описали. Шестог марта 1939. године, парох Николић је премештен по својој молби
из Великог Гаја у парохију маргитску, село Велика Маргита.
27. Константин Јорговић је одлуком епископа Викентија (Е. бр. 943 Б-1939)
постављен за свештеника у великогајској парохији, с тим да опслужује и парохију
у Александровом Гају. Г. Јорговић је био парох у Сигетситу – Будимпешта. Мени
је све до ослобођења предавао веронауку. Становао је у кући Црквене општине.
Био је доста строг. У школу смо ишли и пре и после подне, сваке суботе право
из школе сви смо ишли у цркву на вечерње. Често смо у цркву долазили и
недељом, поготову када су велики празници. На Ускрс 16. априла 1944. године,
Милутин Павков, Анђелко Максимовић и Радованка Гојков читали су Апостол,
који је том приликом био подељен на три дела. Тог дана, на први дан Васкрса, од
стране савезника бомбардован је Београд и село Алибунар. Авиони су летели
баш за време служења свете литургије. Сви смо били мирни и мирно слушали
литургију. Чуле су се експлозије од авионских бомби. Алибунар није далеко
од Великог Гаја. Касније смо чули да је доста људи у Алибунару погинуло и
да су многе куће порушене. Свештенику г. Јорговићу није било лако за време
окупације. Непријатељ је пазио на сваку ситницу и изговорену реч, а половину
нашег села сачињавали су Немци. Лепо је у Летопису описао долазак руске
војске у Велики Гај, као и ранији долазак румунске војске, који је могао и кобно
да се заврши по житеље Великог Гаја. У летопису парохије великогајске није
записано, када је 1946. и где је премештен г. Константин Јорговић, као што нема
ни одлуке епископа банатског о постављењу новог свештеника.
28. Василије Бочкалов. Нема података одакле је дошао ни где је отишао
после службе у Великом Гају. За 1946. и 1947. годину, постоје извештаји, али
нису потписани од стране свештеника, а за 1948. годину нема ни извештаја.
Бочкалов је сигурно био свештеник до половине 1949. године.
29. Сава Николајев, јеромонах, одлуком г. Хризостома, епископа морави
чког, разрешен је опслуживања парохије крушчичке и у исто време поверена
му је на опслужење парохија великогајска, у коју се доселио 3. јуна 1949. го
дине. Јеромонах Сава је описао врло лепо грубо реаговање тадашњих власти
на ношење литије на Спасовдан 1949. године. Били смо са литијом ван села,
али у његовој близини, у потезу Војиново воће. Стали смо на крају једне њиве
која је била засејана пшеницом. Тог момента су дојахали на коњима из Банат
ског Пландишта двојица милиционера. Они су наредили свештенику да свуче
одежду, а народу да се разиђе. Јеромонах је кажњен с 2.000 динара, Среја Макси
мовић као потпредседник привременог повереништва при црквеној општини и
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као одговорна личност с два месеца принудног рада, а тутор цркве Драга Ђукић
с 15 дана принудног рада. Са по 2.000 динара кажњени су: Светозар Бакић,
Стеван Бакић и Тома Павков. Јеромонах Сава Николајев је 15. августа 1953.
разрешен дужности у Великом Гају и одлуком епископа банатског постављен за
администратора парохије у Дубовцу.
30. Теофан Грујин, јеромонах. Постављен је одлуком др Виса
риона,
епископа банатског (Е. 390 од 29. јула 1953. године), за администратора парохије
у Великом Гају, с тим да до даљњег опслужује и парохију у Александровом Гају
(Купинику). Јеромонах Теофан Грујин је рођен 1894. у Великом Гају. Световно
име било му је Лазар. Најчешће су га млађи људи звали чика Попо, а старији
поп Лазо. Иако сам добро живео са њим, имам чак и његову слику, никад га
нисам питао у ком се манастиру и у којој години замонашио. У Летопису сам
пронашао да је стицајем околности и ратних прилика које су владале у делу
Србије где се налази стародревни манастир Вољавча, посвећен Св. арх. Гаврилу,
био настојник, игуман тог манастира. Он је морао да напусти ову светињу
1943. године и привремено потражи заклон у Великом Гају, свом родном месту.
Постављен је за администратора парохије, као помоћник пароха. Одлуком
епископа банатског господина Висариона (Е.број 56 од 20. фебруара 1963. го
дине) игуман Теофан Грујин, разрешен је парохијске дужности и предложен за
пензију, а 28. фебруара 1963. године записнички је разрешен, с препоруком да и
даље опслужује парохију, док се не нађе свештеник.
Знам попа Лазу као мирног и доброг човека. Сваке године је писао извештај
у Летопису. Издвојио бих извештај из 1954. године о стогодишњици изградње
Цркве Св. апостола Петра и Павла у Великом Гају. Ту је забележен говор јеромонаха
Теофана верницима на дан храмовне славе, 12. јула. Након пензионисања напустио
је парохијски дом и преселио се код Јелене Којић, удовице Боре Којића, која
му је помагала и раније око одржавања парохијског дома. Остарио и болестан,
игуман Теофан Грујин је умро 17. фебруара 1972. године. На опелу су учествовали:
архијерејски намесник Душан Коларов, прота Маринко Ђуричин, протосинђел
Прохор Илкић, јеромонах Сава Говорчинов, јереј Милан Рајић, јереј Светозар
Јовичин, јереј Божидар Бан и протођакон Сава Андрић.
31. Јован Симендић је првог децембра 1963. године постављен за при
временог пароха великогајског, с тим да опслужује и парохију купиничку. Јереј
Симендић је дошао из Црвене Цркве. Његовим залагањем електрифициране
су све просторије парохијског дома. Јован Симендић отишао је из Великог Гаја
средином 1966. године.
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32. Светозар С. Јовичин. Парох Светозар Јовичин је родом из северног
Баната, из села Банатског Карађорђева. Постављен је 15. октобра 1966. године,
за привременог пароха, а касније је постављен за сталног пароха у Парохији у
Великом Гају, где је остао скоро 16 година. За тако дуго службовање у Великом
Гају, како у селу, тако и у цркви, настајале су бројне промене и збили се догађаји
које је поп Светозар у својим извештајима записивао. Јереј Светозар, којег сам
лично познавао и више пута са њим причао, када дођем код својих у Велики
Гај, био је веома интересантан и радознао човек. Његови извештаји су потпуни,
садрже доста важних детаља о нама и нашим наравима.
Као што је речено, за време службовања јереја Светозара и његовим
личним залагањем 1981/82. године, обновљен је свети храм и заустављено је
његово даље пропадање. Отац Светозар крстио је и наше синове Зорана и Дејана
Максимовића у Цркви Св. апостола Петра и Павла у Великом Гају. Године 1974.
јереј Светозар је тражио премештај у неку другу, бољу парохију. Но уместо тога,
како је написао у летопису, добио је на опслуживање од 1. октобра и један део
Пландишта и Банатски Соколац. Тих година, да би се свештеницима повећала
примања, дато им је више парохија, пошто је житеља у парохијама било све
мање. Разуме се, да је то захтевало више напора, поготову за оне свештенике
који нису поседовали аутомобиле.
Јереј Светозар Јовичин, одлуком епископа банатског (Е.бр. 215 од 26. јуна
1982. године), премештен је 15. јула 1982. године у иђошку парохију. Само
дан пошто је примио решење, великогајску парохију је предао на привремено
опслуживање јереју Мирољубу Маринковићу из маргитске парохије.
Из Летописа сам сазнао да је парох Светозар Јовичин умро 1993. године.
33. Бранимир Брана Ђумић је одлуком епископа банатског постављен
за привременог пароха великогајског и купиничког 5. септембра 1982. године.
Оженио се у јулу исте године, а већ 9. јануара 1983. родила им се ћерка Марина.
У Гају им се родио и син Михаило на други дан Божића 8. јануара 1984. године.
За време његовог службовања добровољним прилогом направљена је метална
капија и озидан нови зид до улице у парохијској кући, избушен бунар и
направљено купатило. Одлуком епископа банатског премештен је 15. јула 1985.
године из парохије великогајске у Јарковац.
34. Драган Дејановић, постављен је за привременог пароха, највероватније
крајем 1985. године, пошто у Летопису нема одлуке Епархије банатске о његовом
постављењу. Парох Дејановић у Летопису за 1986. годину пише: „Храмовна
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слава ове године прослављена је свечаније, него обично, пошто је био присутан
епископ банатски г. Амфилохије који је служио свету литургију уз саслужење
свештенства“. После литургије владика је одржао говор верницима. Црква је била
пуна верника и гостију из Пландишта и Купиника. После ручка у парохијском
дому, служено је вечерње и епископ г. Амфилохије пререзао је славски колач.
Након краћег задржавања и разговора с верницима, отишао је с пратњом за
Вршац. Јереј Драган Дејановић кажњен је писаним укором због немарности
за Богослужење. Ипак, обезбедио је и нека побољшања. Док је он био парох, у
парохијском дому уведен је плин. Одлуком епископа банатског Амфилохија,
премештен је 15. новембра 1990. године, али се не наводи где.
35. Душан М. Васић. Дужност привременог пароха за парохије у Великом
Гају и Купинику примио је 15. децембра 1990. године. Само после седам дана
привременог пароха је обишао владика Амфилохије, да види како се снашао,
пошто му је ово била прва парохија. У Летопису за 1991. годину јереј Душан
је написао да је сређен парохијски дом, да су све собе окречене, а он лично је
офарбао све прозоре, врата и подове.
Поп Душан у својим извештајима описује и политичку ситуацију у земљи.
Одвајање Словеније и Хрватске из СФРЈ, велике издаје, велики број избеглица,
итд. Углавном описује главна дешавања која доноси рат. У Летопису за 1992.
годину јереј Душан забележио је да се људи све више враћају цркви. За Божић
храм је био пун, а Свети Сава је прослављен као ни једне године раније. Била је
пуна црква. Рецитовало је много деце. Резана су два колача. У школи није резан
колач, пошто је наставном особљу стављено до знања да то не раде. Пароха
Душана Васића мучила је чињеница да се у његовој парохији упокојило 19 људи,
а рођено је само троје деце и да је не само те, већ и ранијих година много више
људи умрало него што се рађало. Описујући ношење литије 9. јуна 1994. године на
Вазнесење Господа Исуса Христа – Спасовдан, нагласио је да је тога дана поново
успостављен стари обичај ношења литије, коју су у послератним годинама власти
забраниле. После свете литургије сви су изашли из храма и кренули с литијом
кроз село. Литија је ишла овим редоследом: крст, па барјаци (велика литија тада
није ношена, већ две мале), сва деца из школе, свештеник, па верници. Литија је
пролазила улицом, где су је жене и мушкарци сачекивали и из сита бацали жито
и кукуруз говорећи: „Да нам роди жито и кукуруз и сви усеви“. Затим су отишли
до прве њиве са житом, осветили га и молили Господа за што бољи род. Потом се
ишло на гробље и на гробу игумана Теофана одржан је парастос за све упокојене,
а затим су се кроз Стеријину улицу литија и верници вратили у храм. Следеће,
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1995. године гајска деца су била домаћини деци из Пландишта на Спасовдан,
када се носи литија кроз село. Такође Васић износи свој утисак да је православни
свештеник после много година поново признат и укључен у рад Месне заједнице,
а од новембра 1994. године, био је укључен и у рад Црвеног крста у селу. У
Летопису за 1996. јереј Душан Васић пише веома надахнуто о прослави великих
црквених празника у Великом Гају, углавном Христовог рођења, Св. Саве, Ускрса
и других. На прослави храмовне славе, Св. апостола Петра и Павла, било је доста
верника, а пароху су дошли у госте јереји из Мокрина, отац Драган Васиљевић
из Борче, Гајчанин, Бранимир Ђумић из Јарковца и његов рођени брат, отац
Момчило Васић из Омољице. У Великом Гају родио се 2. августа други син јереја
Душана. Одлуком Епархије банатске, парох Душан Васић добио је премештај у
Црепају. Примопредаја дужности извршена је 9. септембра 1996, али је остао у
Великом Гају до октобра, због сређивања парохијског стана у Црепаји.
36. Славко Јовановић. Одлуком Епархије банатске и епископа г. Хризостома
од 1. октобра 1996. године парохију великогајску и купиничку преузео је јереј
Славко Јовановић, доскорашњи парох у Пландишту. Јереј Славко у извештају
написаном 1997. запажа да је омладине све мање, да се тек понеко дете роди,
а старији нестају, па је житеља у селу све мање. На Петровдан 12. јула био је
и г. епископ банатски Хризостом у Великом Гају. Службу је држао дотадашњи
свештеник Душан Васић. Владика је био незадовољан доласком малог броја људи
на дан храмовне славе и у својој беседи критиковао је мештане. За храмовну славу
1998. године, изненада и ненајављен дошао је владика г. Хризостом и претходни
парох Душан Васић, да би се лично уверили колико је верника дошло у храм 12.
јула на славу. Службу је служио владика Хризостом уз саслужење јереја Васића и
Јовановића. У цркви је сада било више верника, преко педесет. После литургије,
беседе и обиласка литије око светог храма, његово преосвештенство је после
малог освежења у парохијском дому отишао у Вршац.
Вечерњу службу су служили јереј Драган Васиљевић, парох из Борче и јереј
Душан Јовановић, парох Вишњице у Београду, иначе рођени брат јереја Славка
Јовановића. За певницом су били јереји Душан Васић и Славко Јовановић.
Будући да су 1998. године у Великом Гају била само два венчања, прво је, како је
парох и обећао, било бесплатно. Божић је 1999. године прослављен лепо као и
Свети Сава, а од 24. марта, када је НАТО почео с бомбардовањем, јереј Славко
бележи да су земљорадници с великим страхом одлазили у поља, плашећи се
напада из ваздуха. Те године, за време жетве кише су биле велике, па је остало
непожњевено преко 300 хектара под хлебним житом.
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У Летопису за 2000. годину, јереј Славко Јовановић се жали да аутобуси
раде само док деца иду у школу, не и суботом и недељом, а за време распуста
само два поласка у 5 и 15 часова. Парох бележи да у Гају раде две учитељцице
са 33 ученика у сва четири разреда основне школе (шест иде у први разред,
дванаест у други, седам у трећи и осам у четврти) и једна васпитачица с дванаест
дечака и девојчица у забавишту.
У Летопису за 2001. годину, свештеник Јовановић пише, да поред Божића,
Светог Саве и Ускрса све се више, богатије и организованије слави и Спасовдан.
Дошла су деца из Купиника и Пландишта, а био је присутан и председник СО
Пнадиштеа са општинском делегацијом. Изненађен је што само Велики Гај
обнавља традицију изношења литије, док друга места у општини не. Ове године
је изнесена после 50 година и велика литија. Носио је Душан Савков са још два
верника. Литија је ишла истим путем као и ранијих година. По доласку у храм и
завршетку литургије, било је послужење за децу и одрасле.
Године 2002. зимски празници Божић и Свети Сава су прослављени лепо.
На Велики петак нашу цркву посетио је ненајављено епископ Хризостом и за
време опхода литије око храма било је присутно само седам душа, што се не
памти да на тај дан буде тако мало народа. Спасовдан је те 2002. године лепо
прослављен. На нашење литије било је више од 150 деце из околних основних
школа. Храмовна слава 12. јула прослављена је скромно, као и ранијих година.
Свештеник записује, да је, 2002. године, до 1. августа у Великом Гају рођено
само двоје деце, а да је умрло двадесет троје људи.
Године 2003. Божић и Свети Сава, као и до сада прослављени су лепо.
Ништа није ново написано. Деца, рецитације, поклони. Највише је написано о
Спасовдану и изношење литије. Долазак деце из суседних села и Пландишта.
Свету литургију и ношење литије кроз село обавио је свештеник из Маргите г.
Мирољуб, који је био веома задовољан и пресрећан, јер Маргита тако нешто нема.
За све учеснике приређен је заједнички ручак, а за децу слаткиши. Храмовна слава,
Св. апос. Петра и Павла, 12. јула прослављена је свечано. Литургију је служио
Драган Васиљевић, који иначе на Петров-дан долази сваке године, а колач је резао
Душан Јовановић, Славков брат. Година је била доста сушна па су амбари остали
празни. До 1. августа рођено је само једно дете. Епархија банатска је у пролеће
2004. године, добила новог владику г. Никанора (Богуновића), па је епископ
Хризостом премештен у Жичку епархију. У извештају се помиње да се очекује
адаптација храма у Великом Гају, а да се Св. храм у Купинику већ адаптира. Добија
се утисак да овај извештај није довршен, што је и могуће, пошто је јереј Славко
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Јовановић крајем 2004. године, премештен у Мокрин. У Великом Гају службовао
је пуних осам година. Мислим да је он био последњи свештеник са седиштем у
парохијском дому у Великом Гају.
37. Душан Нишевић, протојереј. Рођен је 17. априла 1948. године, у месту
Градишка Бебрина, Славонски Брод. Средњу богословску школу завршио је у
Београду. Службовао је у Ђакову, Медари, а од 1992. када су Срби протерани
из Славоније, са породицом и родитељима преселио се у село Пригревица код
Апатина, где су купили кућу коју су касније и обновили. Из Апатина је 2001. дошао
у Планиште, Банатска епархија, а од 2005. године преузео је и парохију Велики Гај
и Купиник. Има супругу и двоје деце - сина Александра свештеника и ћерку. Има
шесторо унучади. Ових дана добио је решење за пензију и сели се 19. јула 2010.
године. Одлази да живи у Пригревицу. Мислим да је за девет година службовања
у нашој општини много урадио на обнављању наших светиња, свакако уз помоћ
владике Никанора и других одговорних људи и приватних донатора.
38. Недељко Јанковић, јереј. Након пензионисања протојереја Нишевића,
јереј Недељко је дошао у Пландиште 17. јула 2010. године, с тим да је у обавези
да опслужује и парохије у Великом Гају и Купинику. Тако је и било све до пред
крај 2013. године, када више не служи за великогајску парохију, већ само за
Пландиште и Купиник.
39. Миломир Миладиновић, јереј, преузео је крајем 2013. године, парохије
у Маргити и у Великом Гају. Ту остаје само неколико месеци. Напустио је службу.
Немамо податке где је отишао. Чули смо да живи у Пландишту са супругом и
децом. Сада опслужује, како смо обавештени само само Велики Гај.
40. Бранко Глумац, јереј, живи у Вршцу и по потреби одлази у Маргиту и једно
време у Велики Гај. Ускоро ће све да се разреши и видећемо ко одлази, а ко остаје.
Прикупили смо податке да је у великогајској парохији, чије је седиште до
2004. године било у Великом Гају, службовало сигурно четрдесет свештеника,
чије смо податке пронашли. Вероватно да их је било и више, али до података
нисмо дошли. Једни су веома дуго радили у Великом Гају, цео радни век, а други
се краће задржавали. Већина је, како смо и написали, много су урадила за село
Велики Гај и Купиник.
Црква у Великом Гају, односно великогајска парохија, све до половине XVIII
века имала је по два свештеника. Отада само једног, а данас један свештеник
опслужује два, понекад и три села, тренутно Маргиту и Велики Гај.
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Епископ Нектарије (Димитријевић).

П

осебно издвајамо епископа Нектарија пошто је рођен у Великом Гају 25. јуна
1839. године, од оца Петра Деметровича, провизора, управника спахијског
поседа Николе Маленице и мајке Ане. Крштен је 26. јуна 1839. године у Великом
Гају у цркви Св. арханђела Михаила и Гаврила. На крштењу је добио име Николај.
Крштени кум му је био „Благор. Георгиј Маленица“, син Николе. Крстио га је
јереј Михаило Чолаковић. Рано је остао без оца. Мати Ана се преудала за Данила
Линачког, трговца из Великог Бечкерека. Основну школу и нижу гимназију завршио
је у Великом Бечкереку, а вишу гимназију у Карловцима и Винковцима. Правне
науке, са првим државним испитом, завршио је у Бечу, а богословију у Вршцу.
После положеног другог приправничког испита у Бечу, замонашио се 1. октобра
1865. године у манастиру Месић и добија име Нектарије. Након рукоположења
у ђаконски и презвитерски чин, вршачки владика Емилијан (Кенгелац) довео
га је у Вршац и поставио за конзисторијалног бележника и професора вршачке
богословије. Крајем 1874. године, произведен је за архимандрита манастира Месић,
којим је управљао 12 година. За епископа вршачког хиротонисан је 27. јануара 1877.
од стране патријарха Германа (Анђелића). Забележено је да је епископ Нектарије
затекао владичанску резиденцију у лошем стању и да је уложио много труда да она
опет буде репрезентативно здање. Вршачке виноградаре, па и манастир Месећ,
који је имао око 400 ланаца под виноградима и важио за значајног извозника вина,
задесила је 1889/90. године филоксера, која је потпуно уништила винову лозу. Већ
следеће, 1892. године, јак земљотрес оштетио је цркву у манастиру Месић, на којој
је напукао свод и више није могла служити за богослужње. Епископ вршачки
Нектарије је на Ускрс 1895. године освештао темеље за нову школу, коју је градила
Црквена општина Вршац, код Светониколајевског храма. Епископ Нектарије
упокојио се у Вршцу 20. децембра 1895. године, у 57. години. Сахрањен је у крипти
у Саборној, Светониколајевској цркви у Вршцу. Владика Нектарије био је скроман
и благ, али веома учен и образован човек. Говорио је више страних језика. Био је
вешт у административним пословима и стручњак за ботанику. (као што истиче
Глас истине, бр. 3 од 15. фебруара 1887).
Др Паја Линачки, лекар у Великом Бечкереку, Нектаријев брат по мајци,
посумњао је како наводи г. Миша Милошев, да су после Нектаријеве смрти Јован
Јурук, трговац, и протопрезвитер вршачки сакрили тестамент и присвојили
неке ствари, па је тражио од власти да изврше преметачину код поменутих.
Преметачина је извршена и нису пронашли ништа од тражених ствари.
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Нисмо пронашли писани докуменат да је епископ Нектарије икад посетио
родно место Велики Гај. Такође нисмо пронашли податак да је Нектарије који
се замонашио 1865. присуствовао сахрани кума Георгија Маленице, 27. октобра
1869. године. Сахрани је присуствовао и опело обавио, епископ вршачки
Емилијан Кенгелац, свакако уз саслужење других свештеника.
(Прилог: сл. 16, крштеница владике Нектарија).

СТВАРАЊЕ НОВЕ ДРЖАВЕ КРАЉЕВИНЕ

П

рви светски рат је окончан потписивањем неколико мировних споразума:
Силе Антанте потписале су примирје са Немачком 11. новембра 1918.
године. Версајски мир, као најважнији потписан је, 28. јуна 1919. године, иако
су силе Антанте потписале примирје са Немачком раније. Од Аустоугарске
територије створене су: Аустрија, Мађарска, Чехословачка и Краљевина Срба,
Хрвата и Словенаца.
По завршетку Првог светског рата и потписивањем уговора 11. новембра
1918. године, војвођанске области су се, на основу права на самоопредељење
присајединиле Краљевини Србији, пре 24. новембра 1918. године.
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У недељу 24. новембра 1918. године, одржана је у Руми скупштина Срема,
где је донета одлука да се Срем присаједињује Краљевини Србији.
Дана 25. новембра 1918. године, заказана је у Новом Саду Велика народна
скупштина Срба, Буњеваца и осталих Словена у Банату, Бачкој и Барањи, која
је прогласила присаједињење ових региона Краљевини Србији. Јаша Томић се
залагао у скупштини, да се уједињење Војводине усвоји само са Краљевином
Србије, не и директно са Краљевином СХС. Цитираћу његову историјску рече
ницу у скупштини: „Најпре српска кошуља, а онда југословенски капут“.
Дана 26. новембра 1918. године, Подгоричка скупштина донела је одлуку о
збацивању краља Николе са престола и о безусловном уједињењу са Краљевином
Србијом.
Неколико дана након тога 1. децембра 1918. године, регент Александар
Карађорђевић је у палати Крсмановић на Теразијама у Београду, прогласио
стварање нове државе – Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. Стојан Протић је
формирао 1920. године, петочлану Уставну комисију састављену од стручњака да
направе нацрт Устава. Резултат њиховог рада био је Видовдански устав објављен
28. јуна 1921. године. Територија Краљевине била је регионално подељена на 33
области, чије су функције биле неефикасне, а региони мали.
Дана 6. јануара 1929. године, краљ Александар је укинуо Видовдански устав.
Тако је 3. октобра 1929. донет је Закон о називу и подели Краљевине на
управна подручја. Краљевина СХС је преименована у Краљевину Југославију,
са идејом интегралног југословенства, по коме би Срби, Хрвати и Словенци
требало да се стопе у јединствену, југословенску нацију. У другом параграфу
овог закона установљене су бановине, као највеће управне јединице, што је и
урађено 3. септембра 1931. године усвајањем Октроисаног устава. Целокупно
подручје Краљевине подељено је на девет бановина. Београд, Панчево и Земун
представљали су посебну управну јединицу под називом Управа Града Београда.

ПОДЕЛА БАНАТА

Б

анат је 1919. године, подељен на три дела. Највећи део, како пише у Малој
просветиној енциклопедији, припао је Румунији 21800 км², Србији 9285 км²
и веома мали део између река Мориша и Тисе Мађарској. Нисмо пронашли
тачне податке о величини мађарске територије. Сматра се да је то око 1% од
територије Баната или око 310 км².
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(Мапа бр. 26, Румунско – српско разграничење 1919. и 1924. године.)
Дана 31. јануара 1921. године, спроведен је попис становништва у српском
делу Баната од стране Краљевине СХС. Укупан број становника, по попису
био је: 582.571, од тога, Срба 240.000, Мађара 102.000, Немаца 138.000, Румуна
72.305, осталих нација 15.266. Величина нашег дела Баната износила је 9.776 км².
Међутим, између Србије и Румуније 1919. године, није завршено разграничење
у потпуности па је Комисија за разграничење са Румунијом поново заседала 31.
јануара 1924. године и донела решење по коме се села Велики Гај, Међа, Јаша
Томић и Шурјан додељују Румунији. На интер
венцију тадашњих народних
посланика др Славка Шећерова и др Светомира Мијатовића и моћном упливу
Николе Пашића, Велики Гај са наведеним местима ипак је додељен Србији.
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Ц

СТВAРAЊЕ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ
ЕПАРХИЈЕ БАНАТСКЕ

арска војска је под командом Евгенија Савојског 1716. године, отпочела са
артиљеријским бомбардовањем Темишвара, које је трајало све до 12. октобра,
када је Мустафа паша истакао белу заставу у знак предаје. По Пожаревачком
миру одржаном 21. јула 1718. године, Аустрија је од Турске добила цео Банат,
Олтенију, део Србије са Београдом, делове Босне и Славонију. Власти у Бечу
су у Сремским Карловцима ујединиле у заједничку управу српске и румунске
свештенике. Уместо усаглашавања заједничких питања за опстанак и Срби и
Румуни све су више тежили ка раздвајању. Томе је допринела и чињеница да се
поред националног буђења све више развијала и румунска православна црква.
Свакако да су и власти у Бечу помагале и подстицале Румуне да до раздвајања
цркава ипак дође, што се и догодоло.
Румуни су иступили из Српске православне цркве 24. децембра 1864.
године, и од делова Темишварске и Вршачке епархије, оснивају: нову Румунску
православну цркву и Карансебешку епархију.
При спровођењу јерархијске поделе 1864. године, Темишварска епархија
је као српска остала у Карловачкој митрополији, са седиштем у Темишвару,
с тим што је уступила румунске црквене општине из Темишварске епархије,
а преузела српске црквене општине из Арадске епархије. Мешовите црквене
општине су дељене према већинској припадности верника.

На мировној конференцији у Паризу 1919. године и 1924. извршена је
прво политичка подела Баната између Румуније и Србије, а касније и црквена.
Темишвар је овом деобом припао Румунији. Темишварски епископ др Георгије
Летић је привремено прешао из Темишвара у Велику Кикинду. Такво стање је
потрајало све до 1931. године, када је, 29. децембра, на основу новодонесеног
Устава Српске православне цркве, Свети архијерејски синод Наредбом 4507,
део темишварске и део вршачке епархије у југословенском делу Баната спојио у
једну новоосновану Епархију банатску са седиштем у Вршцу.
Методом замене 1931. године, је између Епархије темишварске и Епархије
банатске урађено тако, да је прва у потпуности преузела српске вернике у Румунији,
а друга све румунске вернике у Србији. По укидању надлежности Карловачке
митрополије, односно њеног укључивања у српску, Београдску патријаршију, и
Темишварска епархија је постала део Српске православне цркве.
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Административно прикључење обављено је 1. марта 1932. године, када је и
почело редовно административно и материјално пословање епархијске управе у
Вршцу. Седиште новоосноване Епархије банатске је пренесено из Велике Кикинде
у Вршац 10. јула 1932. године. Тог дана је епископ Георгије Летић величанствено
испраћен из Велике Кикинде, а свечано дочекан у Вршцу, где се уселио у
Владичански двор.

ЕПИСКОПИ БАНАТСКИ

Е

пископ др Георгије (Летић) је именован за првог епископа новоуспостављене
Банатске епархије 1931. коме је поверена и администрација Епархије теми
шварске.

Рођен је 1. маја 1872. године, у учитељској породици у Старом Бечеју. На
крштењу је добио име Ђорђе. Основну школу је завршио у Бачком Градишту, гим
назију у Новом Саду, а Богословију у Сремским Карловцима. Замонашио се 1895. у
манастиру Беочин, докторираo 1897. године, а 1901. постаје архимандрит. На сед
ници Светог архијерејског синода 1903. године, изабран је за епископа темишвар
ског. Устоличен је у темишварској Саборној цркви 10. маја 1904. године. На месту
епископа темишварског остаје све до оснивања Епархије банатске 1931. године.
Бавио се научним и богословским радовима. Посебно се посветио школству.
На жељезничкој станици у Мариолани (Пландиште), приликом његовог
одласка у Вршац дочекала га је делегација из Великог Гаја. Поздравила га је
Злата Белић–Гимбош, ученица основне школе из Великог Гаја.
Као епископ банатски сазидао је о свом трошку манастир Свете Меланије код
Зрењанина и обновио манастир Кусић, као љубитељ просвете, отворио је неколико
средњошколских интерната и Васпитни дом школске деце у Вршцу. Оснивач је
манастира Свете Меланије Римљанке у Зрењанину. У манастирској крипти сахра
њени су његови родитељи и његова сестра Олга, као и игуманија Петронија
Изненада је преминуо 8. новембра 1935. године. Сахрањен је у Вршцу у
крипти Саборног храма Светог Николаја.
Епископ др Викентије (Вујић). Изабран је за банатског епископа новембра
1936. године. Нема података да је долазио у Велики Гај. Као што је поменуто, издао
је 1937. године грамату Мити Пајићу чији је садржај јавно прочитан 10. маја 1937.
године у Цркви Св. апост. Петра и Павла у Великом Гају. Упокојио се 5. августа
1939. године и сахрањен је у крипти Светониколајвског храма у Вршцу.
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Епископ др Дамaскин (Грданички), је веома свечано устоличен 5. фебруара
1940. године, у Вршцу у Храму Св. оца Николаја. Овој свечаности присуствовали
су из Великог Гаја месни свештеник, учитељи и чланови Црквеног одбора. Чин
устоличења извршио је епископ бачки Иринеј. Избијањем рата и доласком Немаца у
Вршац, владика је избачен из двора, на чијој се тераси завијорила нацистичка застава.
У периоду од 1941–1945. године, у Епархији банатској је убијено 12 православних
свештеника (деветорицу су убили Немци, а тројицу партизани). Владика Дамаскин
је изабран 1947. године за митрополита загребачког. Упокојио се 1969. године.

и много је урадио на обнављању манастира и цркава. У олтарском простору у
Саборном храму Светог оца Николаја у Вршцу, на једној од сцена на фрескама
живописан је Свештеномученик Теодор, епископ вршачки. Ово је први ликовни
приказ нашег Светитеља у српској црквеној уметности. Фреске су настале 1990.
године, а извели су их Предраг Стојковић и Гаврило Марковић. Пред сам одлазак из
Баната, вратио је у посед СПЦ и манастир Војловицу код Панчева. Дана 1. децембра
1990. године, епископ банатски г. Амфилохије Радовић је изабран за митрополита
црногорскоприморског.

Др Гаврило (Дожић), је администрирао Епархијом бантском, од 1947. до смрти 1950.

Епископ др Атанасије (Јевтић). У Саборном храму Светог Оца Николаја
у Вршцу на Ивандан 1991. хиротонисан је архимандрит др Атанасије Јевтић за
епископа банатског. Тог дана је ношена и литија по граду. Био сам у храму када је
патријарх Павле хиротонисао др Атанасија. Владика Атанасије је стигао у Вршац
када су се многе избеглице из Хрватске упутиле у Србију, а многи и у Банат. Владика
је мајкама с малом децом омогућио привремено уточиште у Владичанском двору.
Није остао дуго у Вршцу. На сабору СПЦ 1992. године, постављен је за епископа
захумскохерцеговачког, у ратом захваћеној епархији. Иако су времена била тешка,
нашао је времена да обиђе и парохију у Великом Гају.

Викентије (Проданов), је администрирао Епархијом банатском од 1950. до 1951.
Епископ др Висарион (Костић), је рођен у Темишвару 1910. године.
Основну школу је завршио у Темишвару, гимназију у Будимпешти, а Богословију
у Београду. Замонашио се 1935. године у манастиру Беочин. Хиротонисан је 1947.
године, у викарног епископа топличког. Постављен је за епископа банатског
1951. године, када су настала за цркву веома тешка времена. Конфискована је
сва црквена имовина. Одузето је 12 кућа заклада (поклон кућа богатих људи) у
центру вароши, које су служиле да се путем кирије убире приход за школовање
сиромашних ђака, које је школовала Црквена општина у Вршцу. Одузет је и
Владичански двор, који је претворен у женски дечији дом, за децу, чији су
родитељи настрадали у Другом светском рату. Владика Висарион је, преко Светог
архијерејског синода СПЦ, затражио 1955. године, повратак Владичанског двора,
као и других црквених зграда, који су биле у власништву цркве. И поред великог
залагања владике, враћен је само двор. По преузимању двора, требало га је и
средити, а помоћ је слабо пристизала. Владичански двор као објекат од посебног
историјског значаја у Војводини, потпуно је игнорисан од стране власти у смислу
припадајућих новчаних средстава за његово одржавање.
Дана 1. децембра 1979. године, епископ Висарион је сахрањен у крипти
Саборног храма Св. Николаја у Вршцу.
Епископ др Сава (Вуковић). Био је администратор Епархије банатске од
1980 до 1985. године. Владика Сава спада у ред великих учењака. Обишао је
парохију великогајску и ставио неке замерке на унутрашње уређење цркве. У
записнику Црквеног одбора није забележено о каквим се исправкама ради.
Епископ др Амфилохије (Радовић), је изабран 1985. године за епископа
банатског. Хиротонисан је у београдском Саборном храму, а устоличен у храму Св.
оца Николаја у Вршцу. Неколико пута је био у Великом Гају, а једном је на храмовној
слави служио и свету литургију. Владика Амфилохије био је веома предузмљив

60

Епископ Хризостом (Столић), је уведен је у трон епископа Епархије
банатске 5. јула 1992. године. Рођен је 1939. године у Руми, где је завршио
основну и средњу школу. Дипломирао је на Богословском факултету у Руској
заграничној цркви, на Универзитету државе Њујорк. Замонашио га у манастиру
Дечанима 1961. године, епископ Павле. У манастир Хиландар на Светој Гори
Атонској одлази 1969. и тамо остаје 19 година. За Епископа западноамеричког
је изабран и хиротонисан 1988. године.
Владика је неколико пута, чак и ненајвљен, посетио парохију у Великом
Гају и Купинику, а 12. јула 1994. године, на Петровдан, у Цркви Св. апост. Петра
и Павла у Великом Гају, служио је архијерејску литургију. Након одржане
литургије владика је у парохијском дому, ручао са члановима Црквеног одбора.
Владика Хризостом је за време свог столовања у Епархији банатској од 1992–
2004. године, много урадио на обнови манастира Месић и његовог конака и манастира
у Малом Средишту. Започео је и обнову Саборног храма Светог Николаја у Вршцу.
Велику пажњу епископ Хризостом посветио је обнови православне културе, па је
Вршац постао стециште прелепих дешавања на пољу црквене уметности. За време
његовог столовања враћено је Српској православној цркви неколико кућа у центру
вароши. Епископ Хризостом је 2003. године изабран за жичког епископа, али је
Епархијом банатском администрирао до фебруара 2004. године.
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У

станици Срби били су потучени средином јула 1594. и изложени турском
бесу,а Турци поново освојили Вршац. Вођу банатских Срба, владику
вршачког Теодора Несторовића, Турци су ухватили и живог одрали. Није
забележено како су га Турци приволели, вероватно преваром, а можда и
издајом да поново дође у Вршац. Тако је бачена анатема на град Вршац коју је
носио скоро четири стотине година. Владика Теодор је проглашен за светиља од
стране Српске православне цркве. Канонизовао га је патријарх Павле 29. маја
1994. године и од тада се Св. Теодор Вршачки слави 29 маја као градска слава.
Град му се, као и главни ктитор г. Родољуб Драшковић одужио за дату велику
жртву, подигавши му храм на вршачком брегу. Храм је грађен неколико година.
Камен темељац је постављен и освећен 1997. године, од банатског владике
Хризостома уз саслужење свештенства и бројних грађана. Храм је завршен и
освећен 29. маја 2002. године. Леп храм који се ноћу осветљен види издалека,
јесте украс Вршца. Црква ради активно.

Епископ Никанор (Богуновић). За Епископа Епархије банатске изабран је
2003. године, а у трон Епархије банатске је устоличен, 8. фебруара 2004. године, у
Саборном епископском храму Светог оца Николаја у Вршцу. Рођен је као Вељко,
20. августа 1952. године у Медвиђи - Далмација. Основну школу је завршио у
родном месту, а Богословију у манастиру Крки 1973. године. Замонашен је исте
године, 27. августа од Епископа далматинског Стефана, који га је 28. августа, на дан
Успења Пресвете Богородице, рукоположио у манастиру Крупа у чин јерођакона.
Чин јеромонаха прима 1975. године у Имотском. Јеромонах Никанор одлази у
Русију, у Москву, где завршава Духовну академију 1979. године. По повратку из
Русије постављен је за наставника Богословије у манастиру Крки. Године 1981–82.
одлази на постдипломске студије ради усавршавања немачког језика. За викарног
епископа митрополије црногорскоприморске са титулом „хвостански“ изабран је
1985. године, а чин епископа примио је хиротонијом у Саборном храму у Београду,
11. августа 1985. године, од патријарха српског Германа. Године 1991. изабран је
за епископа на упражњено место Епархије горњокарловачке, где га је затекао и
рат. Одатле заједно са прогнаним српским народом креће у неизвесност. Изабран
је 2000. године за епископа упражњене Епархије аустралијско–новозеландске,
Митрополије новограчаничке. Овим епархијама је управљао све до 2003. године.
Његовим доласком настале су бројне промене у Епархији банатској. Оно
што се може одмах приметити јесте, да је владика Никанор веома покретљив,
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брзо реагује и свуда стиже. Мишљења сам да је много урађено на унутрашњој
организацији цркава, манастира и свештенства и да су те промене видљиве и за
нас вернике и грађане. Добро комуницира и сарађује са локалним властима, па
је захваљујући њему, месним властима и народу у Банатској епархији урађено
много. У Вршцу се обнављају или су већ при крају обнављања Саборни храм
Св. оца Николаја, Храм Успења Пресвете Богородице (Мала црква) гробљанскa
црква Свих Светих, а храм Светог Теодора Вршачког је у потпуности завршен.
Детаљно се обнавља владичанска резистенција, а много је урађено у манастиру
Месић и манастиру у Малом Средишту. У Епархији банатској граде се или су
већ изграђене многе цркве: у Панчеву, Ковину, Гудурици, Делиблатској пешчари,
Кикинди, Клеку, Пландишту, Банатском Kарловцу, Лазареву, Сутјесци... Још
је већи број потпуно обновљених цркава не само у градовима, већ и у селима,
споменућу само, цркве у Великом Гају и Купинику.
На основу Одлуке епископа банатског, Никанора Е.бр. 543. од 18. септембра
2006. године, и Одлуке Светог архијерејског синода Српске православне цркве
С.А.С. бр. 1778/зап. 1170. од 28. септембра 2006. године, заслугом епископа
банатског Никанора установљен је
Орден Светог Теодора Вршачког
као највише одликовање Епархије
банатске. (Слика бр. 27 )
Орден се додељује заслуж
ним
личностима, институцијама и добро
творима наше Свете право
славне
цркве, за показану верност, труд и
љубав према нашим светињама, црк
вама и манастирима Епархије банат
ске. Епископ Никанор је од 2006.
године до данас, Орде
ном Светог
Теодора Вршачког одликовао на све
чани начин више заслужних грађана.
Ово је само мали део који сам обу
хватио из рада владике Никанора, са
жељом и надом да нам остане на челу
Епархије још много година, а успеси,
верујем, неће и не могу изостати.
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У нама доступним материјалима Епархију банатску чине четрна
ест
архијерејских намесништва, 145 црквених општина, 206 парохија и око 170
активних свештеника заједно са ђаконима и 24 свештеника пензионера. Број
црквених општина, парохија и свештеника по потреби, а по одлуци владике,
може бити повећан или смањен.

1.

Алибунарско намесништво – чини га 13 црквених општина са 16 парохија
и 10 свештеника.

2.

Белоцркванско намесништво – чини га 11 црквених општина са 12
парохија и 8 свештеника.

3.

Вршачко намесништво – чини га 18 црквених општина са 28 парохија и 17
свештеника и 2 ђакона.

4.

Житиштанско намесништво – чини га 10 црквених општина са 11
парохија и 8 свештеника.

5.

Зрењанинско намесништво – чини га 13 црквених општина са 22 парохије
и 19 свештеника и 2 ђакона.

· Манастир Баваниште је мушки манастир у Баваништу,
посвећен Рођењу Пресвете Богородице.

6.

Кикиндско намесништво – чини га 11 црквених општина са 20 парохија и
16 свештеника и 1 ђаконом.

· Манастир Скит Светих четрдесет мученика севастијских,
(Младенци 22. март) налази се у Старом Селу код Гаја.

7.

Ковинско намесништво – чини га 9 црквених општина са 11 парохија и 11
свештеника.

8.

Новобечејско намесништво – чини га 8 црквених општина са 12 парохија
и 9 свештеника.

· Манастир Месић у Месићу, је женски манастир, посвећен
Рођењу Св. Јована Крститеља.

9.

Новокнежевачко намесништво – чини га 10 црквених општина са 10
парохија и 9 свештеника

10. Оповско намесништво – чини га 14 црквених општина са 22 парохије и 19
свештеника.
11. Панчевачко намесништво – чини га 13 црквених општина са 27 парохија и
26 свештеника и 2 ђакона.
12. Сечањско намесништво – чини га 5 црквених општина са 15 парохија и 10
свештеника.
13. Перлешко намесништво – чини га 9 црквених општина са 9 парохија и 8
свештеника.
14. Црепајско намесништво – чини га 9 црквених општина, 11 парохија и 10
свештеника.
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МАНАСТИРИ У ЕПАРХИЈИ БАНАТСКОЈ
· Манастир Војловица је мушки манастир код Панчева посвећен
Сабору Св. архангела Михаила и Гаврила.
· Манастир Средиште је мушки манастир у Малом Средишту,
посвећен Пресветој Богородици Тројеручици.

· Манастир Свете Меланије у Зрењанину је женски манастир,
посвећен Преподобној Меланији Римљанки.
· Манстир Свете Тројице у Кикинди је женски манастир,
посвећен Светој Тројици.
· Манастир Хајдучица је мушки манастир у Хајдучици, посвећен
Сабору Св. аргангела Михаила и Гаврила.
· Манастир Скит Светог великомученика Димитрија, у
Влајковцу, је женски манастир.
У нама доступним материјалима пронашли смо да у Епархији банатској
има девет манастира (два манастира – скита), са укупно 7 свештеномонаха,
3 монаха, 4 искушеника, 24 монахиње и 2 искушенице. И ове податке треба
прихватити само условно, пошто немамо датум и годину у моменту узимања
података.
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Статут Српске православне цркве Епархије темишварске

ЕПАРХИЈА ТЕМИШВАРСКА

Е

пархија темишварска је епархија Српске православне цркве са седиштем
у Темишвару, где се налази и Саборна црква Св. Вазнесења Господњег. У
централном делу града налази се и српски православни епископски двор
изграђен у византијском стилу у XVIII веку. Православном српском епархијом
темишварском управља Лукијан (Пантелић) од 2002. године, у својству епископа
будимског и администратора Епархије темишварске. Владика Лукијан је рођен
1950. године у Молу. Дипломирао је на Богословском факултету у Београду. За
викарног епископа моравичког рукоположен је 1. јула 1984. године, од стране
патријарха српског Германа, епископа шумадијског Саве и нишког Иринеја.
Године 1999. епископ Лукијан постао је и званично епископ темишварски.
После смрти епископа Данила, постављен је 2002. године за епископа будимског
и наставио да управља Темишварском епархијом као администратор.
Епархија темишварска располаже са 54 храма, од којих се један број налази
данас у упражњеним парохијама где Срба има врло мало или их више уопште
нема. У другим изворима сам пронашао да има 58 храмова, 55 парохија и око
50 свештеника. Верујем да податке које износимо нису тачни, што и потврђује
др Славомир Гвозденовић, свакако најпознатији Србин у Румунији. Он је,
како каже, забринут због нестајања нашег народа у овој земљи: „Данас нас
је свега око 18.500 хиљада, а не тако давно било нас је преко 30.000 хиљада.
Нема довољно ђака ни за наше српске основне школе, а ни за једину Српску
гимназију „Доситеј Обрадовић“ у Темишвару.“

У Епархији темишварској, активна су четири манастира:
· Манастир Кусић, са Црквом Рођења Пресвете Богородице,
нема житеља.
· Манастир Светог Вазнесења Господњег, Базјаш,
· Манастир Светог Ђорђа на Брзави, Свети Ђурађ,
(тај сам манастир посетио више пута).
· Манастир Светог Саве, Златица, и
· Манастир Успења Пресвете Богородице, Бездин.
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Износимо само неке делове из Статута
•

Епархијски архијереј је поглавар своје епархије. Он управља и
руководи целокупним животом епархије у сваком погледу. Бира
га и поставља Свети архијерејски сабор Српске православне
цркве, а посвећује га патријарх српски. Сва црквена тела и органи
у епархији су подчињени епархијском архијереју.

•

Упражњеном епрхијом управља:

•

администратор кога именује Свети архијерејски синод СПЦ, са
свим правима у епископији као и архијереј.

•

Управне власти цркве:

•

епархијски архијереј или администратор,

•

Епархијски црквени суд, Епархијски савет, Епархијски управни
одбор – извршни орган епархијског савета, архијерејски намесник
- поставља и разрешава епархијски архијереј (положај је почасни),
настојатељ манастира, парох и Управи одбор Црквене општине.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Д

ана 5. јуна 2006. године, усвојена је формална декларација о независности
Србије и од тог датума Република Србија делује као независна и суверена
држава. На територији Републике Србије формиране су и две аутономне покрајине:
Војводина (административни центар Нови Сад) и Косово и Метохија
(административни центар Приштина).
Предлог Устава Републике Србије, познат као Митровдански устав, усвојила
је Народна скупштина Р Србије 30. септембра 2006. године. Предлог новог Устава
добио је подршку грађана на референдуму одржаном 28. и 29. октобра 2006.
године. После извршеног успешног референдума, нови Устав је проглашен 8.
новембра 2006. године у Народној скупштини Републике Србије.
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Држава Србије је по Закону о територијалној организацији подељена на
29 управних округа. Управни округ је подручни центар државне управе који
обухвата 174 јединица локалне самоуправе (150 општина и 24 града).

Географско подручје Баната је подељено између четири управна округа:
Севернобанатски управни округ. Седиште округа је град Кикинда. Округ
обухвата следеће општине: место Кикинда, Чока, Нови Кнежевац, Кањижа, Сента и
Ада, с тим да се три последње општине географски не налазе у Банату, већ у Бачкој.
Средњобанатски управни округ. Седиште округа је град Зрењанин. Округ
обухвата следеће општине: Зрењанин, Нови Бечеј, Нова Црња, Житиште и Сечањ.
Јужнобанатски управни округ. Седиште округа је град Панчево. Округ
обухвата следеће општине: Панчево, Пландиште, Опово, Ковачица, Алибунар,
Вршац, Бела Црква и Ковин.
Округ Града Београда. Обухвата југозападни део Баната, у чијем се саставу
налази и Општина Палилула.
Епархија банатска географски обухвата целокупну територију Баната, док
је са политичким делом то другачије урађено, као што је горе изнето.

ДОДАТАК ЛИКОВНИ ПРИЛОЗИ I
1. Запис из 1765. о изградњи цркве Св. арханђела Михаила и Гаврила.
2. Икона Господа Исуса Христа.
3. Икона Пресвете Богородице са Христом
4. Икона Св. Јована Крститеља.
5. Икона Св. Николе.
6. Царске двери.
7. Распеће Господа Исуса Христа.
8. Икона Светих апостола Петра и Павла.
9. Пресвета Богородица са Исусом Христом.
10. Пресвета Богородица са Исусом Христом.
11. Икона Житије Св. Николе.
12. Изглед Цркве Св. апостола Петра и Павла, снимано 2010. године.
13. Спомен Крст. Место олтара старе цркве Св. арх. Михаила и Гаврила.
14. Иконостас у цркви Св. апос. Петра и Павла пренесен из старе цркве, снимано 2010.
15. Гробница породице Маленица у Цркви Св. апос. Петра и Павла.
16. Икона Св.Тројице крунишу Богородицу поклон Јулијане Маленице.
17. Умрлица Николаја Маленице, 1866.
18. Умрлица Јулујане, супруге Јована Маленице, 1866.
19. Кућа Маленице, снимана 2010.
20. Умрлица Ане супруге Николаја Маленице, 1883.
21. Парохијски дом у Великом Гају
22. Крштеница Владике Нектарија
23. Споменик палим Гајчанима 1914-1918.
24. Црква у Купинику, снимана 2010.
25. Дародавци за куповину звона 1938. године.
26. Мапа разграничење између Румуније и Србије 1919. и 1924.
27. Орден Светог Теодора Вршачког
Све приложене фотографије снимали су др Зоран Максимовић и др Анђелко
Максимовић.
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МАЊЕ ПОЗНАТЕ РЕЧИ И СКРАЋЕНИЦЕ
Архијереј – други назив за владику, епископа
Архи – предметак у сложеницама значи: главни,
први, над
Архиепископ – први владика, митрополит
Амвон – узвишено место испред олтара, на
солеји, са кога се чита
Свето писмо, молитве и проповеди
Балдахин – прекривач над престолом од
скупоцене материје;
„небо“ које стоји пред олтаром и носи се на
литијама
Викарни архијереј – помоћни архијереј, помаже
архиепископу и
митрополиту у управљању епархијом
Епископ хвостански – почасна титула
помоћном епископу
Инкарнат – тон боје, боја меса
Јереј – свештеник
Јерођакон – калуђер ђакон
Јеромонах – калуђер који може да врши све
свештене радње
Капелан – помоћни свештеник, додељен на
испомоћ старијем свештенику
Конзисторија – духовни суд, помоћни орган
епархијских епископа при вршењу њихове
судске власти
Клер – свештенство, духовништво; духовнички
сталеж.
Клерик – ученик богословије; свештеник,
духовник; писац, научник; клирик
Клерикалан – свештенички, који припада
свештеничком сталежу; у раду строго води
рачуна о интересима цркве
Ђакон – најнижи чин црквене јерархије,
рукополаже га епископ,
самостално не може да врши ниједно
богослужење
Октоих – у православној цркви: осмогласник,
богослужбена књига у којој
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су песме за вечерњу, јутарњу литургију и
литургију за сваки и седмични дан,
раздељени у осам гласова
Октроисати устав или закон – силом владара
наметнути устав или закон без одобрења и
сагласности народног представништва
Презвитер – свештено лице који сме свршавати
све црквене обреде, нарочито свете тајне, нема
моћ хиротоније
Прото – први, главни, најугледнији
Протојереј – први међу јерејима, одликује их
епархијски архијереј. То је високо црквено
одликовање. Владика му уручује набедреник.
Носи црвени појас
Протојереј ставрофор – највиши мирски чин,
протојереј који носи крст на грудима
Овај чин даје Свети арх. синод СПЦ, на предлог
епархијског архијереја.
Протонамесник – протојерејев заменик, са 20
године службе, носи црвени појас, оликује га
владика
Скит – мали манастир, мала заједница монаха
Солеја – узвишени простор испред олтара и
иконостас на којем се налазе амвон и певнице.
Топонимија – језичко и историјско објашњење
порекла имена
појединих места
Хиротонисати – рукоположити, посветити за
православног свештеника или епископа
Хитон – кратка бела хаљина без рукава
Химатион – огртач
Хорологиј/ум – у православној цркви: збирка
молитава за свако доба дана
Часослов, часловац – књига из које се певају
канонски часови

КОРИШЋЕНА ЛИТЕРАТУРА
1. Бугарски, С., Семартонски летописи, књига 1. и 2. Темишвар, 2004.
2. Енциклопедија Британика, Сажето издање, књ. бр. 1, 4, и 9, Народна књига,
Београд, 2005.
3. Епархија банатска, Историјат, епископи, цркве и манастири, http://sr.wikipedia.
org/sr/episkopijabanatska.
4. Епархија темишварска, Историјат, епископи, цркве и манастири, http://sr.wiki
pedia.org/sr/episkopijatemišvarska.
5. Епископ шумадијски др Сава Вуковић, Српски јерарси од IX – XX века, Београд,
1996.
6. Ердељановић,Ј., Срби у Банату насеља и становништво, Матица српска,
„Просвета“, Бееоград, 1992.
7. Изводи из Летописа парохије великогајске од 1897 – 1938.
• Године 1898. оправка храма споља и изнутра. Освећен на Петров дан 1898.
• Његово преосвештенство епископ Гаврило Змејановић изволео је 14. октобра
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УВОД

ндрија М. Огњановић у раду: „Стање српских православних народних школа у
појединим местима провинцијалног дела Тамишког Баната 1716–1793.“, објављен у
периодици: Грађа за проучавање споменика културе Војводине, Нови Сад, 1959. књига
III, спомиње између осталих места и Велики Гај. Не зна се кад је школа тачно почела
са радом, али је 1783/4. имала 20 ученика. Учитељ је био Григорије Чапчафиновић,
имао је прописану стручну спрему. Плаћала га је школска општина. Школска зграда
је по пропису подигнута. Ималa је и двособни школски стан за учитеља. Учитељска
годишња плата била је те године 35 форинти у готовом новцу, школски стан, 4 јутра
ораће (обрадиве) земље, 21 меров чисте пшенице и 4 хвата сламе.
(Државни архив АПВ, фонд Тамишке жупаније акт бр.87/84).
Пре Георгија Чапчафиновића, значи, пре 1783/4. године, у Великом Гају био је дуже
времена учитељ ГП. (тако стоји у књизи). Сматрамо да се ради о учитељу Глигорију
Попову, који је службовао у Великом Гају можда и 1774. године, а од 1783/4. године,
службовао у школи у Великом Средишту, која се иначе помиње у попису школа из 1772.
Школу је у Великом Гају 1786. године, прегледао школски инспектор Василије
Николић, који је после прегледа школе склопио са школском општином уговор
у који су ушле обавезе школске општине према школи и учитељу. Одређена је
учитељска плата III класа у укупном износу 70 форинти годишње.
(Исти Државни архив, фонд Торонталске жупаније, акт бр. 176/787).
Школа у Великом Гају можда је постојала 1774. године, што закључујемо на
основу налаза из Grundbuch-а Великог Гаја из 1774. године. У књизи је забележено
под бројем: N° 114. Das dorf Schulhaus 4 joch, Feldzahl 115. Земљу су поклонили
спахије Јосиф или Петар Маленица.
На корицама Протокола крштених великогајске парохије од 1768–1779. године,
забележено је следеће: „Атестат–писмена потврда: погодисмо чикоша Јована
Мартиновића на годину дана код попа Ђурице и Ђуке Аничића.“ Исти набрајају шта
су све Мартиновићу били у обавези да дају за услугу. За нас је интересантно да су
6. децембра 1783. године, овај атестат потписали Григорије Чампазов, магистер и
Димитрије Огњанов из Вршца. Према овоме може се закључити да је школа у Великом
Гају сигурно постојала 1783. године, пошто се наведени атестат Григорије Чампазов,
магистер који се може довести у везу са Чампафиновићем, јер се вероватно ради о
истом лицу, како то наводи, етнолог из Вршца Милан Милошев.
Црква Св. арханђ. Михаила и Гаврила сазидана је 1765. године, у Великом Гају,
па верујемо да је Црквени одбор настојао да се, макар и после 18 година, поред
цркве, какав је у то време био обичај, сагради и школа, што је и урађено.
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рва српска основна школа у Великом Гају је изграђена највероватније
1783/4. можда нешто и раније, али је тада сигурно отпочела са радом. Исте
године изграђен је и стан за учитеља. У наведеним документима, а ни у извештају
инспектора Николића нису наведени ни изглед школе, а ни учитељевог стана.

Ђока Крагујевић учитељ у Великом Гају од 1870–1873. године, за време свог
службовања у тој школи био је присутан кад је школа 1873. срушена. Учитељ
Крагујевић описује стару школу само са неколико реченица које казују све. Школа
је саграђена од земље, набоја, близу цркве. Састојала се од једног одељења за ђаке.
Зидови школе са спољне и унутрашње стране су облепљени блатом, под земљани.
Школа покривена трском. Учионица није имала школске клупе за седење, па су
деца седела за време одржавања часова на земљаном поду. Тако је свакако изгледао
и стан учитеља. Уосталом тако су изгледале и остале куће у селу. Зидови од набоја,
земљани под, кров од трске. Унутрашњост просторија најчешће окречена кречом.
Та и таква школа ипак је служила својој намени и описмењавала децу више од
100 година. Нисмо пронашли писане доказе да су богатији људи из Великог Гаја,
самоиницијативно помагали школу, као што су од 1773–1804. бројни дародавци
поклањали вредне иконе нашој цркви, Св. арх. Михаила и Гаврила, које су, као што
знамо, касније, уведене у регистар споменика културе. Сигурно да је црква била од
великог утицаја на народ. У Великом Гају у то време било је веома мало писмених
људи, а народ нимало имао потребу за описмењавањем деце. Зато је код народа
са отварањем и сређивањем школа ишло тешко и споро. Све српске православне
народне школе у провинцијалном делу Тамишког Баната, биле су, као школе
осталих вероисповести придодате цркви. Држава о њима није водила рачуна.
Из књиге, др Димитрија Кириловића:„Српске основне школе у Војводини
у XVIII веку,“ сазнајемо како су подизане школе, ко су учитељи, шта се учило,
колико је трајала настава, како се поступало са децом, итд.
Године 1776. објављен је Први закон о нашим основним школама. Од 1740–
1776. године, српске основне школе су се налазиле у стању које је створено пре
овог времена. Те наше основне школе одговарале су грчком типу основних школа,
какве су постојале још почетком 18. века на Балканском полуострву. За отварање и
издржавање наших школа старао се сам народ и његове црквене старешине.
Посећеност школа била je веома слаба, свега око 25% од пристигле популације
деце. Учило се читање, писање, ређе рачун. Читање искључиво из црквених књига.
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Школски рад трајао је најчешће од новембра до половине марта, а често и до половине
фебруара месеца. Чим би настало пролеће деца су напуштала школу и помагала
родитељима у пољу, што је свакако изискивало и само тадашње време, када је било
потребно што више радне снаге. Настава се обично одржавала у стану учитеља.
Године 1767/68. у Банату је било 53 српска и 24 румунска учитеља. По попису
из 1772. године, постојале су српске школе од којих су неке могле бити и румунске
јер су све забележене као православне у Великом Бечкереку, Белој Цркви, Врачев
Гају, Великом Средишту, Вршцу, Уљми, итд. Велики Гај се не спомиње.
Учитељска спрема у овом периоду била је различита. Велики број оних који
су се бавали учитељским звањем били су свештеници. Вероватно је највећи број
учитеља из овог периода завршио само основну школу. Обично они ђаци који
су се највише истицали у учењу постајали би учитељски помоћници и помагали
учитељу у његовом раду и када би научили све оно што је и њихов учитељ знао,
постајали би и сами учитељи. Назив учитеља у оном добу био је даскал, мештер,
магистер. Потпуна спрема тадашњих учитеља састојала се из знања читања,
писања, рачунања и појања.
Бригу над школама водиле су црквене општине. Оне су се старале за школску
зграду, постављале учитеља, одређивале му плату и водиле непосредан надзор
над његовим радом. Како је Тамишки Банат, као засебна покрајина потпадао под
непосредну власт бечке владе, иницијатива је дошла из Беча, па се, свакако овој ини
цијативи има приписати што је питање српских школа окончано годину дана раније
него у Угарској. Доласком на престо царице Марије Терезије (1740–1780) и њеног
сина Јосифа II наследника Аустријског престола (1780–1790), покренут је читав низ
друштвених реформи у области привреде, грађанских права, религије и школства.
При Двору је основана Илирска дворска депутација, нека врста министарства за
српске послове. Царица Марија Терезија је решила да се просветне и културне
прилике у српском народу поправе на целој територији (просвећени апсолутизам).
У том циљу се доноси Школски устав 1776. године, који је објављен и усвојен
2. новембра исте године, упоредо на немачком и српском језику, за све православне
тривијалне мале школе у провинцијалном тамишком делу Баната, по чијим су
прописима и српске народне школе постале јавне државне просветне установе.
Учитељску дужност су тада најчешће обављали свештеници или лица непознате
спреме. Држава је желела и хтела да зна шта се у тим школама учи, какви се и
који уџбеници употребљавају, ко учи децу, какве је спреме учитељ, колика му је
плата, у каквом су стању школске зграде и колико ученика посећује школу. После
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1786. године, све се више у школама налазе особе које су у Темишвару код Тодора
Јанковића Миријевског, свршиле нормалну методу поучавања, са претходном
спремом главне народне или неколико разреда латинске школе, како је то у
просветним прописима било одређено. У тадашњим основним школама се учило
поред катихизиса само обично читање, писање и рачунање.

итд. Стигли су школовани и трговци и занатлије, са знањем немачког језика,
тада званичног за Бaнат. Српски трговци воде трговину, купују племићке
титуле, касније и спахилуке и граде дворце. Некако у то време се појавило
код Срба и интересовање за прошлост, па је историја Јована Рајића наишла
на добар пријем са бројним пренумераторима за четворотомну књигу, чији се
први том појавио 1794. године. Градови су постали велика градилишта у којима
су грађене палате по узору на западноевропске што се види на примерима
Темишвара, Вршца и других градова, а подигнуте су и величанствене право
славне цркве. Једино се српски сељак упорно држи православне цркве, чува
језик и обичаје и једина промена код њих се примећује на одећи која је прила
гођена градској ношњи.

ШКОЛСКИ УСТАВ ЈЕ ОБАВЕЗИВАО

У

свакој општини (у то време свако село је било општина) где постоји право
славна црква, мора бити и школа. Тамо где нема зграде морала се подићи
или постојећа поправити. Похађање школе је обавезно за мушку и женску
децу. Учитељи морају бити квалификовани за позив, а њихов материјални и
стамбени положај морао је бити обезбеђен.
•

Са децом се морало благо поступати и коришћење деце за приватне послове
од стране свештеника или учитеља строго је забрањено. Лектира је морала
бити морално–религиозног и поучно–практичног карактера. За мале школе
били су прописани наставни предмети као обавезни: читање штампаних и
рукописних слова и писање на народном језику, рачун и наука хришћанства
(училе се молитве, црквено појање и други црквени обреди). Установљен је
редовни надзор над школама. Деца су уживала потпуну заштиту своје вере.
Школска обавеза деце трајала је од 6. до 13. године, тако што деца од 6 до 10
година, похађају школу сваким радним даном по два часа пре и по два часа
после подне, а деца од 9 до 13 година, похађају само преко лета пофторну
школу. Школска година дели се на два семестра (полугодишта). У школама
је немачки уз матерњи језик био обавезан.

•

Школске зграде морале су имати посебну учионицу са одговарајућим
намештајем, скамијама прављеним по одређеном моделу, таблу са ногарама,
рачунаљку, географску карту и фуруну за загревање просторије у хладним
данима. Предвиђено је такође колико учионица мора да буде дугачка и
широка, колико мора да има прозора и које величине.

•

Након извршених реформи 1776. године, настао је полет у отварању и умно
жавању наших школа, па је 1778. године у Банату било 218 српских школа.
Богатији Срби шаљу своје синове у школе. Школовани Срби који су образовање
стекли у немачким и мађарским школама, почели су да се враћају у Банат, да
се запошљавају у коморској управи, да раде као чиновници, нотари, адвокати
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•

Основна школа у Великом Гају је била само слична осталим сиромашним
школама; по изгледу, опреми и програму рада. Школе су се много разликовале
у зависности од економске моћи и степена јединства села или града у подизању
нових, савременијих школа, што им је по Школском уставу било омогућено,
или у детаљном обнављању старих школа.

У духовном животу Срба у Банату јавили су се Доситеј Обрадовић и Сава
Текелија, касније Јован Стерија Поповић и други. Доситеј са модерном визијом
национализма утиче на Србе да се одупру мађарском и другим национализмима
који су у Банату били у успону. Визија Доситејевог национализма темељи се у
првом реду на језику. Сава Текелија је такође одлучујуће деловао на развој Срба.
Основао је у Будимпешти „Текелијанум“ да се српским ђацима из Војводине
омогући универзитетско школовањe.
Банатом је управљано из Беча преко главног војног заповедника у Темишвару,
а од 1751. преко цивилне управе, Земаљске администрације. Цео Банат, уколико
није потпадао под Војну границу, потпадао је под Дворску царску комору. Цар је
преко Дворске коморе био једини властелин у Банату, све до 1779. године, када
се догодила крупна промена, па је Банат коначно 1779. године, инкорпориран
Мађарској. На територији која није остала под Војном границом формиране су
три жупаније: Торонталска, Тамишка и Крашовско–Северинскa. Промена је била
веома значајна не само у државно–правном смислу, него и у односима између
спахија и сељака. Банат је био препуштен мађарском племству, које је било
стварни и једини носилац власти.
У Великом Гају, у то време, се осећала, потреба да се деца у већем броју
описмене, а да би се то постигло, било је потребно изградити нову школу. Да се
о школи озбиљно размишљало говори нам и Уговор или Контракт писан ручно
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на великом формату 41 x 26 cm писаћег листа од четири стране, два листа уједно.
Лева половина писана на српском, а десна на немачком језику. Уговор се састоји
од шест тачака. Поседујемо оверену копију уговора, која је у складу са својим
оригиналом. Овај уговор се налази у Градском музеју у Вршцу.

УГОВОР – КОНТРАКТ
Ми долуписани Кнез, Ешкути, и цијело Обшчество мјеста Великога Гаја Славној
Вармећи Торонталскои подлежашчег, силоју овог Контаркта објављујемо, да смо
тои с краљевском Г.н.у. Закона училишном Дирекциам круга Темишварскаго о бољем
постојанију школе наше, школског зданија, и народног учитеља постаралисе, следујушча
уредили, и долу стављена обвезатељства на нас примили.
1-во. Ми се обавезујемо да ћемо ово садашње здање школско, кое већ стои обновити или
сасвим нову школу (којом приликом све потребне сараорске послове без сваке плаће дати
хоћемо) подигнути. У зданиу школском крон едне оделение, чисте, простране, светле
и суве собе у коиои ће деца наша праву школу имати, иошч едно от та школска соба
сасвим отдељено, обиталишча, заедно с кухињом, комором, стајом за дрва, шталогом и
подрумом за потребу учитеља прибавити хоћемо и тако урећено здание не само у добром
и к потреби служити могушчем стању сачувати, него и школу с нижним скамиама,
црним таблама, асталом и столицом пристоино уредити дужност на себе узимамо.
Ово обвезателство, и на будушче содержание зданиа школског простианиа има.
2-го. Школу нашу снуждном кретом, губом, мастилом, плаивазева, књигама, папи
ром и прочим потребама снабдевати и во обшче о добром садржаниу целог зданиа
школског и његови потреба постарати се, а особито обграду зданиа и вертограда
школског колико најбоље можемо у добром стању содежавати обвезуемо се.
3-ти. На содержание учитеља обвезуемо се следуиушчу годишњу плату и то после
сваког трећег месеца издавати. У годову новцу 100 форинти из селске касе без свагог
отлагања исплаћивати, при том,
у натури: У чистом житу 25 мерица,
јечму
--зоби
--Окруњеном кукурузу
20 мерица
Варива, пасуља, сочива
--Соли
50 ф(унти)
Свећама
15 ф.
Сланине
100 ф.
Говеђег меса
--сена
---
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без отложениа и затезања издавати, и о нашему трошку кући му относити.
4-то. Ми се обавезујемо да ћемо дужни бити за потребу учитеља, и за грејање обе
његове сваке године у твердом растовом дрвету три клафтера.
У доброј сувој стрвнои слами 1600 порција. (за грејање учионице).
У трсци ----- снопова, издавати и до зданиа школског о нашем трошку довозити.
(За поправку крова на школи која је била покривена трском).
5-то. За боље постоиание учитеља нашег, покраи школског вертограда и покраи
оне колоникалне земље, коиу је спахилук от свое стране школи нашои у 4 јутра земље
милостиво поклонио и јошч ми от наше стране оглашуиемо, да учитељ наш имати:
За кудељу или купусну земљу ---- јутара,
За кертизе ---- јутара.
6-то. Будући да ми не само наше здание школско у добром стању задржати и
учитељу нашем нуждно содержание, као што е гору речено у уређена времена по
могућству издавати за дужне себе налазимо него и обшче благо подпомоћи сердечно
желимо; зато кад е Всевисочаиша Придворна Резолуција царска у Бечу 31. маиа
1813. Н. 6650 о разумножениу Главног народног школског фундуса издана и данас
преко Г. Окружног школског Директора јасно и вразумително от речи до речи нама
протоколвана била, и кад смо ми, преко благодарсне Резолуције ове Всевишочаишем
именом Милостивиеишег цара нашег, его Величанства на то позвани били, да би
после сваке учитељу нашем годишње у готову новцу отређене десетине форинти, по
једну форинту као додатак к разумножениу фундуса школског принели; есмо ми на
ово Всевисочише царско позивание склонити се и 10 процентуални додатак своеволно
и ненасилено обиешчавамо себе торжествено обвезуиуће, да ћемо припадајући на
годишњу плату годишње и додатак кои се за сад у 10 форинти састои, от данањег
дана, кад је Контракт оваи устроиен.Сваког трећег месеца у касу Народног школског
фундуса исправно плаћати и издавати.
За повиерение и свидиетељсво овога, тако учињеног уговора настоиашчи контракт
у четири равногласна ексемплара издаесе, от кои едан при обшчеству нашем, други
при спахилуку, трећи при Високочаишем Кр. Надзиратељсву школском, а четврти
Високославном Краљевском совјету мјестобиустителном Мажарском содержава,
ту се и сачувати хоће.
Дано у Великом Гају дне 10. месеца септемвриа 1821. године.
Уговор потписали: Риста Бакић, председник, Васа Максимовић (за нас је од значаја
да је овај Уговор потписао и наш дирекни предак, што нам указује да је био не само
писмен већ и напредан човек), Добросав Бакић, млађи, Ненад Павков, Стефан Ћирка,
Станко Баић, Стојадин Гојков, Мита Баић, Риста Павков, Милосав Мандић, Михај
Мунћан, Алекса Пандуров, Радован Бранков, Латус Конгелац.
Scholarum genr.Districtus Temiss. reg. Direktor LS. coram nobis
Dadide Gyertyanffi de Rodba ms. gsoltus Torontaliese....... et Georgio Racz ms....
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Уговор је написан и потписан 10. септембра 1821. годне, у четири истоветна
примерка и наведено је коме се све примерци дају. Копија уговора је оверена и
потписана од стране државних органа тек 13. јула 1844. године.

Овај уговор покушаћемо да
у скраћеном облику објаснимо:
1. Обавезујемо се, да ћемо ово садашње школско здање, које већ постоји,
обновити или сасвим нову школу подићи. У школском здању биће једно
одељење пространо, чисто, светло и суво па ће деца наша праву школу имати.
Школу ће са нижим скамијама набавити, са црном таблом, асталом и столицом
за учитеља. Предвиђају и собу са кухињом, подрумом за дрва, за учитеља.
2. Школу нашу ћемо годишње снабдевати са кредом, губом (сунђер),
мастилом, плајвазева (оловкама), књигама, папиром и другим потребама.
Обавезујемо се, да ћемо цело школско здање стално одржавати и да ћемо
оградити, колико најбоље можемо, вертограда (башта, повртњак) за учитеља.
3. Такође су прихватили обавезу о принадлежностима учитељу, да ће
из сеоске касе без сваког одлагања редовно исплаћивати учитеља у новцу и
у натури. У чистом житу 25 мерица, окруњеног кукуруза 20 мерица, соли 50
фунти, свећа 15 фунти, сланине 100 фунти, итд. Обавезују се да ће све намирнице
пренети о свом трошку.
4. Такође се обавезују да ће учитељу о свом трошку довести три клафтера
тврдог храстовог дрвета и 1.600 порција суве сламе за грејање школе. Ту се
спомиње и трска у сноповима пошто су школа и стан учитеља били покривени
трском, па им је она била потребна ради поправке крова.
5. Мештани се обавезују да ће обрађивати четири јутра земље, што је
спахилук школи поклонио и да ће и они дати за кудељну или купусну земљу.
6. Ради се о Главном народном школском фонду, са жељом да се он умножи.
Као што се види Уговор је потписан 10. септембра 1821. године. Прихваћене
су бројне обавезе из Уговора, које су наметнуле и захтевале државне власти,
а такође и из Школског устава. Из потписаног уговара мало је шта испуњено
од стране самих мештана, чак и оно најважније, да ће стару школу обновити
или сасвим нову школу подићи. Од свих обећања није ништа урађено, ни на
постојећој школи, ни на новом школском инветару, (мисли се на скамије), да
деца нормално седе. Село јесте сиромашно, држава није помагала српске школе,
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а државне власти нису ни много инсистирале да се у сеоским школама нешто
среди. Немам података, а ни објашњења, како да чувена породица Маленица
чији су чланови били писмени и веома образовани људи нису предузели ништа
за обнову школе, изузев давно поклоњених 4 (четири) јутра земље за учитеља.
Николај је дао велики новац за зидање нове цркве у Великом Гају 1852-1854.
године, Св. апостола Петра и Павла, рекло би се да је био велики добротвор, али
некако за школу која се налазила недалеко од цркве и у лошем стању, нико од
Маленица није предузео ништа. Очекивало се, да то уради село, а мештани села,
што због сиромашва, а више због несхатања значаја да им се деца описмене, нису
предузели ништа по питању изградње нове школе.

НОВА СРПСКА ОСНОВНА ШКОЛА
ПОДИГНУТА 1873.

И

з записника Црквено – школског одбора сазнали смо да је 18. јуна 1873.
године, сазидана нова основна школа у Великом Гају. Скоро да је прошло
50 година од свечаног потписивања уговора или близу 100 година од зидања
прве српске основне школе. Споро и дуго је све то трајало, али ваљда је тако
морало да буде. Школа је изграђена на истом месту где је стара школа срушена.
За изградњу нове школе утрошено је 1842 форинти и 82 новчића. Новац је
добијен од политичке општине као помоћ 305 форинти и 18 крајцара и од
државе, као помоћ је добијено 700 форинти. Подигнута је нова школска зграда
са једном учионицом и једним станом за учитеља. За оно доба велики напор, а
и напредак за село.

У записнику црквено-школског одбора 17. јануара 1875. године, констатује
се следеће: „За време зидања нове школе 1873. године, утрошено је још 1100
форинти, коју је своту председник Црквене општине са неколико чланова одбора
на зидање месне школе, без знања и закључка Црквене општине потрошио“.
Решено је „да почем сада постојећој општини никако познато није, да ли је заиста
1100 форинти из црквене благајне на зидање местне школе потрошено. Да се
умоли понизно виша духовна власт да она пронађе да ли је заиста горе речени
новац на зидање месне школе потрошен.“ Као што се види и онда је било сумњи,
а постојала је свакако и могућност за неке проневере.
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На седници Одбора 18. јула 1876. године решено је:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
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Да се обе собе и кујна учитељског стана оплету и олепе блатом и једанпут окрече.
Да се на првој соби до кујне направе нова врата, стара кухињска да се
репарирају.
Да се ходник наспе земљом, набије и олепи.
Да се нужник споља и изнутра реперира.
Да се фамулусу (школски послужитељ) за олакшицу при ложењу школске
фуруне за време хладних дана, направи мала кујна, пошто се ложило споља
у зидану пећ најчешће са сламом. Учионица и ходник да се олепе и окрече.
Да се наместе стубови и капија на школском дворишту, из црквене порте.
Учионица и ходник да се олепе и окрече.
Из изнетог записника, се може закључити, да су школа са станом за
учитеља лоше урађени када се, за само три године након зидања школе
морала урадити репарација таквих размера. Све наведене репарације
обавио је Јова Поштин.
Сваке године је у школском буџету предвиђено око 20 фор. за репарацију школе.
Школски одбор је 1878. одлучио да се код учитељеве кухиње подигне шупа
за дрва.
Ђока Павков обавио је неку поправку школе за 10 форинти.
Дана 3. маја 1881. године, председник Школског одбора предлаже да се
школска зграда реновира. Изабран је грађевински одбор у који су ушли
председник и управитељ школе и црквени старатељ. Одобрена је свота од
50 форинти.
Дана 28. августа 1887. године, столар Јован Бунди из Великог Гаја извршио
је патосирање учионице нове школе, након 14 година од зидања школе. За
даске је плаћено 55 форинти и 35 нов., за ексере 2 форинте и 40 новчића,
мајстору за рад 9 форинти.
Дана 21. марта 1888. године, зидар Греш Миклош тужио је школу за дуг,
јер му није исплаћена погођена свота новца приликом грађења школске
зграде 1873. године, за време председниковања Лазара Бокшана.
Дана 25. августа 1888. године, за зидање школске зграде, зидар Греш треба
још да добије 850 форинти. Благајник је тада био Лаза Бокшан (биће да је
он тада био и председник).
Дана 9. јула 1889. године, констатује се, да су срески егзекутор Перишић
и адвокат Ланц узели неколико обвезница од цркве, наиме покрића
потраживања зидара Греша за зидање школе 1873. године. Тако је
поравнање извршено после 16 година.
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ШКОЛСКИ ОДБОРИ И УПРАВИТЕЉИ ШКОЛА

Ш

колски одбор бирали су одборници црквене скупштине. Тада је биран и
управитељ школе који је морао бити члан црквеног одбора.

Јаков Мандић је изабран за управитеља нове школе 1873. године.
Жива Гојков је изабран за управитеља 30. маја 1876.

Жива Гојков је поново изабран и 10. априла 1877. године. Међутим, он
подноси оставку на положај управитеља школе.
Петар Ђуришић, месни парох, је изабран на место управитеља школе.
Голуб Максимовић је изабран за управитеља школе 17. фебруара 1878.
године, и 4. марта 1879. године.
Јаков Мандић је био поново избран за управитеља 29. августа 1882. године.
Школски одбор, 1885. године чине: Среја Павков, Сима Живкуц, Жива
Гојков, и Сава Савков.
Петар Петровић трговац у месту, био је управитељ школе 1886. године.
Голуб Максимовић је постављен за управитеља школе 24. септембра 1892.
године, 1893, 1894. све до краја 1895. године.
Жива Пајић изабран је за управитеља школе 12. априла 1902. године.

Одржавање испита у школи
Дана 4. марта 1879. године, само шест година након изградње нове школе, одржан
је испит на коме је присуствовало 50 ученика, 10 одборника, управитељ школе Голуб
Максимовић и испитивач парох Димитрије Силађијевић. Успех деце је добар.
Дана 21. јуна 1894. године, одржан је испит у вероисповедној школи. Успех добар.
Дана 17. јуна 1895. године одржан је главни школски испит. Успех добар. Записник
потписали Ђорђе Бранковић, парох, Голуб Максимовић, управитељ школе, Мита
Бекић, председник Школског одбора, Мита Бакић, одборник и учитељ Р. Јовановић.
Дана 20. јуна 1899. године, одржан је годишњи испит, коме је присуствовало
само 27 ученика. Успех добар. Пошто је Голуб Максимовић често присутан у
црквеним и школским одборима и као управитељ школе, хтео сам да напишем
о њему неколико реченица. Голуб Максимовић је рођен 1832. године. Деда му
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је био јереј Христифор, а отац Василије. Жена му се звала Марија и имали су
два сина, Василија и Георгија и ћерку Савету. Био је веома писмен за оно време.
Умро је 1902. године.
Записник из школског летописa–зидање општинске куће
Године 1888. тек након више од 40 година, општинска администрација
Маленица села, припојена је администрацији Великог Гаја, и од тада је постало
једно село, са једном политичком општином, под именом Велики Гај.
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ЗАПИСНИК СА ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНСКЕ
СЕДНИЦЕ ОДРЖАНЕ 9. ЈУЛА 1895.
Почетак разговора о изградњи нове школе

Године 1898. довршено је зидање општинске зграде. Гајчани су сазидали
велику, рекли бисмо репрезентативну општинску кућу, са доста канцеларија.
Она и данас, иако доста запуштена и са измењеном наменом, лепо изгледа.

Присутни: Андреја Ћирка, Арон Мандић, Јоца Павков, Младен Бакић,
Александар (Шандор) Бокшан, Васа Трњанчев, Мита Грујин, Светозар Бакић,
Стеван Максимовић, Жива Бакић, Пера Максимовић, Васа Максимов, Алекса
Којић, Жива Бирђан, Јефта Бакић, Среја Савков и Илија Глогоњац.

Освећење општинске куће је 1898. године, обавио великогајски јереј Бого
љуб Петровић, а затим и Ј. Андресон, парох римокатоличке цркве у Великом Гају.
Општина се налази близу цркве и школе, као у неком малом парку и све су огра
ђене заједничком жичаном оградом. Некад се на том делу преко лета, сакупљала
искључиво српска омладина.

Предмет: г. Председник Мита Бакић отварајући седницу, налаже перовођи,
да прочита скупштини решење сл. Конзисторије бр. 147/ III 11. ex. 895. којим
се налаже да се у Великом Гају, још једна школа отвори, будући да је ова врло
оптерећена децом. Он пита ову скупштину шта она на тај налог од своје стране
мисли, јер се одговор неодложно иште најдаље до краја јула 1895. године.
Решење од стране Црквене општине је: Пошто је општина врло сиромашна
тако, да са натегом и ову школу одржава те услед тога није у стању још и другу
школу отворити. Општина сама увиђа да је број деце превазишао прописани
законски број, колико припада на једну школу и на једног учитеља, али се због
сиротиње никако не може још једна школа отворити. Истина да је ова општина
на гласу јер се зове „Велики Гај“ али та великогајска општина није само српска,
већ има у њој свакојаке вере и народности (спахијски бироши и њихове слуге)
мада је истина, да је, православних душа највише. У грунту је највише 1500
ланаца земље, а од тога живи више од 1200 Срба.
Из записника од 9. августа 1895. види се, да вршачки епископски школски
одбор поново наређује отварање још једне школе. Одговор скупштине је
опет исти. Епархијски школски одбор шаље допис школи у Великом Гају, 25.
новембра 1889. г. Е. бр. 1650/III 144 , ex.1899. године у ком се тражи, да се школа
преуреди тако, да се отвори и друга учионица и да се распише стечај за још
једног учитеља.
Записник Школског одбора од 21. децембра 1901. године.

(Слика бр 28. Општинска кућа, снимано 2010)
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Одбор решава да се књиге из школске књижнице издаду народу на читање.
Сваки читалац плаћаће 80 путира годишње. Књиге су куповане из школског фонда
и намењене су највише школској деци. Пофторна школа је отворена почетком
1901. године. Раније није постојала. То није школа за понављаче, већ школа за
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утврђивање градива за децу која то желе. Школска обавеза деце према Школском
уставу трајала је од 6. до 13. године, стим што деца од 6. до 10. године, похађају
школу сваким радним даном по два часа пре и по два часа по подне. Деца од 9 до 13
године, похађају само преко лета пофторну школу. Обавезно је школовање мушке
и женске деце. Ово смо још једном у целости преписали из закона о школству, а
сами можемо да проценимо шта се од свега урадило.
Дана 14. фебруара 1902. године, отворено је и друго, сада женско одељење
или женска школа, пошто дечаци и девојчице у то време нису били у заједничком
разреду. Ова школа је начињена од зграде у којој је пре тога била судница. Учионица
је била дугачка 8,29 м, широка 5,11 м и висока 3 м. Има четири прозора, висине
1,37м. Од намештаја женско одељење имало је 10 скамија.
Износимо податке о попису становништва у Великом Гају за 1900. годину.
Укупан број становника 2704, од тога: Срба 1367, Румуна 47, Мађара 537, Немаца
690, осталих 63.
Милан Милошев, етнолог из Вршца, изнео је податке о броју школске деце.
Број уписане деце у школу се сваке године повећаваo, али није у сразмери са
бројем становника, бар кад су у питању Срби и српска деца. Због тога нас и
чуди тај негативан став народа за проширење школе.
Школске године 1899/1900. уписано је 135 ученика српске националности.
Школске године 1900/1901. уписано је 138 ученика.
Школске године 1901/1902. почело је са радом женско одељење. Нисмо
успели да пронађемо број уписаних девојчица. Школа је имала два одељења,
мушко и женско, са учитељом за мушку и учитељицом за женску децу.
Школске године 1904/1905. уписано 78 дечака и 72 девојчице, укупно 150–
оро деце.
Табела бр.3 - Формирање одељења за пети и шести разред основне школе
Година

Први р.

Други р. Трећи р. Четврти

Пети р. Шести

м

ж

м

ж

м

ж

м

ж

м

ж

м

ж

1905/6.

28

35

19

24

10

13

10

2

3

1

-

-

Укупно

63

Пофторна

28

88

43
30

23

12

4

Свега

70+75
145
58

Година

Први р.

Други р. Трећи р. Четврти

Пети р. Шести р. Свега

м

ж

м

ж

м

ж

26

15

17

5

1

1906/7.

31

Укупно

57

1907/8.

26

Укупно

60

Пофторна

11

Укупно

26

32
34

22

15

11

ж

9

15

24
21

9

10

4

43
21

м

ж

5

6

11
13

22
9

м

6
15

5

6
9

3
6

м

ж

1

1

2
3

2
3

66+66
132

1

68+81
149
26+30
56

Као што се из табеле број 3 може сагледати постојало је све веће интересовање
за школом и за описмењавањем како мушке тако и женске деце.
Српска основна школа у Великом Гају је проширила наставу још за два
разреда, 1905. године, школа је постала петоразредна, а 1906. шесторазредна, као
што се на табели види, додуше само са два ученика, али то је само почетак. Због
неодговарајућих услова за наставу у старој школи, а и због све већег интересовања
како родитеља тако и деце за образовањем, морала је да се закаже седница,
Црквено–школског одбора у Великом Гају. Седница је заказана и одржана 29. маја
1908. године. На тој седници покренуто је питање изградње нове школске зграде за
децу српске националности. По идејном плану, нова школска зграда требало је да
има само две учионице без учитељског стана.На седници 17. децембра 1908. године,
констатује се да Жупанија у Темишвару тражи да се поред две учионице изграде
још и три стана за учитеље. На седници од 14. децембра 1911. године, Школски
одбор цео предмет градње српске основне школе у Великом Гају уступа Одбору
Српско–православне црквене општине на даље старање и бригу, ради разраде
детаљног плана зграде, расписивања лицитације и других послова око предстојеће
градње. Црквени одбор на седници од 29. априла 1912. доноси одлуку, већином
гласова, да се нова школска зграда гради по плану за изградњу само две учионице.
За зидање по другом плану који предвиђа изградњу две учионице и један стан за
учитеља, гласао је само месни парох Богољуб Петровић. На срећу тако је и урађено,
две учионице и један стан за учитеља, па основна школа тако изгледа и данас.
Дана 14. јула 1912. године, одлучено је да се распише дражба за изградњу
нове школске зграде по плану који предвиђа две учионице и један стан, а зидање
да се отпочне априла месеца 1913. године.
Дана 29. јула 1912. године, председник Црквеног одбора подноси лицита
циони записник о зидању нове школе са станом за учитеља.
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Лицитанти су били:
1.

Греш Миклош, зидар, нуди градњу за 26.299 круна,

2.

Шаг Јожеф, зидар, са 15% нижом наплатом,

3.

Хартман М. зидар, за своту нижу за 3% и

4.

Самуилов Милутин, грађевински предузимач из Вршца за 7% попуста.

исплате свих радова и грађевинара око подизања нове школе. Тог дана је у
ствари и завршен рад на изградњи Српске основне школе у Великом Гају.

После разматрања одбор доноси закључак по коме поверава градњу
Милутину Самуилову за своту од 25.046 круна и 07 филера.
Услови су: да рад, зидање почне 1. априла 1913. године, и да зграда буде
завршена до 15. септембра 1913. године.
Дана 22. септембра 1912. Епархијски школски одбор, својим актом Е. бр.
1110 и 1223/ 1912. захтева да се одустане од закључка Црквеног одбора да се
сачини уговор са Милутином Самуиловим, већ да се градња школе повери
жупанијском мернику Гемајнхадту, који је план и урадио. Одбор у Великом Гају,
после жучне дискусије одбија овај захтев Епархијског школског одбора, пa je
8. марта 1913. године, сачињен уговор о градњи са Милутином Самуиловим,
грађевинским предузимачем из Вршца.
Цигла и цреп за нову школску зграду купљени су код предузећа за израду
цигле и црепа у Зичидорфу (Пландиште) и то 120.000 цигала и 20.000 црепа.
Рачун износи укупно 4.680 круна, плативо у две рате, 25. априла 1913. године.
Уговорен је зајам код Српске темишварске штедионице у износу од 30.000 круна,
под условом, да се одмах исплати Одбору 20.000 круна, а остатак од 10.000 круна
исплатиће се када Одбор буде поднео нове гаранције за кредит. Зајам је узет уз 8%
камате и 1% провизије, са интабулацијом на 10 јутара црквене земље и две црквене
куће. Црква има још шест јутара купљене земље, али грунтовно још неспроведене.
Дана 25. маја 1913. године, тражен је зајам код Вршачке кредитне банке у
износу од 30.000 круна за градњу школе. Банка одобрава зајам на 20.000 круна с
правом хипотеке. На првом месту меницу да потпишу: парох Богољуб Петровић,
учитељ Божидар Ћосић, председник Одбора Танасије Максимовић, Светозар Бекић
и Стеван Гојков, сви као жиранти. Камата је иста 8%, али без провизије од 1%.
На истој седницио закључено је: „ Да се нова школска зграда има осветити
на Светог Саву 27. јануара 1914. године“.
Вршачка банка је коначно, 24. новембра 1913. одобрила исплату и другог
дела кредита од 10.000 круна за нову, Српску основну школу, ради коначне
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(Слика Основне школе бр. 29. снимано 2010.)
Јавна дражба за рушење старе мушке школе је одржана 29. априла 1913.
године. Услови су следећи: Порушити мушку школу, циглу и цреп сложити, грађу
саденути, земљу растурити и поравнати, патос из учионице извадити и патос
(тротоар) од цигала са улице извадити. Циглу саденути, а плот растурити. Посао
је преузео Коста Бекић, као најповољнији понуђач за 170 круна. Рок за обављање
овог после је осам дана. Код рушења школе спомиње се: „циглу и цреп сложити“,
што указује да је школа била покривена црепом и озидана циглом.
Дана 17. 09. 1913. године, одржана је јавна лицитација за подизање зида
код новоизграђене школске зграде. Овај посао добио је Антон Рерих, зидар
из Великог Гаја, уз цену од 7 круна и 30 потура по хвату. До школе су прво
направљена дрвена улазна врата у двориште школе. До њих дрвена капија за
колски улаз у школско двориште, за уношење угља и дрва. Од првог комшије до
школе и школске капије направљен је висок зид. Поред зида са уличне стране,
направљен је широк тротоар од печених цигала. Тај простор је био предвиђен
за сеоску пијацу, која је постојала на овом месту од 1869. године, када Велики
Гај као веће село добија тржишно право.То значи, да се у Великом Гају могу
неколико пута годишње одржавати вашари, на којима долазе заинтересовани
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и из околних села да нешто продају или купе. Такође је било одређено место и
дан за одржавање пијаце. Петак је одређен за пијачни дан у селу. Пијаца се није
могла одржавати ни другог дана ни на другом месту.
Дана 30. априла 1914. године, одлучено је да се нови намештај, за нову
школску зграду набави од фирме Вајвел Л. из Будимпеште, за своту од 2.955
круна и 60 потура.
Скамије су направљене од чврстог дрвета. Изгледале су масивно. Биле су
широке око 240 cm и високе 85 cm. Даска или плоча где су стављане свеске и
књиге приликом писања и читања била је постављена косо, али тако да свеске
и књиге не спадају са скамије. На горњој страни, при врху избушене су рупе,
прорези, где су стављане бочице са мастилом, које нису могле да се преврну за
време лепог писања, јер су ђаци у одређеним разредима имали лепо писање као
предмет. На првој трећини плоче налазио се плитак жљеб целом ширином где су
одлагане оловке и гумице како не би падале на под. Испод плоче налазио се одељак
у облику полице за стављање школских торби. Скамије су имале клупе за седење
и наслон за леђа. Тај део за писање и читање био је спојен са клупом за седење
и та два дела сачињавају целину. Ове скамије које су тада купљене сачекале су и
мене у четвртом разреду основне школе 1944/45. године. У таквој скамији седело
је по потреби од четворо до шесторо ђака. У нашој школи постојале су и мање
скамије за децу првог, другог и трећег разреда. У њима је седело по два ђака. То је
већ био други модел скамија, које су касније купљене. Учионице су биле велике
и светле са подом од дасака. Под је неколико пута годишње премазиван неким
уљем тамне боје. Имали смо велику пећ за грејање учионице, таблу са ногарама,
на једној страни са линијама, а на другој са коцкама. Учитељичин или учитељев
писаћи сто био је постављен на подијуму. Имали смо рачунаљку и словарицу.
Словарица је изгледала као мањи орман где су била слова на тракама у више
редова и окретањем истих могло је да се саставе речи са мање слова. У старијим
разредима табле су биле без линија и коцки.
Године 1914. уведено је заједничко школовање мушке и женске деце у истом
разреду (коедукација). Иако су ишли заједно, девојчице су ипак биле мало
издвојене. Није се могло десити да седе дечак и девојчица у истој скамији. За време
одмора неке игре су нам биле заједничке, мада су дечаци имали и само своје игре.
На крају да закључимо: „1914. године, дочекасмо, да имамо све услове за
нормално школовање и образовање. Имали смо све оно што је предвиђено
Школским уставом и што су наши стари и добри Гајчани потписали Уговором,
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како ће наша школа изгледати. Она сада изгледа лепо, чисто, са много светла.
Учитељски стан такође“.
Зграда Српске основне школе изграђена је 1913. и освећена 1914. године,
на Св. Саву, 27. јануара. Саграђена је у центру села, на истом месту где је била
и стара школа, Српска православна црква и политичка општина. Тај комплекс
је ограђен и чини једну целину. Школа је подигнута искључиво из средстава
Српске православне црквене општине и добровољних прилога мештана.
Школска зграда има две учионице, један учитељски стан, мању канцеларију која
је дозидана 1926. године, преграђивањем ходника. Стара некадашња женска
школа која се налазила у дворишту, после Првог светског рата, значи после 1918.
године, адаптирана је у шупу за дрва и летњу кухињу за учитеља.
За све школске зграде, Српску основну школу, Немачку основну школу и
Забавиште, подигнуте су нове дашчане шупе за дрва и угаљ за учионице и учитеље.
Изграђени су и нови бунари. То су били копани и циглом озидани бунари, са
заштитном оградом од дрвених стубова и дасака у доњем делу, и летава са вратима
у горњем делу, покривени црепом. Вода се захватала лименом кофом помоћу
вратила и ланца и дрвеног точка са спољне стране који се ручно окретао. Све
школе су имале и новоизграђене нужнике, посебно за децу и учитеље.
Црквени одбор је издавао своју зграду, тј. школу политичкој општини за
кирију од 8000 динара годишње. Кирија није никад плаћена, па је Црквени одбор
донео једногласну одлуку 4. априла 1926. године, да школу прода општини. На
скупштини уз припомоћ бележника Душана Думића, закључена је погодба уз
цену од 300.000 динара, плативо 1926, 1927, и 1928. године, по 100.000 без камате,
а недобијену кирију црква не тражи. Од свега тога није било ништа. Дана 17.
марта 1930. године, поново се отвара питање отплата дуга цркви за продату
школску зграду. По начину реферисања општинског бележника Владимира
Маринковића, могло се закључити да од плаћања нема ништа. Нарочито је
био против плаћања одборник Милан Савков Моња, који је пароху рекао:
„Господине прото, шта се ви толико заузимате за цркву и њен интерес, па није
школа и црква ваша, она је наша и ми можемо чинити шта хоћемо“.
Школа зграда, је најзад од стране општинске управе исплаћена црквеној
општини у износу од 300.000 динара, за време окупације 1943. године, када је
вредност новца била веома мала.
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ШКОЛСКИ СРЕЗ ВЕЛИКОГАЈСКИ

длуком Министарства просвете основан је у Банату нов школски срез 1919.
године. За школског надзорника постављен је учитељ Божидар Ћосић,
управитељ школе у Великом Гају. Овај срез обухвата следећа насељена места:
Маргиту, Велики Гај, Мариолану (Пландиште), Св. Јован (Барице), Јерменовце,
Ђурђевац (Велика Греда), Стари Лец, Конак, Хајдучицу и Криву Бару.
Ово је објављено у листу „Зора“ бр. 21. од 18. 05. 1924. године.
Др Јован Ђокић, у књизи: „Кроз насеља североисточне Србије, Баната и
суседних крајева“, Београд, 1934. Срезови у српском делу Баната, према попису
од 1921. године.
Табела бр.4 Срез Велики Гај има укупно:

18.689 становника, од тога:
9.268 мушких
9.421. жинских
По вероисповести:
православних 6.581
католика 10.213
протестаната 1.695
унијата 41
муслимана 35
Јевреја 35
других 87
без конфесије 1

По матерњем језику:
Српски 4.075
Мађарски 4.465
Немачки 6.041
Румунски 2.552
Словачки 530
Других Словена 820
Други и Ромски 260

Из изложеног се може видити, да је несрпског живља било много више
од Срба. Због тога је и основан Школски срез након ослобођења 1919. године,
да би се спречила даља мађаризација и германизација српског па и румунског
живља. Православних има нешто више због православих Румуна, али ипак
много мање од католика и протестаната. Према неким подацима Школски срез
је у Великом Гају постојао до разграничења са Румунијом.

94

ЗАБАВИШТЕ У ВЕЛИКОМ ГАЈУ И ЗАБАВИЉЕ

П

рво забавиште за предшколску децу отворено је 1899. године. Било је
смештено у приватној кући код Мите Гојкова Лолиног.

Прва забавиља била је Jозефина Бихари Сеч. Забавиште је радило само на
мађарском језику. Нисмо могли да установимо колико је година Јозефина била
забавиља у Великом Гају и да ли је забавиште радило у приватној кући све до
изградње нове зграде забавишта.
Нова зграда забавишта грађена је 1912. и завршена 1913. године, о државном
трошку. Зграда је подигнута поред општинске куће. Има две учионице, мању
канцеларију и један стан за забавиљу. Стан је лепо направљен, има две светле,
велике собе, предсобље, шпајз и кухињу. У продужетку постојала је и башта коју
је користила забавиља за поврће. Касније је засађено и воће. Нисмо пронашли
податке која је забавиља радила за време рата и све до 1924. године. Можда је то
ипак била забавиља Сеч.

(Сл.бр.30. Зграда забавишта, снимано 2010.)
Анка Фридрих Лукшић била је забавиља од 17. јуна 1924. године, све до
17. септембра 1932. године, када је отпуштена из службе, пошто јој муж није
био држављанин Југославије, иако је рођен у Великом Гају. Државни савет је
поништио ову одлуку па је Анка поново уведена у дужност 1933. године. Исте
године је премештена у Црвенку.

95

Анђелко С. Максимовић

ВЕЛИКИ ГАЈ - ЦРКВЕ И ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Вукосава Бочарски, нова забавиља долази у Велики Гај 20. октобра 1932.
године из Малог Иђоша. Рођена је у селу Врањеву код Новог Бечеја 31. јануара 1912.
године. Школу за забавиљу завршила је у Љубљани. По доласку у Велики Гај, удаје
се 11. фебруара 1934. године за Ђорђа Репу, општинског подбележника. У Великом
Гају ради до јуна месеца 1941. године, када прво, само на неколико месеци одлази
у Мариолану (Пландиште), а затим у Велику Греду, где јој је муж постављен за
бележника. За време окупације не ради као забавиља зато што је Српкиња. Године
1953. постављена је за васпитачицу у обданиште „Мила Матејић“ у Вршцу. Ту је и
пензионисана. Умрла је у Вршцу 14. марта 1988. године. Ја сам у забавиште пошао
у јесен 1940. године. Забавиља ми је била госпођа Вукосава Репа. Звали смо је
„тетица.“ Из тог доба сећам се само неких ствари. Нисмо имали много играчака, сем
неких дрвених коцки. Са стране до зида биле су поређане мале клупе са наслоном
на којима смо седели. Тетица нас је учила да певамо, да рецитујемо и да се заједно
играмо. То су биле оне игре попут „Трчи мачка поред тебе“ и сл. Тада у забавишту
нисмо учили слова и неке основе рачуна, као што се то данас ради. За Светог Саву
1941. године заједно са одраслом школском децом спремали смо приредбу за наше
родитеље. Приредба је одржана у учионици велике школе, после подне. Сећам се да
је била направљена нека бина украшена ћилимовима које су за тај дан донеле мајке
деце. Ја сам од тетице гђе Репе добио рецитацију, које се и данас сећам. На бини је
била и њена ћерка Олгица. Она није ништа говорила, само је стајала и била мало
намргођена. Не знам ко је написао стихове ове песмице, а они су гласили:

Доласком Немаца априла месеца 1941. године, наставили смо да идемо у
забавиште, пошто је оно наставило са радом. Сада смо све учили на немачком
језику. Учила нас тетица како се називају неке основне ствари, али сам научио
и једну добро познату песмицу на немачком језику, коју нисам разумео, али се
почетних стихова сећам:

Мргодице Персо

Милица и Милан Милошев имали су ћерку, Браниславу Цицу, која је рођена
1939. године у Великом Гају. Као професор радила је у Зрењанину. Сада је у пензији.
Била је удата за Лазара Дабића, електроинжењера. Нису имали деце.

Мргодице Персо, на тебе се једим,
Мргодице, јогунице, беж´ да те не гледим.
Шта те младу наједанпут снађе?
Јесу л´ ти се, потопиле лађе?
Ил´ ти козе, све нису на броју?
А знам живиш, ко бубрег у лоју.
Олгица је живела у Вршцу. Завршила је учитељску школу. Често смо
се виђали на изложбама и сретали се и у граду. Она се није сећала нашег
заједничког наступа. То је била последња прослава Св. Саве у Краљевини
Југославији. Моји родитељи, који су били на приредби били су поносни на
мене. Нисам се уплашио већ сам јасно и гласно рецитовао.
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Ich bin Peter,
Du bist Paul, ...
Све је то брзо прошло и ја сам у јесен 1941. године, пошао у први разред
основне школе.
Јелена Вуков је следећа васпитачица. Рођена је у Сенти. Избијањем Другог
светског рата, побегла је из Мола, где је била васпитачица, испред најезде
мађарске војске и прешла у Банат. Постављена је за забавиљу у Великом Гају
октобра 1941. године, где остаје све до јуна 1946. Из Великог Гаја се враћа назад
у Мол. Пензионисана је 1953. године.
Милица Милошев је рођена у Великом Гају 1920. године. Удала се 1938.
године, за Милана Милошева, учитеља у Великом Гају. Пре рата и за време
окупације није радила, а после рата је постављена 20. септембра 1946. године
за забавиљу. Радила је све до августа 1948. године, када је премештена у Вршац
заједно са својим супругом Мишом. Радила је у обданишту „Мила Mатејић“.
Пензионисана је 1966. године.

Зора Мијушковић, забавиља. Неко време је радила у Вршцу, па је преме
штена у Велики Гај 1948. године. У Великом Гају је била до 1953. Затим је радила
у Великој Греди. Убрзо се разболела и умрла 1954. год. у Подгорици.
Даница Прванов, забавиља која је дуго била у Великом Гају. Рођена је у
Павлишу 1925. године. Запослила се у Великом Гају 1953. Данка је била веома
спретна забавиља која је са децом из забавишта припремала веома лепе про
граме. У Великом Гају је радила све до 1986. када одлази у пензију и након
пензионисања стално живи у Вршцу.
Забавиште још увек постоји у Великом Гају, али не у згради забавишта већ
у адаптираном учитељском стану у основној школи. Васпитачица сада путује
из Пландишта.

97

Анђелко С. Максимовић

НЕМАЧКА ОСНОВНА ШКОЛА И УЧИТЕЉИ

ВЕЛИКИ ГАЈ - ЦРКВЕ И ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Antonija Lehmmer, учитељица звана Тоња, у Велики Гај је дошла 17. новембра
1923. године, и ту радила до априла 1941. године, када је премештена у Мариолану.

Н

А. Schmidt, учитељ и његова жена, Vilhelmina рођена Schumher, забав
иља. За време окупације Немачка основна школа се одваја од Српске основне
школе у посебну управу. Тада је отворено и самостално немачко забавиште.

Према запису у школском летопису, стара школска зграда саграђена је 1855.
године, у немачком делу села. Исте године сазидана је и нова католичка црква.

Marija Dinda из Вршца била је управитељ одвојене немачке школе до краја
рата 1944. године. У јесен 1944. године, тачније 2. октобра, након ослобођења
Великог Гаја, званично престаје са радом Немачка основна школа.

емачка основна школа је подигнута за децу спахијских радника, немачког
порекла, које је спахија Никола Маленица населио 1811. године у Велики
Гај. Као што је познато, Маленица је основао посебно село под именом Маленица
село (Maleniz falva) за нове досељенике. Настава се одржавала на немачком језику.

На истом месту је сазидана зграда Нове немачке основне школе 1912.
године. Немачка школа је изграђена из државних средстава и састоји се од две
учионице, два учитељска стана и мале канцеларије у ходнику.

ОСНОВНА ШКОЛА НА БАЛАТУ
(Александров Гај, Купиник)

Ф

еликс Милекер наводи у свом Летопису да је у великогајском атару у
средњем веку постојало више насеља која се и спомињу у документима
од 1335–1446. године. Поред многих који су тада куповали спахилуке, био је и
темишварски грађанин, Србин Јосиф Маленица, који је 1781. године за 109.000
форинти купио Велики Гај, Мали Гај, Стамору, Балат и Трњан. Пронашли смо
једану интересантну белешку у рукопису етнолога Милана Милошева, и она
се налази у Градском музеју у Вршцу, а односи си се на број становника 1900. и
1910. године, за насеља у атару Великог Гаја.

(Слика бр.31 снимано 2010. )
Према запису први учитељ био је Matija Schehr, дотадашњи властелински
надзорник. Није имао потребну школску спрему, али је свакако као писмен
човек ту дужност обављао у адаптираној згради, све до 1855. године.
Кönig Ignatz. Немамо података колико је година провео као учитељ у
Маленица селу.
Nikola Engelmann. Пред Први светски рат био је и управитељ Немачке
основне школе, као и неколико година после рата. Године 1922. запалио је
школску архиву. Са породицом је побегао у Румунију. Учитељ Ћосић га у
летопису назива „србождером.“
Terezija Feješ, учитељица у немачком одељењу, дошла је у Велики Гај
6. 10. 1922. године и ту радила до 22. 11. 1926. када је премештена у Ечку код
Зрењанина, због укидања једног немачког одељења.
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Табела бр.5
1900. година
Велики Балат 498 становника
Мали Балат 162
660
Велики Шаркац 41
Мали Шаркац 29
Трњан I
9
Трњан II
25
Топоље
6
110

1910. годинa
449 становника
149
598
нема података
нема података
нема података
нема података
нема података
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Нас посебно интересује Велики и Мали Балат, насеља са изграђеним кућама
и становима за око 600 житеља, углавном спахијских радника, чувара поља и
стоке, бироша, дакле беземљаша, највише Мађара и Немаца. У том насељу
постојала је и школа, коју су похађала деца радника. Када је та стара школа
сазидана немамо података.
Из Школског летописа, како износи Милан Милошев, 1912. године, школа
на Балату прешла је у државне руке, па је великогајска политичка општина
морала да подигне нову школску зграду, јер је стара била руинирана. Од
преостале старе школске зграде начињен је стан за учитеља. Остали део је
порушен и ту је изграђена нова школска зграда са две учионице и једном канце
ларијом. Учило се на мађарском и немачком језику.
Никола Халас је од 1912. године па до завршетка Првог светског рата 1918.
године, био учитељ на Балату. О њему немамо никакве податке.
Школа на Балату је 1926. године одвојена од школе у Великом Гају. Имале
су од тада посебне школске управе.
Стеван Смоља, родом из Сиња, рођен 23. априла 1899. године, био је први
управитељ Основне школе, сада у Александровом Гају.
Радојка М. Топаловић, учитељица, радила је у другом, вероватно женском
одељењу школе, отвореном 1926. године, како износи М. Милошев. О њој
такође нисмо пронашли писане податке.
Душан Вукмировић, учитељ, не зна се које године је дошао у Александров
Гај али је забележено да је премештен 1. октобра 1933. године у Власотинце и да
је предао управитељску дужност, али није забележено коме.
То би било све од података о школи на Балату. Одвајањем школских управа
између Великог Гаја и Александров Гаја свакако да постоји евиденција о учитељима.

ВЕЛИКИ ГАЈ - ЦРКВЕ И ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ИЗГРАДЊА ДОМА КУЛТУРЕ
У ВЕЛИКОМ ГАЈУ

Д

ом културе у Великом Гају требало је сазидати, пошто су се све приредбе,
позоришне представе аматерског позоришта, дечије приредбе, игранке
и разне конференције, којих је тих година било много, одржавале у нешто
преуређеној сали код Барбија, или у сали код Поповића. То је била нешто мања
сала у дворишном делу Поповићеве зграде. Обе сале имале су позорнице. Све
је то било премало и неодговарајуће за ондашње прилике и жеље Гајчана. Не
знам, да ли је морао да се сруши један велелепни дворац, каштел велепоседника
Маленице, касније барона Данијела, и уништи овако лепо архитектонско дело
да би се сазидао нови Дом културе. Судбина каштела била је запечаћена 1955/56.
године, када је у целости срушен и од њега направљен Дом културе у Малом
парку. И ја сам као студент радио на преношењу цигала. Али то је било време
када се старо рушило са жељом да се ново гради. У дому је саграђена велика сала
за позоришне и биоскопске представе, велика бина, мушка и женска гардероба,
једна мања сала за одржавање састанака, просторија за киноапаратуру и једна
канцеларија. Дом је лепо изгледао и годинама је добро функционисао.
Старе куће и станови за становање спахијиних радника, штале за стоку,
шупе за машине и опрему све је порушено у том делу економског дворишта.
На том простору испред дома, засађено је дрвеће, највише четинари. До уласка
у дом урађена је широка стаза. Све је то прелепо је изгледало. Мали парк је
сређен. Уређене су и посуте песком и ситним шљунком пешачке стазе за шетње
по парку. Одласком великог броја учитеља и наставника у Пландиште, због
укидања осмогодишње школе, као и великог броја службеника, агронома,
техничара и ветеринара из ППЗ „Прогреса“ због интеграције са имањем у
Пландишту, смањило се интересовање за одржавањем Дома културе. Он је
тихо, али стално пропадао. Биоскопске представе све су ређе даване, као и
позоришне представе, или за децу школске представе.
За Дом културе бринуо се Светислав Славко Павков шпенглер, кога смо
сви звали „Баба.“ Када је све почело да пропада, Баба се са супругом одселио у
Вршац код сина, ћерке и зета. У Вршцу је и умро 1984. године.
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11. Бранко Чавић, учитељ, на дужност ступа септембра 1878. године, а 26.
септембра 1881. расписан је стечај за учитеља. Чавић није конкурисао, јер вероватно да
није био квалификован. Одбор се жали на Чавића да не поступа добро ни са школом,
ни са црквом, а ни са децом. Чавића су са муком иселили из учитељског стана.

окушали смо да пронађемо који су све учитељи били у Великом Гају. У томе
нам је много помогао Милан Милошев, учитељ у Великом Гају. Податке
смо преузели из Школског летописа, којег су уредно водили управитељи школе
у Великом Гају, и из сећања појединих учитеља и наставника који су такође
службовали у Великом Гају. То смо средили, као што се види, по годинама
боравка у селу и службовања у основној школи.

13. Јован Максимовић, учитељ. За учитеља је изабран 26. 9.1881. године,
са 19 од 26 гласова Школског одбора. Овај избор није прихватио Епархијски
школски одбор, па је избор поновљен 13. 12. 1881. и поново је изабран Јован
Максимовић са 26 гласова. Био је учитељ у Бочару и Чакову, а рођен је у Вршцу.

1. Михаил Јовановић, из Марковца. У протоколу крштених из 1768–1779.
у архиви општине Велики Гај на дну једног листа 1781. године пише: магистер
великогајски био Михаил Јовановић. Ако знамо да су учитеље звали и магистер,
онда је он свакако и био међу првим учитељима. Других података о њему немамо.

14. Васа Поповић, изабран за учитеља у привременом својству 6. 12. 1883.
године, и ту провео до 16. 3. 1886. Отказано му је како то у записнику стоји због
пијанства и разних мана. Пошто је новорасписани стечај истекао 16. 3. 1886. а
како се нико није јавио од кандидата узет је поново за привременог учитеља.

2. Григорије Чапчафиновић, можда Чампазевић, учитељ, 1783/84. године,
мада се у једном документу спомиње његово име као учитеља и 1786. године.
О њему такође нема много података па се и не зна колико је дуго био учитељ у
Великом Гају.

15. Жива Станисављевић, из Потпорња, 16. марта 1886. године. Он је узет
за учитеља на пробу, пошто није био квалификован за учитеља.

3. Исидор Бокшан, спомиње се да је био учитељ у Великом Гају 1855. године,
а спомиње се 1863. година. Изгледа да је Бокшан био учитељ до краја 1863. године.
4. Васа Бранков, ђакон, био је 1864. кратко време као неквалификован учитељ.
5. Матеја Чобановић, помиње се као учитељ у Великом Гају од 1864– 1869.
6. Ђока Крагујевић био учитељ од 1870–1873. године. За време његовог
службовања подигнута је нова школа у Великом Гају.
7. Ника Максимовић, службовао од маја 1876. године и једноставно
напустио село априла 1877. Школа је тада поверена Јакову Мандићу, сељаку из
Великог Гаја. Ника је био опоменут од стране председника да боље поступа са
децом, а овај му је одговорио „да се не намеће за господара“.
8. Јоца Тапавица изабран је децембра 1877. године, за заменика учитеља
Нике Максимовића.
9. Тодор Николић учитељ дошао је из Великог Средишта. Изабран је 17.
јула 1877. године, за привременог учитеља, под условом да прописани испит
положити мора. Овде је службовао до краја јуна 1878.
10. Стеван Везилић је према записнику Школског одбора отишао и школу
напустио, вероватно марта 1878. Школа је опет поверена Јаши Мандићу.
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12. Димитрије Бакић, парох, поверена му је школа. Он је завршио препарандију.

16. Драгиња Велић прва жена учитељица у Великом Гају. Рођена је у
Вршцу 1860. године. У Велики Гај је дошла 5. 1. 1887. године и имала је доста
непријатности од стране Школског одбора. Није знала да поји, па су јој одбили
40 фор. од плате да би плаћали појца. Она се жалила Епархијском школском
одбору, како деца слабо долазе у школу, а да пофторна школа још није отворена.
Такође се жалила да јој стан не поправљају, да јој плату и остале пристојбе на
време не испуњавају. Разуме се, да је и одбор имао своје оправдање за све оптужбе
Велићеве, па је 24. 9. 1892. расписан стечај за учитеља, пошто је Велићевој 15. 9.
1892. године дат отказ. На седници Школског одбора 26. 10. 1892. председник
позива на седницу и учитељицу Драгињу Велић да јој се сви присутни захвале на
труду и замоле да ради до досељења новог учитеља Светозара Ајваза 15. 11 1892.
године. Школски одбор даје Велићевој писмену захвалницу и тромесечну плату.
Она одлази у Павлиш где је изабрана за учитељицу 7. 2. 1893. године и тада се
одселила из Великог Гаја. Последње место службовања била је Српска Неузина,
где је радила 8 година. Након пензионисања остатак живота провела је у Вршцу.
17. Светозар С. Ајваз, учитељ, 1890. завршио је учитељску школу у Срем
ским Карловцима са добрим успехом. Испит из мађарског језика положио у
Баји. У Великом Гају провео као учитељ од 15.9. 1892. до 14. 10. 1893. године.
Епархијски школски одбор поништава избор Ајваза за учитеља у Великом Гају и
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захтева да се поново врати Велићева. У акту стоји да је он завршио богословију
и положио испит из мађарског и поново 6. 2.1893. године, Епархијски школски
одбор Одбор поништава Ајвазов избор, али Школски одбор у Великом Гају не
прихвата овакву одлуку. Коначно 25. јуна 1893. године Ајваз напушта Велики Гај.
На конкурсу 1896. године поново конкурише, али није изабран.

У

Стечајеви за попуну учитељских места

читељска места попуњавана су путем расписаног стечаја и избора учитеља
према његовим квалификацијама. У стечајном огласу износило се, колика
су и каква примања учитеља. Плата је била у новцу и натури, што се може из
више докумената и видети, мада се често са приказом плате и манипулисало,
јер се није износило стварно стање и финансијске могућности села. Како су
ти стечајеви изгледали изнећемо само неколико примера које смо пронашли.
Према записнику Српско црквено школског одбора од 5. септембра 1893.
године, донета је одлука и срочен је текст да се у „Застави“ да оглас за новог
учитеља. Стечај за избор учитеља у Великом Гају изгледао је овако:
Оглас у „Застави“ гласи: Стечај. Решењем сл. Епархијског школског одбора
вршачког од 24. 8. 1893. ЕОвим се по други пут расписује стечај на српској
вероисповедној основној школи у Великом Гају за учитеља. Плата на годину
дана је следећа: 350 форинти у готову, 30 форинти на име учитељског огрева,
5 форинти паушала, 4 ланца добре ораће земље на које учитељ порез плаћа и
слободан стан са баштом. Учитељ треба да је законом оспособљен и да о томе
квалификацију има, а дужности су законом прописане. Рок стечаја траје до 3.
октобра 1893. Компентенти се могу у општини и лично пријавити.
Записник Црквено школског одбора у Великом Гају од 3. 10. 1893.
За ово место учитеља се компентују:
Светозар С. Ајваз, који је 1890. године, свршио учитељску школу у
Карловцу са добрим успехом, у Баји положио испит из мађарског језика, у
Кетвељу учитељевао до 1892.,а од ове године до данас као привремени учитељ
у овој општини служи.
Григорије Јовановић учитељ из Дупљаје. Свршио учитељску школу ове
године у Сомбору, са добрим успехом.
Танасије Шећеровић учитељ у Сухој Млаки, не подноси никакве сведоџбе.
Приступило се јавном гласању у присуству 32 одборника.
За Јовановића је гласало 20, а за Ајваза 12 одборника.
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У

Помоћни учитељи.

Великом Гају, током 19. века, када нису успели расписани стечајеви за попуну
учитељских места, тада су увек, као помоћни учитељи деловали писмени
земљорадници из села, или је притицао у помоћ месни свештеник. Набројаћемо
само неке, који су се чешће појављивали и дали свој допринос у описмењавању
деце, онолико колико су могли и знали.
18. Димитрије Бакић (изабран поново), месни парох. На седници Школског
одбора 1. 4. 1882. констатовано је, да је парох Димитрије, поред богословије
завршио и учитељску школу у Сомбору. Радио је до краја школске године као
заменик учитеља и за то време уселио се у учитељски стан. У записнику од 6. 2.
1883. године, одборници се жале на месног пароха Бакића, да не обавља добро
дужност учитеља.
19. Јаков Мандић, земљорадник из Великог Гаја, 1876. поверена му је
школа уз пола учитељске плате, а 1877. уз целу учитељску плату.
20. Жива Пајић земљорадник из Великог Гаја. Он је замењивао учитеља за
12 форинти месечно. Они су овај посао радили по неколико месеци, до избора
новог учитеља.
21. Георгије Адамовић, учитељ. У Велики Гај долази почетком септембра
1882. године, а оставку подноси 13. новембра 1883. пошто је изабран за учитеља
на Комуналној школи у Црвеној Цркви. Одбор је имао примедбе на његов рад,
јер није дозвољавао да на часове дођу родитељи или неко од чланова одбора.
22. Глигорије Јовановић, учитељ. На стечају Школског одбора од 3. 10.
1893. изабран је за учитеља и 14. 10. исте године, преузео школу. Оставку
поднео марта 1896. године, јер је именован за учитеља у Банатској Паланци.
Вероватно да му се тамо нешто није допало, па се на расписаном стечају поново
јавио. Одбор је тражио да сноси трошкове за расписани стечај, пошто је то сам
и изазвао. Нађено је решење.

23. Глиша Јовановић, као привремени учитељ. У записнику од 16. 3. 1897.
стоји, да је Јовановић често изостајао са посла и на крају и отишао, а да се није
ником ни јавио.
24. Атанасије Витић је као привремено решење послат за учитеља у
Велики Гај. Школски одбор га уводи у дужност за мај и јуни 1897. године, уз
целу учитељску плату.
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25. Милан Павловић, учитељ. По препоруци Епархијског школског рефе
рента примљен је за привременог учитеља. У Великом Гају био је само 15 дана, од
1. до 15. априла 1897. године. Због болести није могао да држи наставу.
25. Светозар Тукулија није квалификован као учитељ и на место учитеља је
дошао у Велики Гај 27.9. 1898. године. Дана 1. 9. 1901. изабран је за сталног учитеља.
Године 1902. са парохом Богољубом Петровићем оснива Прву земљорадничку
задругу, а 1899. и Црквено певачко друштво. Дана 21. марта 1904. дао је отказ и
одлази у Соколовац. У Великом Гају је боравио још једном 1930. када је у селу
основан и други црквени хор. Тада је обучавао тај хор, али као пензионер.
26. Мара Путник, учитељица. За учитељицу била је изабрана 2. 9. а већ 8. 9.
1901. подноси оставку. У Великом Гају је била само шест дана.
27. Живојин Рајковић, учитељ, 7. 9 1904. године понудио се Школском
одбору да попуни упражњено место учитеља за мушку децу. Завршио је учитељску
школу у Сомбору 1904. године. Одбор га је прихватио и увео у дужност 21. 9.
1904. године. Исте године оснива са парохом Богољубом Петровићем и са још
тридесетак мештана Прву кредитну задругу у којој ради као секретар до одласка
из села 1909. године.
Касније се посветио задругарству. Погинуо је у Првом светском рату. Прву
кредитну задругу подигао је на завидни ниво.
28. Еуфемија Аргировић рођена Петковић, учитељица. Дошла је у Велики Гај
1902. године. Плата јој је била 600 круна, за станарину је добијала 120 круна, паушал
10 круна, у натури башта и дрва за огрев. У Гај је дошла као Емилија Петковић.
Удала се 1902. године, за калуђера Нектарија (рођеног Ђорђе) Аргировића, па је од
тада, у ствари, од 1. 12. 1902. у записницима воде као Еуфемију Аргировић. Због
ове удаје имала је доста непријатности на послу од стране Епархијског школског
одбора и била је суспендована са посла због тога што живи са калуђером, који
се још води на списку монашког реда. Месни школски одбор констатује да је
учитељица Аргировић била добра и вредна учитељица и да је добар пример деци
указивала. Била је доста и на боловаљу. Замењивали су је Милош Бугарски и
Софија Јовановић. Дана 20. јула 1906. године, Епархијски школски одбор актом Е.
882/III/906. извештава у Великом Гају Месни школски одбор, да је престао радни
однос Еуфемије Аргировић.
29. Милош Бугарски, учитељ. Учитељску школу учио у Баји, 7. маја 1904.
године, примљен је само привремено, уз пола учитељске плате, јер је учитељица
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Аргировић болесна. Није знао црквено појање. Напустио је село и школу 7. јула
1904. Као што се види у Гају је био само два месеца.
30. Софија Јовановић, удата Ћосић, учитељица. Рођена је у Баранди, селу
код Панчева 1883. године. Учитељску школу завршила је у Сомбору 28. јуна
1905. године. У Велики Гај је дошла 25. 9. 1905. године, пошто је прихватила
да замењује Аргировићку 1905. Почело је са радом и пофторно одељење са 33
дечака и 32 девојчице, свега 55 ђака. Предавања су одржавана два пута недељно.
Те године отворен је и пети разред основне школе, а следеће 1906. и шести.
Тако је у Великом Гају постојала шесторазредна основна школа, али још увек
одвојено мушко од женског одељења. Дана 20. јула 1906. Епархијски школски
одбор актом Е. Бр. 882/III 34./1906. уз обавештење да је Аргировићки престао
радни однос, поставља Софију Јовановић за учитељицу у Великом Гају, за рад са
женском децом. Плата 600 круна годишње, рад са пофторном школом 80 круна,
паушал 10 круна, станарина 120 круна и огрев 20 круна.
Има један интересантан стечај од 12. августа 1901. године, где је годишња
плата за учитеља 700 круна у готовом, за огрев 60 круна, паушал 10 круна, 4 ланца
земље, стан са баштом обезбеђен. За учитељицу плата 600 круна, станарина
120. круна, паушал 10 круна. Пошто је отворено женско одељење девојчицама
је морала да предаје учитељица. Као што се види она је имала мању плату
за 100 круна. Компентовати могу само они, који су у Сомбору препарандију
свршили и испит о учитељској способности положили, а дужности су одређене
Школском уредбом из 1872 године.
Учитељица Софија Јовановић у Великом Гају пензионисана је 3. јула
1933. године. Једна од ретких учитељица да је цео радни век провела у нашем
селу. Године 1934. преселила се у Вршац где је и умрла 1956. Као просветни
радник Софија Ћосић била је веома цењена и поштована. Од милоште звали
су је „Цоца“ како ју је и њен муж звао. Иза ње је остао у Великом Гају знатан
број генерација добро образованих и васпитаних ђака, који су касније постали
часни и поштени људи.
31. Божидар Ћосић, учитељ. Рођен 1. јануара 1888. у Вршцу. Завршио је осам
разреда Реалке са матуром. Био адвокатски писар, затим одлази у свештенике
где је провео кратко време и на расписаном стечају за учитеља 25. 11. 1909.
године, изабран је за учитеља у Великом Гају. Године 1910. завршава у Сомбору
учитељску школу. Оженио се са учитељицом Софијом Јовановић. Веома је
активан у припремању терена за изградњу нове школске зграде. Преузео је рад
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и у Првој земљорадничкој задрузи. Одлуком Министарства просвете у Банату
основан је нови школски срез и он је као управитељ основне школе у Великом
Гају постављен за школског надзорника. Активно учествује у свим пословима
око оснивања Културно просветног друштва „Слога“које је било носилац скоро
свих активности и манифестација из просвете и културе. Ово друштво је имало
своју читаоницу, тамбурашки збор и певачки хор. Пензионисан је у Великом
Гају 3. октобра 1934. године, и са породицом се пресељава у Вршац. Умире 20.
новембра 1936. године у 48. години живота.
32. Стеван Милосављевић, учитељ. Радио је у Великом Гају само месец
дана од 6. 10. 1925. до 3. 11. 1925. године.
33. Марија Стрижевић, учитељица. Радила од 27. 9. 1922. до 3. 3. 1923. године.
34. Стеван Станковић, учитељ. Радио од 6. 9. 1924 до 31. 8. 1925. године.
35. Марија Дмитровић, учитељица. Родом из Дубровника. У Великом Гају
службује од 26. 9. 1925. до 19. 4. 1926. године.
36. Загорка Бекић, учитељица. Загорка је прва Гајчанка која је завршила
учитељску школу и од 26. 8. 1926 до 14. 3. 1927. године, била учитељица у свом
селу. За кратко је премештена, због укидања једног одељења у друго место,
али је поново враћена у Велики Гај 9. 9. 1927. године, и ту била до 26 8. 1932.
године. Она је иначе ћерка Исе Бекића, папуџије и Дојке. Године 1929. удала се
за Гајчанина Милорада Максимовића, машинског инжењера.
37. Елена Лазибат, учитељица, рођена у Дубровнику. У Велики Гај је дошла
29. 8. 1932. и остала до децембра 1940. Ту се удала за др Мавру Визнера, лекара.
После рата живели су у Осјеку.
38. Анђелија Матичевић, учитељица. Службовала од 16. 11. 1933. до 20. 2.
1935. године. Премештена у Битољ.
39. Невена Дечермић, учитељица. Била само једну школску годину 1934/ 35.
40. Даница Алексић, учитељица. Дошла у Велики Гај 26. 10. 1935. године, и убрзо
због потребе службе премештена 29. 10. 1935. Нисмо сазнали где је премештена.
41. Јелисавета Борић, учитељица. У Гај дошла 26. 4. 1935. године. Премештена
у Кусић по потреби службе 29. 10. 1935.
42. Јулијана Гвоздић, учитељица. У Велики Гај премештена из Шида 30.
јуна 1935. године. Нема података кад је и где из Гаја премештена.
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43. Милан Стојчевић, учитељ. У Велики Гај је премештен из Шимановаца
по потреби службе, 29. 10. 1935. године. У Гају ради све до 3. 9. 1940. године,
када је са супругом премештен у Срем.
44. Адела Стојчевић учитељица. У Гај долази 22. 11. 1936. Ту се удала за учитеља
Милана Стојчевића. Дана 3. 9. 1940. године, са мужем премештена у Срем.
45. Марија Балицки, учитељица. У Велики Гај је дошла 31. 10. 1937. године,
а из Гаја је премештена у Влајковац 5. 3. 1941. године. У Гају се удала за Тољу
Хитрова, сина бележника великогајског, који је априла месеца 1941. године,
премештен у Влајковац.
46. Босиљка Боса Ђурашковић, рођена у Вршцу, девојачко презиме Винћилов.
Завршила Учитељску школу у Вршцу 1932. године. Удата за Симу Ђурашковића.
47. Сима Ђурашковић учитељ. Босиљка и Сима су премештени из битољског
среза 1940. у Велики Гај. У Великом Гају били су за време окупације и ту дочекали
ослобођење. Дана 5. септембра 1945. године, премештени су у Мокрин, а затим у
Кикинду. Сима је рођен у Црној Гори. У четвртом разреду основне школе били су
ми учитељи, у ствари госпођа Боса. Учитељ Сима ју је често замењивао. Био је и
управитељ школе. Поседујем сведочанство из четвртог разреда основне школе са
оценама и њиховим потписима. Сведочанство ми је било потребно ради уписа у
гимназију 1945. године.
48. Милан Миша Милошев, учитељ. Рођен је у Павлишу 1910. године.
Учитељску школу завршио у Вршцу 1932. Службовао у више места и 13. 1. 1941.
долази у Велики Гај. Ту остаје све до марта 1948. године, када је премештен у
Вршац и додељен на рад у Народни музеј. Уписао је и завршио Филозофски
факултет у Београду, одсек за етнологију. На овом радном месту је пензионисан
1974. године. Није ми био учитељ, али је увек спремао школски хор за школске
прославе, нарочито за Св. Саву. Према нама у хору био је доста строг. Г. Миша
Милошев много је радио на прикупљању података о Великом Гају, школи,
цркви, обичајима, становништву, тако, да захваљујући њему користимо један
део података које је он прикупио.
49. Милан Бербеч, професор. Маја 1941. након окупације наше земље,
професор Бербеч је премештен у Велики Гај за учитеља. У Великом Гају био је
само два месеца, а затим је премештен у Белу Цркву за професора математике.
У Потпуној гимназији у Вршцу предавао ми је четири године математику и
само једну годину физику.
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50. Милица Стојковић, учитељица. У Велики Гај је премештена из Ма
риолане (Пландишта) септембра 1941. године. Од 1941–1944. године, била ми је
учитељица у првом, другом и трећем разреду основне школе. Била је строга, али
по мом мишљењу добра учитељица. Из Великог Гаја је премештена у Белу Цркву
1945. године. Обраћали смо јој се са „госпођице,“ пошто је била неудата.
51. Вера Куртеш, учитељица. У Велики Гај је дошла 1946. године, на упражњено
место Милице Стојковић. У Великом Гају је остала до 30. 3. 1947. године.
52. Мирослав Мира Јовановић, учитељ. Учитељску школу завршио у
Вршцу. У Гај дошао 4. 11. 1947. То му је било прво место службовања и ту остао
само једну школску годину.
53. Косара Ђорђевић Маринковић, учитељица. У Велики Гај је дошла 8.
11. 1945. године, након завршетка Учитељске школе у Вршцу. У Гају се удала за
учитеља Александра Маринковића. Овде је остала до 1. 9. 1949. године, када је
премештена у Вршац.
54. Александар Маринковић, учитељ. У Велики Гај дошао 1947. и ту остао до
25. 3. 1949. године, када је премештен у Вршац у својству инспектора. Учитељску
школу завршио у Јагодини. Ацу Маринковића и учитељицу Косару сам добро
познавао. Радио је у секретаријату у Социјалистичком савезу у Вршцу. Дуго смо
разговарали о неким темама из рата, које је он добро познавао. Аца и Косара
имају две ћерке. Живели су умрли и сахрањени у Вршцу.
55. Ракила Остојић Сеја, учитељица. Постављена у Великом Гају 9. 9.
1948. године, и ту радила до 1953. Удала се за Миту Ружића, правника рођеног
у Великом Гају. Имају два сина и по жељи Мите сахрањени су на гробљу у
Великом Гају.
56. Божана Гојков, учитељица. У Великом Гају радила од 1949–1953. године.
57. Ружица Крајован, учитељица. Била управитељ основне школе. Радила
у Великом Гају од 1951. до 1955. године, када је премештена у Велику Греду.
Отварањем осмогодишње школе у Великом Гају за насељена места Велики Гај
и Купиник дошао је велики број учитеља који су обављали наставу. У прво
време сви су били учитељи, касније су неки уписали Вишу педагошку школу,
завршили је и постали наставници, а други су уписали Филизофски факултет
и постали професори. Већина је завршила на Педагошкој академији у Вршцу за
наставника разредне наставе.
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Осмогодишња школа „Ђура Јакшић“
у Великом Гају, почела је са радом 1951. године

О

смогодишња школа у Великом Гају почела са радом септембра 1951. године,
тако да је пети разред отворен 1951/2, шести 1952/3, седми 1953/4. и осми
разред 1954/5. Касније то се усталило и настава је одржавана редовно од првог
до осмог разреда.
58. Милена Лончарски учитељица. Рођена је 1932. у Меленцима. Учитељску
школу је завршила у Вршцу. Прво постављење је Велики Гај. Добила је решење за
рад у Осмогодишњој школи, у Великом Гају. Удала се за Гајчанина Саву Грујина
службеника. Милена је цео радни век, све до 1982. године, провела у Великом Гају.
Она и Софија Јовановић су једине учитељице које су цео радни стаж провеле у
нашем селу. Учитељица Милена је као пензионер живела у Вршцу у својој кући.
Умрла је и сахрањена Вршцу, 25. фебруара 2012. године.
Следеће године, наставнички кадар се попуњава и ја ћу покушати да их
по сећању набројим, пошто до званичних докумената нисам могао да дођем.
Многи су завршили Учитељску школу у Вршцу. Ако неког изоставим из списка,
верујте да није намерно.
59. Спасоје Поповић, учитељ, дошао 1952. родом из Славоније.
60. Олга Бељин, учитељица, дошла 1952. родом из Избишта.
61. Стеван Ђурков, учитељ, дошао 1952. родом из Долова.
62. Вукомир Стојић, учитељ, дошао 1952. рођен у Великом Гају.
63. Јелена Марић, учитељица, дошла 1953. рођена у Купинику.
64. Ковиљка Милић, учитељица, дошла 1954. рођена у Вел. Гају.
65. Владимир Ивков, учитељ, дошао 1954. рођен у Уљми.
66. Мира Димитријевић, учитељица, дошла 1954.
67. Милан Бакић, учитељ. Рођен у Великом Гају. Учитељску школу завршио
у Вршцу 1948. године. Био учитељ у Босни све до 1954. године кад се доселио
у Велики Гај. Постављен је за директора осмогодишње школе све до њеног
затварања. Касније радио у Пландишту, у Социјалистичком савезу.
68. Љубица Бакић, учитељица. Учитељску школу завршила у Вршцу 1948.
У Велики Гај је дошла 1954. године са Миланом, као његова супруга. Сећам се
када су дошли. Становали су у централној школи у школском стану. Имају двоје
деце. Умрли су обоје, Милан доста пре Љубице. Сахрањени су у Вршцу.
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69. Цвета Вијатов, учитељица, дошла 1954.
70. Александар Гојков, наставник, дошао 1955. рођен у Великом Гају.
71. Марија Керкез, учитељица, дошла 1955. рођена у Милетићеву. Удала се
за Александра Гојкова
72. Владимир Димитријевић,учитељ, дошао 1955. У Великом Гају предавао
математику.
73. Јелена Поповић, учитељица, дошла 1955.
74. Никола Поповић, учитељ, дошао 1955.
75. Гордана Милосављев, учитељица дошла 1956.
Петогодишњу Учитељску школу завршила у Вршцу 1955/56. године.
Рођена је у Иланџи. Прво постављење је Велики Гај у који долази 1. 9. 1956.
године. Имала је среће па је одмах добила двособни стан у згради забавишта.
У Великом Гају стално је радила са вишим разредима. По потреби предавала
је немачки језик , биологију, српски језик, домаћинство, музичко васпитање,
а водила је и школски хор. Године 1960. удала се за Анђелка Максимовића,
ветеринара и узела презиме Максимовић. Гордана Максимовић са супругом
Анђелком прелази у Банатски Карловац 1. 9. 1964. године. У Основној школи
у Банатском Карловцу ради са нижим разредима. Из Банатског Карловца 1980.
године, прелази у Вршац у Основну школу „Олга Петров Радишић“. Завршава
вишу школу на Педагошкој академији у Вршцу и постаје наставник разредне
наставе. Након пуног, како се каже „мушког“ радног стажа од 40 година одлази
у пензију 1996. године. Гордана и њен супруг Анђело имају два сина, Зорана,
професора на Фармацеуском факултету у Београду и Дејана, ветеринара.
Гордана и Анђелко живе у Вршцу као пензионери.
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Осмогодишња школа „Ђура Јакшић“ у Великом
Гају, престала је са радом године 1972. због све
мањег броја ученика.

Њ

еним затварањем након 21 године постојања, деца виших разреда из Великог
Гаја и Купиника свакодневно путују аутобусом у школу у Пландиште.

Нажалост, нисам могао да упишем све учитеље и наставнике који су
радили у основној школи у Великом Гају, иако ми је то била жеља. Неко је узео
Летопис школе, за који знам да је постојао и да је редовно вођен од стране
управитеља, касније директора школе, и није га вратио. Тражио сам помоћ од
неких учитеља, за које сам знао да су живи и где станују, али са малим успехом.
Као да су заборавили с ким су у то време радили. Можда и јесу, јер време и
поодмакле године чине своје.

76. Љиљана Црнковић, учитељица
77. Живојин Грујин, наставник, Гајчанин.
78. Софија Гојков, професор, Гајчанка.
79. Мирјана Мира Живак, учитељица.
80. Стиљан Србиновски, учитељ.
81. Јела Гвозденов Ружић, наставник.
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ДОСЕЉАВАЊА
СТАНОВНИШТВАУВЕЛИКИГАЈ
ДОСЕЉАВАЊЕ РУМУНА 1774. ГОДИНЕ

Т

оком 18. века, досељавају се становници из Ердеља, из брдовитих предела
Баната у његов равничарски део. Банат се у то време мора посматрати као
целина, а не као раздвојени делови српског и румунског Баната. Неке румунске
породице се насељавају и у Велики Гај. Та група Румуна чији нам је број непознат
задржавала се неко време у селу, потом је већина ових досељеника отишла
у друга насеља, а нове се породице досељавале у Велики Гај. У Великом Гају
1774. године било је 144. породица по списку који је саставио Милан Милошев.
У списку је убележен катастарски број куће, име и презиме власника куће и
колико је ко добио јутара (ланаца) земље, јер је земља припадала цару, али
није забележен и број становника. У кући на катастарском броју 119 (стоји у
примедби списка) да је у њој живео и наш предак јереј Христифор Максимовић
1777. године и добио 31 јутро земље. Под истим условима, на кат. броју 138
живео је и јереј Георгије Несторовић. Службовао у исто време кад и Христифор.
Први комплетни подаци о Великом Гају, броју домова и становника потичу
из 1825. године. У Великом Гају је 1825. године, било 227 домова са 1998 душа,
од тога Срба 1683 и Румуна (Влаха) 315. Да су се Румуни насељавали у ове
крајеве Баната и после 1774. године, наводи Јохан Јакоб Ерлер у књизи „Банат“
(Панчево 2004. стр. 82). Уз село Велики Гај стоји назнака да у селу живе и Срби
и Румуни. Ербер не наводи број досељених Румуна у Банат већ само констатује
у која су се села доселили. Презимена Румуна се налазе у земљишним књигама
из 1774. године. Пронашли смо око 30 породица, као што су: Гуцу (2), Пипарка
(3), Царан (2), Попа, Мурару (3), Спорија Лупу, Журка (2), Мунћан (2), Мургу
(2), Шепецан (3), Пекурару (2), Ардељан (3), Станчу, Живкуц,(2).
Број становника се стално повећавао, док се број Румуна стално смањивао,
што се најбоље види из приказане табеле број 8. Тако да Румуна и нема од 1948.
године, или бар нико није убележен. Верујемо да су се многи одселили у већа
румунска села: Маргиту, Локве, Барице, а многи су се и посрбили, узели српска
имена, па их само њихова презимена понекад подсећају на њихово порекло.
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З

бог недостатка радне снаге, великогајски спахија Николај Маленица можда
заједно са оцем Петром и братом Јованом, досељавају католичке Немце 1811.
године из села Долац, као нову радну снагу. Досељено је 97 породица са око 260
чланова. Као што се види то су биле мање породице. Може се рећи да је то прва
велика и организована колонизација у село Велики Гај. Спахија их је населио на
делу сеоског пашњака. Одузето земљиште од села је замењено за друго земљиште,
само у другом делу атара. На том делу пашњака, који се граничио са селом,
изграђено је по постојећим прописима и плановима из Беча, за сваку породицу
кућа и споредне зграде за економске, пољопривредне потребе. Новоизграђено
насеље названо је Malenitz falva Маленица село. То је у ствари било засебно
село са два сокака познати као Шумаров и Херготов, са посебном општинском
администрацијом, независном од општинске великогајске администрације. По
завршетку изградње кућа, а према величини породице установљен је и земљопосед
у целини, половини или четвртини сесије. Године 1852. сачињен је списак
насељених Немаца контрибуената у Маленица село. Сви су добили плац за кућу
и окућницу. У немачком крају сазидан је и бирт, како је по закону и предвиђено.
Село је изграђено по истом рецепту из Беча, како су уосталом и прављена
сва места где су Немци колонизирани. Николај Маленица је настојао да уреди и
српски део Великог Гаја. Успео је да постепено ушори село. Наредио је да се куће
граде непосредно уз улицу, а не у дворишту, заклоњене воћем и разним дрвећем
и да улице морају бити праве. Касније су Срби, без икаквог наређења, и сами
градили куће као и Немци. Истина, неки сокаци остали су криви до данас, али то
је успомена на стари Велики Гај. Немци су током времена имали доста утицаја на
староседелачко српско становништво. Прихваћен је савременији начин обраде
земље, са више пољопривредних култура, а настале су и неке промене у одевању,
поготову код жена и исхрани становништва које се могу приписати само утицају
немачког становништва. Иако су се Немци са породицама доселили у Велики
Гај, Маленица село, све до 1890. године нисмо пронашли њихове статистичке
податке. Можда их је било у немачким књигама, али их нисмо пронашли. Оно
што је забележио Милекер стоји овако: 1890. уписано је 686 становника немачке
националности. Највише их је било 1900. године 690, а најмање 1948. свега 39
после принудног исељавања. (Погледати табелу број 8).
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ДОСЕЉАВАЊЕ КОЛОНИСТА
ПОСЛЕ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА

арон Ернест Данијел купио је посед породице Маленица. Део његовог поседа
је 1919. године захваћен аграрном реформом. Национализовано је углавном
обрадиво земљиште и било је намењено интересентима Србима, првенствено
добровољцима у Првом светском рату. Они су почели досељавање 1921.
Досељеници су били Срби из Босне и Херцеговине, Црне Горе, Хрватске, највише
из Лике, Далмације, Крајине, као и из Вараждинске жупаније. Сасвим мали број
Срба доселио се из Србије. На одузетом имању барона Данијела у Великом и Малом
Балату, постојала су насеља са изграђеним кућама и становима за око 600 становника,
углавном спахијских радника, чувара стоке и поља, бироша, дакле беземљаша.
Њима није признат статус интересената, па су морали да напусте посед, самим тим
и станове и куће у којима су становали. У њих су се усељавали нови становници –
колонисти. До 1925. године насељено је 135 породица. Ову колонизацију предводио
је Стојић Максимовић из Приједора и био је први председник нове насељеничке
аграрне заједнице, а комесар, као представник власти, био је Здравко Симовић,
резервни официр, носилац Карађорђеве звезде са мачевима и других одликовања.
Сваки насељеник имао је право да добије 8 ланаца и 3/4 ланца добре земље. Да
би могли да обрађују земљу, добили су коње, кола и неке пољопривредне машине,
а да би прехранили породицу, добили су краве, овце и свиње. Начин обрађивања
земље примили су од овдашњих Срба староседелаца из Великог Гаја. Неке породице
су 1924. године почеле и саме да граде себи куће. Насеље Балат, некадашњи део
Великог Гаја и великогајске општине, 1925. године мења име у Александров Гај,
по имену краља Александра I Карађорђевића. Колонисти су убрзо по досељавању
променили начин живота па и одевања. Прво су то урадиле жене - почеле су да се
облаче као Гајчанке, а за њима и мушкарци. Мењао се и начин исхране. Тако жене
после досељавања хлеб месе од пшеничног брашна, ретко од кукурузног као раније.
Јануара 1926. године дошла је у Александров Гај из Штипа 91 породица
оптанта из Барање, који су 1923. године били тамо насељени. Услед неродне године
тражили су промену места и добили колонизацију у Александров Гај. Барањци
или, како су их звали, Батањци, су мирни, радни и штедљиви људи. Међусобно
живе у слози и узајамно се помажу. На жељу оптаната да се населе у Велики
Гај, политичка општина Великог Гаја, након заседања скупштине, одговорила је
негативно. Они су тражили да им се од сеоског излаза - пашњака за сваку кућу
уступи по пола јутра земље, а они би код аграрног уреда средили да се од њима
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дате земље, врати великогајској општини онолико обрадиве земље, колико би им
она дала за изградњу кућа. И поред тога што су се за то решење залагали парох
Николић, бележник Душан Думић и председник општине Пера Максимовић,
велика већина скупштинара просто није хтела да разуме назначене користи од
уступања земљишта. Наиме, доласком 91 породице Срба православаца повећао
би се број православних у односу на 150 породица овдашњих Немаца. Број
православних породица ипак је повећан неколико година касније, односно
1930. године, када се у Велики Гај доселило 35 породица Барањаца, оптаната из
Батање, са око 105 чланова, од тога 54 мушкарца и 51 жена. Многе породице
Барањаца током година напустиле су Велики Гај. Према попису из 1956. године
остало је само девет породица са 25 чланова. Све до 1948. године становништво
Александров Гаја, пописивано је и статистички обрађено заједно са Великим
Гајом, пошто су сачињавали једну општину.
Године 1948. општине се раздвајају и свака чини посебну административну
јединицу. Назив насеља се мења и уместо Александров Гаја добија име
Купиник, тако остаје и данас. Ми смо пронашли податке за Купиник из књиге:
„Становништво упоредни преглед броја становника подаци по насељима“.
Направили смо табелу бр. 6 за године 1948 –2011. из које се види, да се број
становника у Купинику из године у годину смањује, па се на попису из 2011.
године, број становника у селу свео на 243 житеља.
Табела бр.6
Година пописа

1948.

1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011.

Број становника

998

978

У

886

735

455

408

365

243
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Велики Гај се 20. маја 1947. године, организовано доселило и уселило у
празне немачке куће 75 породица са 441 чланом (мушких 233 и женских 208).
Многима се није допадало да живе у Великом Гају, па су постепено одлазили у друга
места, многи у Вршац. Крајем 1956. године у Великом Гају су остале 33 породице
са 167 чланова (мушких 80 и женских 87). Брзо су се уклопили са староседеоцима
и заједно радили прво у сељачкој радној задрузи, а касније, кад је створен ППЗ
„Прогрес“ били су запослени као стални радници у ратарству, сточарству и као
канцеларијски службеници. (Подаци узети из бележака М. Милошева)
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Табела бр. 7- Долазак колониста у Велики Гај 1947. године, 20. маја

м

ж

свега

Остали

Укупан број
становника
Укупно
М.
Ж.

Немаца

Број
Година кућа

Мађара

Број
Број чланова породице
породица

Румуна

Број
места

Срба

Матични срез

Табела бр.8 - Велики Гај - број становника током XVIII, XIX, XX и XXI века
Коришћени документи

1713

22

Руварац

1716

40

Милекер

1727

33

Милекер

Ариљски

3

5

16

11

27

Златиборски

12

25

86

70

156

1755

111

Милекер

Пожешки

3

5

13

12

25

1782

144

Милекер

1825

227

1998

952

1683

315

Цркв.арх.

Рачански

9

27

91

90

181

Трнавски

1

1

2

2

4

1835

1804

1846

1861

И.Руварац

Ужички

1

1

2

0

2

1848

1847

Зеремски

1854

2840

Милекер

Лесковачки

1

1

6

2

8

1869

2761

Милекер

Билећки

1

1

4

3

7

2015

1037

978

1394

И.Руварац

1877

242

1399

756

643

1399

Црк.архив

Панчевачки

1

1

1

0

1

1879

242

1379

747

632

1379

Вршачки

1

8

12

18

30

1890

Укупно:

32

75

1876

1880

2585

1041

1827

Милекер
1804

1993
236

Милекер

Црк.архив

1222

2569

771

Милекер

1354

40

447 686

38

Милекер

1900

2704

1392

1312

1367

47

537 690

63

Монографија

1910

2930

1948

1432

1456

58

743 620

53

Монографија

2704

233

208

441

Рођено В. Гају

22

23

45

1915

Умрло у В. Гају

8

4

12

1921

619

2708

1931

745

3217

1392
1341

1367

1363

32

581 648

84

Монографија

512

Срби са А. Гајем

2788

2

162 506 103

Срби са А. Гајем

Иселило се из Вел. Гаја у разна места

169

142

311

1943

Остало у Вел. Гају

80

87

167

1953

434

1546

1961

430

1532

прегл. за године

1971

398

1308

1948, 53, 61, 71,

1981

345

1039

1981, 1991 и

1991

334

898

2002

2002

302

790

2011

-

552

крајем 6. 33

Из података на табели јасно се види кретање становника. Колонисти су
редовно уписивани у статистичким прегледима за године када су вођени,
пошто су постали житељи и становници Великог Гаја.
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3561

Зап. Црк.

1948

1668

1434
751

795

1391

68

39

116

Књига 9,
Становништво
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Током XVIII и XIX Велики Гај је стално економски брзо напредовао, да
би од друге половине XX века почео његов стални и све бржи пад и нестанак, а
наставио се у XXI веку. Из табеле број 8 која се односи на број становника, ради
илустрације, наводимо само неколико примера: 1713. у Гају су биле само 22 куће;
1825. године било је 227 кућа и 1.998 становника; 1890. било је 236 кућа и 2.569
житеља. Највећи број становника забележен је у Великом Гају 1910. године: 2.930
становника са преко 600 кућа. Од тада се Гај полако смањује: 1931. године било 745
домова и 3.217 становника, али заједно са Александровим Гајем, који је имао 280
кућа 1.027 житеља. Крајем XX века, 1991. године, пописан је свега 851 становник;
2002. године 790, а 2011. само 552 становника са тенденцијом све већег опадања.
За 20 година (1991–2011) умрла су или се иселила из Великог Гаја 283 житеља што
чини 32,2%. То је судбина наших села. Другачије се данас обрађује земља. Моћна
механизација замењује бројне руке које су некад обрађивале земљу. Слична је
ситуација и у сточарству, виноградарству, воћарству, повртарству па и пчеларству.
Мањи поседи немају шансу да буду рентабилни и они могу опстати само код оних,
којима је пољопривреда споредно занимање. Све је то утицало на смањење броја
становника у селима Србије.

ИСЕЉАВАЊЕ СТАНОВНИШТВА
ИЗ ВЕЛИКОГ ГАЈА
ПРВО ИСЕЉАВАЊЕ ИЗ ВЕЛИКОГ ГАЈА

П

рво исељавање из Великог Гаја настало је када је темишварски грађанин,
Србин Јосиф Маленица 1781. године, купио спахилук са селима Велики
Гај, Мали Гај, Стамору и Балат. Срби су били незадовољни својим положајем
због новонасталих феудалних односа. У неким местима избили су сукоби, а
из других места, као што је и Велики Гај, дошло је до исељавања становништва
у Војну границу. Обавезе сељака биле су веће према спахији него што су биле
према комори. Десетак од производа са њива, од стоке, живине, кошнице
и кулук озбиљно су пореметиле живот сељака у Банату. Самовоља спахија
нарочито је била изражена код разграничења спахијских поседа од земљишта
које су сељаци Срби добили од цара и постајали њени власници.
Немамо података колико се породица иселило из Великог Гаја. Исељавања је
било стално, што потврђује И. Зеремски у раду „Бројно кретање српског народа
у Војводини од 1848. до 1880. године за три жупаније: Торонталску, Тамишку и
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Крашовско – северинску“. Он наводи да је у Великом Гају 1846/7. године живео
1.861 становник српске националности, а да је по попису 1880. године, број Срба
смањен на 1.222 житеља, што значи да се иселило 639 људи. Зеремски констатује
да се број Срба углавном смањује или нестаје тамо где продиру Немци, а Немци
се у Велики Гај досељавају 1811. године, можда нешто и раније. Гајчани се највише
исељавају у новоформирану Границу у Банату и у новооснована насеља, као што
су: Чента, Сефкерин, Мраморак, Плочице, Гај код Ковина, Гребенац и друга. Неки
прелазе Дунав и насељавају се у селима смедеревског подручја, а други у селима
око Пожаревца. У Малу Крсну насељава се више породица из Великог Гаја. Број
становника српске националности се нешто повећао, али никад на број из 1861.

ДРУГО ИСЕЉАВАЊЕ ИЗ ВЕЛИКОГ ГАЈА

Д

о другог исељавања дошло је након ослобођења Великог Гаја у јесен 1944.
године, када су потомци досељених Немаца из 1811. године, морали да напусте
село. Прво су одведени мушкарци у животном добу од 16 или 17, па до 60 година,
а у пролеће 1945. године и остали чланови њихових породица. Они су одведени у
логоре, формиране само за Немце, углавном у местима где су у већини и живели
Немци. Њихове ствари у Великом Гају пренете су у магазин, који се налазио у
центру села и који је спахији служио за одлагање и чување зрнасте хране. То је
свакако било кажњавање можда и недужног народа за сва злодела која су Немци
чинили за време четворогодишње окупације. Њихове куће су остале празне све
до доласка колониста. Чуо сам да су многи гајски Немци отишли у Немачку, мада
их је доста и умрло у логорима, а неки су и стрељани. Мали број њих дошао је
касније у Велики Гај да види своје некадашње куће, али нико се није вратио да
поново у Гају живи. По некој мојој процени исељено је преко 500 житеља.

ТРЕЋЕ ИСЕЉАВАЊЕ ИЗ ВЕЛИКОГ ГАЈА

Н

ајвеће исељавање из Великог Гаја настало је после Другог светског рата, када
је измењен и државни и друштвени систем и када су уведене нове вредности
у раду, животу и привређивању. Други моменат који је имао великог утицаја на
исељавање из Великог Гаја и других села јесте присилна колективизација сељака
и уношење њихове земље и инвентара за рад у сељачке радне задруге, као и
одузимање приватних фабрика, предузећа, трговина, хотела, кафана и разних
већих и мањих занатских радњи, односно забрана рада. Све то, али и привредна
политика која је форсирала развој индустрије у градовима или у већим местима,
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натерало је оне најмлађе, омладину, да оде из села и потражи нека друга занимања
која обезбеђују бољи и сигурнији живот. Деца са села одлазила су у средње
школе, најчешће у средње стручне школе и гимназије, или на занате, а многи
су одлазили да као радници раде у новоотвореним или одузетим фабрикама,
у почетку као приучени радници, а касније су са дошколовањем постајали
квалификовани, полуквалификовани или висококвалификовани радници.

и Купинику. Данас у Гају има више од 100 празних кућа. Дворишта су зарасла у
коров. Куће неокречене, с отпалим малтером, тужно изгледају и даље пропадају.
Капије на кућама иструлиле, па онако одграђене остављају још мучнији утисак.
Многе су се саме срушиле, а друге су опет срушене да би се нешто од материјала
искористило. У нашем сокаку Доситеја Обрадовића, који није велики, срушено
је или је пало девет кућа. Само су две новосаграђене. Остале се некако одржавају.

Колективизација је захватила све и свашта што је условило бесперспективност
омладине на селу. Тражио се посао, а налазио се у већим местима и градовима.
Мало се шта и градило у селима. Села су нестајала или су у њима остајали само
старији људи. Иста је судбина задесила и Велики Гај. Доста је омладине из Великог
Гаја завршило факултете, још више средње или занатске школе и, по правилу,
нису се вратили у Велики Гај, или се вратио тек понеко. Јер, шта би и могли да
раде на селу?

Пропада и општинска кућа, која је
сазидана 1898. године као једно лепо и
репрезентативно здање. Ретко да је неко
село имало такву општинску кућу. Данас,
када смо је снимали, слика је сасвим
другачија. Велика улазна дрвена капија је
поломљена, зграда одавно није окречена.
Леви део зграде од главног улаза не служи
ничему, а сећам се кад смо у том делу
отварали читаоницу са библиотеком. У
десном делу зграде је Месна канцеларија
и Здравствена амбуланта.

Жао ми је што се овом тематиком нисам позабавио док сам био млађи и
док је било више живих учесника, који би активно учествовали на прикупљању
података о свима који су отишли из Великог Гаја, како бисмо о њима сазнали и
оставили писани траг о њиховим судбинама, успесима и њиховом потомству.
Била би то свакако велика књига, јер колико знам, наших Гајчана је било по целој
бившој Југославији и у иностранству. Познато ми је да је доста Гајчана завршило
факултете, да има и доктора наука, професора и научника. Можда ће неко некада,
уколико за то буде имао воље, да о свима прикупи неке податке, што ће бити веома
тешко, практично и немогуће, пошто неће бити никога ко би му их дао.

ДАНАШЊИ ИЗГЛЕД ВЕЛИКОГ ГАЈА

Н

а Петровдан 12. јула 2012. године, моја супруга Гордана и ја хтели смо да
обиђемо центар села. То смо и урадили и много смо се разочарали. Тешко је
описати пропадање и сасвим сигурно нестајање једног села за које сте емотивно
везани. У Великом Гају сам рођен. Ту сам завршио и четири разреда основне
школе. Стално сам се враћао за време школских и студентских распуста. Тих
година било је доста ђака и студената, па су се преко лета могла саставити
и два фудбалска тима. Као ђаци и студенти, пошто су нам родитељи били
земљорадници, сви смо радили и помагали да се пољопривредни радови што
пре заврше, а послова је било много. Углавном се радило ручно и с коњском
запрегом. На крају, и као ветеринар радио сам неколико година у Великом Гају
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З

града забавишта сазидана 1912–1913. године. Некад муке да се забавиште
сагради, сада пусто и без деце. Претворено у продавницу, где се продаје све и
свашта. Стан претворен у магацин. Били смо на Петровдан 12. јула 2012. године
да обиђемо наш некадашњи стан, којег смо напустили 1. септембра 1964. године.
Јако смо се ражалостили. Све је пусто и запуштено. Нема више бунара,
затрпан је. Велико дрво јасен засађено поред бунара је извађено, а оно је изнад
бунара и у дворишту правило хладовину. Свуда коров. Једино што је остала
једна липа, сада много већа, а тако нам је лепо мирисала у пролеће. Шупе за
дрва су порушене као и дечији клозети. Башта са неколико воћки у корову.
Оно што нарочито недостаје, то је бука деце. Када је у Великом Гају постојала
осмогодишња школа, ту су била два одељења школе. Ето то би било о нашем
забавишту, за које смо ја и моја Гордана емотивно везани. За само 100 година,
од великог успона и живота у њему, до расула и пустоши.
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Српска основна школа налази се у центру села, која је уз доста мука сазидана
1913/14. године, само је мало преуређена и обновљена. Стављени су нови про
зори, сређене су учионице, уведен плин за грејање и уведена пијаћа вода из
сеоског водовода. Преграђени део ходника је адаптиран за купатило. Постављене
су чесме са лавабоима за прање руку и клозетске шоље, за обављање нужде. Од
учитељског стана направљено је забавиште, пошто више у Великом Гају не станују
ни учитељи ни васпитачица. Они свакодневно долазе из Пландишта. Школска
зграда је одграђена, зид где је накада била пијаца је срушен и ту је направљено
рукометно игралиште. Остало је све порушено и разграђено. И ту сам се мало
растужио, када сам у школском дворишту на Петровдан 2012. године видео
постављен рингешпил. Зар му је баш ту било место?
У ништа бољем стању није ни споменик
(Слика бр.34) подигнут погинулим Гајчанима
у Другом светском рату, од 1941–1945. године.
Споменик је подигнут ближе Основној школи.
На споменику пише: У народноослободилачком
рату дадоше своје животе: Мунћан Жива, Бакић
Зоран, Бакић Љубица, Лупуљев Стаменко Мика,
Бирђан Божа, Нешић Даринка, стрељана 1943.
године, Торњански Јоца, Бока Золтан и Ечеди
Бела. Погинули 1944. или 1945. године. Данас у Гају
нема њихових потомака, а нема ни кога да питам
да ми нешто каже о овим људима. Споменик је
подиглa подружница Антифашистичког фронта
жена (АФЖ) Велики Гај. Тешко читљива слова на
прилично запуштеном споменику, можда говори и о брзом забораву на наше погинуле
земљаке, како у Првом тако и у Другом светском рату.
Немачка основна школа је сазидана 1912. године. За време постојања осмого
дишње школе у Великом Гају претворена је у забавиште. У два стана становали
су наставници осмогодишње школе. Затварањем осмогодишње школе, због малог
броја ђака, није било потребе за наставним особљем па су и станови остали
празни. Касније је „Плантекс“ из Пландишта, фабрика трикотаже и за израду
веша, отворила производно одељење за део свог производног програма. Запослена
је женска радна снага из Великог Гаја. Затварањем и ликвидацијом „Плантекса“
затворено је и производно одељење у Великом Гају. Ова школа изгледа веома
тужно. Све је одграђено, прозори и врата поломљени, стакла разбијена. Руши се и
један део крова.

124

ВЕЛИКИ ГАЈ - ЦРКВЕ И ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Црква је потпуно обновљена, окречена и споља изнутра. Чини ми се да је
темељније урађена него 1854. године. Штета што Велики Гај има данас тако мало
житеља па нам је црква слабо посећена и литургија се ређе одржава.
Порта је неуређена, а некад је била главно састајалиште младих преко лета.
Жичане ограде скоро да више и нема, а ни врата на њима.

Дом културе који је сазидан од спахијиног каштела Маленица са жељом да
постане центар културног збивања у селу више нема ништа. Прозори су ишчупани,
врата разваљена, кров прокишњава, плафон је отпао. Зарастао је у коров толико да
смо му једва пришли. Некад су ту одржаване позоришне представе нашег аматерског
друштва, а и биоскоп је радио. Мали парк код овог здања је такође обрастао у шибље и
коров. У њему више нема лепо сређених стаза за шетњу. Са дома или из дома свако је
узимао шта му је требало или је мислио да ће му требати, или је све рушио из обести.
(Слика 35 и 36).
Парк је запуштен и закоровљен, само
са једном кружном стазом, јер остале
стазе више и не постоје. Бршљан је свуда.
Од њега се не може ићи.
Ето, тако ја видим Велики Гај, некад
лепо и моћно село, сада полупразно, са
много порушених кућа или кућа склоних
паду и са двориштима у корову.
Не желим да дајем прогнозе, али се
прибојавам да ће Велики Гај можда и за
много мање од 100 година опет постати
пустара, као што је некад у XIV веку и био.
(Слика 37 Моји школски другови 1944.)
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(Слика бр. 41 Наставници и ученици)

(Слика бр. 43 Александар)

(Слика бр. 38 Малишани у забавишту са васпитачицом)

(Слика бр. 42

Учитељица Гордана)

(Слика бр. 44 Никола)

(Слика бр. 39 Учитељица Гордана са ученицима у
Великом Гају)
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(Слика бр. 45 Јована)

(Слика бр. 40 Учитељица
Гордана са ученицима у
Великом Гају)

(Слика бр. 46 Александар и Никола)
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28 Општинска кућа сазидана 1898.
29 Српска основна школа, сазидана 1913/4.
30 Забавиште, сазидано 1913.
31 Немачка основна школа, сазидана 1912.
32 Парк 2010.
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43 Александар
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МАЊЕ ПОЗНАТЕ РЕЧИ И СКРАЋЕНИЦЕ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Администратор – управник, надзорник,
управља неком установом
Анекс – прилог, додатак
Атест – писмена потврда, сведоџба
Влашка – некадашња румунска покрајина
између Карпата и Дунава
Дистрикт – надлежност, делокруг
Егзекутор – извршилац судске пресуде
Инкорпориран – припојен, сједињен
Кастел, каштел – дворац, замак.
Кастелан – управник, надзорник, чувар
куће
Катастиг – попис, списак инвентар
Коедукација – заједничко школовање у
истом одељењу мушке и женске деце
Контрибуент – пореска глава, порески
обавезник
Кулук – обавезни бесплатни рад за
другога
НОР – Народноослободилачки рат
(1941–1945)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ООУР – Основна организација
удруженог рада
Оптант – онај који има право слободног
опредељења у бирању отаџбине или
поданичке припадности
ПИК – Пољопривредно-индустријски
комбинат
Провизориј – привремено решење,
привременост
СИЗ – Самоуправна интересна заједница
Топонимија – језичко и историјско
објашњење порекла имена појединих
места
Тутор – старалац, заштитник, ослонац
Хват – стара мера за дужину
1 хват = 1,896 м
Ланац – 1 ланац земље има 1.600 хвати²
или 5.750 м² или 57,5 ари
1 хектар има 10.000 м² или 2.800 хв²
У Великом Гају се величина поседа
изражавала у ланцима.
Чикош – чувар коња, коњушар
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Р

ођен сам 22. априла 1934. године у Великом Гају,
општина Пландиште, од оца Светозара и мајке
Велинке, као треће по реду рођено дете. Пре мене
рођени су сестра Ангелина и брат Жива. Одрастао
сам у сељачкој породици, средњег имовног стања,
где се много радило. Живело се и добро и лоше
наро
чито за време рата и у време присилног
стварања сељачких радних задруга. Четири
разреда основне школе завршио сам у Великом
Гају у ратном времену (1941–1945). Осам разреда
гимназије похађао сам у Вршцу од 1945–1953 и
завршио полагањем Велике матуре. По завршетку
гимназије уписао сам Ветеринарски факултет у
Београду 1953. и завршио га 1959. године. Био сам
један од бољих студената, пошто сам студије и студирање схватио веома озбиљно.
Одувек сам желео да у струци постигнем максимум и под теренским условима. То
ми се испунило 18. октобра 1973. године, када сам одбранио докторску дисертацију
на Ветеринарском факултету у Београду на Клиници за заразне болести и стекао
звање доктора ветеринарских наука. Ментор ми је био чувени професор др Драгутин
Ерцеговац, који је осмислио целокупан рад, поставио и контролисао огледе.
У звање научног сарадника изабран сам 1974. године, а 1982. у звање вишег
научног сарадника и 1993. у звање научног саветника. Сам или у сарањи са другим
ауторима објавио сам 75 радова у ветеринарским часописима. Неки моји радови
цитирани су и у универзитетским уџбеницима Ветеринарског факултета као
што су: Болести свиња, Ветеринарска фармакологија, Ветеринарска токсико
логија и Прилози за ветеринарску клиничку фармакологију.
Кретање у служби:
Године 1959–1964. Ветеринарска станица Пландиште и Ветеринарска
служба Велики Гај.
Године 1964–1973. Банатски Карловац, Општа земљорадничка задруга и
ПД „Пешчара“.
Године 1973–1982. Ветеринарски институт Нови Сад, са седиштем у Вршцу.
Године 1982–1999. Фармацеутска индустрија „ Хемофарм“ – Вршац.
Дана 1. јуна 1999. године отишао сам у пензију.
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КРАТКИ САЖЕТАК КЊИГЕ

К

њига цркве и сновне школе у Великом Гају, написана је из два дела: Први део
односи се на Цркве, а други део на Основне школе.

Прва православна црква у Гају помиње се као Црква Марије из 1364. године,
како је записао Ф. Милекер. Налазила се између Гаја и Малог Гаја на потесу
Црквина. Постојала је око 400 година, ако није у међувремену рушена и обнављана,
за шта немамо података.
Друга православна црква за коју сигурно знамо да је саграђена 1765. године.
Посвећена је Светим арханг. Михаилу и Гаврилу. Служила је више од 90 година.
Порушена је 1856.
Трећа православна црква је сазидана од 1852–1854. и посвећена је Светим
апостолима Петру и Павлу. Црква је више пута обнављана, а детаљно 2010. године.

Признања:
Од стране Универзитета у Београду награђен сам новчаном наградом за пости
гнуте одличне резултате у учењу. Одликован сам 1974. медаљом рада за изван
редне производне резултате на фарми свиња у Банатском Карловцу; 1982. године
на Петом конгресу ветеринара у Скопљу додељена ми је Плакета са дипломом V
конгреса за пуни допринос у ветеринарској науци и пракси.
Ожењен сам Горданом (Милосављев), наставницом разредне наставе. Ради
ла је у Великом Гају, Банатском Карловцу и Вршцу. Имамо два одрасла сина др
sc. Зорана Макимовића професора на Фармацеутском факултету у Београду и
Дејана Максимовића доктора ветеринарске медицине. Обојица су ожењени. За
сада имамо два унука Александра и Николу и унуку Јовану.
По националности смо Срби, православне вере.
Написао сам и објавио следеће књиге:
Велики ГајМаксимовићи. Издавач Станиште, 2011. Вршац.
Породица Маленица Велики Гај. Издавач Станиште 2013. Вршац
Породица Лазаревић Велико Средиште. Издавач Станиште 2013. Вршац
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Четврта православна црква је изграђена 1934–1935. у Александровом Гају,
сада Купиник. Црква је посвећена Рођењу Пресвете Богородице. Село је настало
досељавањем колниста после Првог светског рата и припадало општини Велики
Гај све до 1948. године.
Прва католичка црква у Великом Гају изграђена је 1824. након досељавања
Немаца 1811. године. Друга је сазидана 1854/5. године. Порушена је 1958. на
захтев католичких црквених власти, због малог броја верника.
Приликом евидентирања споменика културе у Банату, пописано је октобра
1956. у Српској православној цркви у Великом Гају више икона, које су због своје
стилске и ликовне вредности, времена настанка и значајних записа на њима
уведене у регистар споменика културе и то: Четири престоне иконе и царске
двери и осам других икона.
Из Протокола крштених и рођених, венчаних и умрлих, вођених у Велико
гајској парохији од 1768. године до данашњег дана, из Летописа парохије и других
докумената, установили смо да је у Великом Гају службовало преко 40 јереја и
јеромонаха.
По завршетку Првог светског рата и потписивањем уговора 11. новембра
1918. године, војвођанске области су се на основу права на самоопредељење
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присајединиле Краљевини Србији. Првог децембра 1918. године, регент Александар
Карађорђевић у Београду прогласио је стварање нове државе Краљевине Срба,
Хрвата и Словенаца.
Дана 3. октобра 1929. године донет је Закон о називу и подели Краљевине на
управна подручја. Краљевина СХС је преименована у Краљевину Југославију.
Банат је 1919. године подељен је на три дела. Највећи део припао је Румунији,
доста мањи Србији и мали део Мађарској. Коначно српско–румунско разграничење
обављено је 1924. године. Извршена је прво политичка подела Баната, а касније
и црквена. На основу новодонесеног Устава Српске православне цркве, Српски
архијерејски синод је Наредбом 4507, део темишварске и део вршачке епархије
у југословенском делу Баната спојио у једну новоосновану Епархију банатску.
Административно прикључење обављено је 1. марта 1932. када је почело редовно
административно пословање епархијске управе у Вршцу у Владичанском двору.
Прва српска основна школа у Великом Гају изграђена је 1783/4, по неким
записима и нешто раније, али је сигурно тада отпочела са радом. Исте године
изграђен је и стан за учитеља. Ђока Крагујевић учитељ у Великом Гају за време
свог службовања у тој школи био је присутан кад је школа 1873. срушена и тада је
описао и изглед школе.
Из записника Црквено школског одбора сазнали смо да је 18. јуна 1873.
године, сазидана нова основна школа. Скоро да је прошло 50 година од свечаног
потписивања Уговора или близу 100 година од зидања прве српске основне школе.
Школа је изграђена на истом месту где је стара срушена са једном учионицом
и станом за учитеља. За изградњу нове школе је утрошено 1842 форинти и 82
новчића. За оно доба велики напредак за село. Године 1901/2. у школи је дограђено
ново одељење, сада женско са учитељицом за женску децу. Исте години први пут
је отворена и пофторна школа.
Године 1905. школа је постала петоразредна, а 1906. шесторазредна.
Дана 14. јула 1912. године одлучено је да се распише дражба за изградњу
нове школске зграде по плану који предвиђа две учионице и један стан, а зидање
да се отпочне априла месеца 1913 године. На истој седницио закључено је: Да
се нова школска зграда има осветити на Светог Саву 27. јануара 1914. године.
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На крају да закључимо: 1914. године, дочекасмо, да имамо све услове
за нормално школовање и образовање наше деце. Имали смо све оно што
је предвиђено Школским уставом и што су наши добри Гајчани потписали
Уговором, како ће наша школа изгледати. Она сада изгледа лепо, чисто са много
светла. Учитељски стан такође.
Прво забавиште за предшколску децу отворено је 1899. године. Било је
смештено у приватној кући. Забавиште је радило само на мађарском језику. Нова
зграда забавишта, изграђена је 1913. године о државном трошку. Подигнута је
поред општинске куће. Има две учионице, мању канцеларију и један стан за
забавиљу. Према запису у школском летопису, стара немачка школа саграђена
је 1855. у немачком делу села. На истом месту је сазидана нова немачка основна
школа 1912. из државних средстава и састоји се из две учионице, два учитељска
стана и мале канцеларије у ходнику.
Из Школског летописа, како износи Милан Милошев, 1912. школа на
Балату прешла је у државне руке, па је великогајска политичка општина, морала
да подигне нову школску зграду, јер је стара била руинирана. Од старе школске
зграде начињен је стан за учитеља. Остали део је порушен и ту је изграђена нова
школска зграда са две учионице и једном канцеларијом. Учило се на мађарском
и немачком језиклу.
Од године 1783. па до 1975. прикупили смо имена за више од 80 просветних
радника који су радили у Основној школи у Великом Гају. Верујемо да је број био
и већи, али је тачне податаке о запосленима бар за сада немогуће прибавити.
Описали смо и неколико досељавања, али и неколико исељавања из Великог
Гаја. Такође смо описали како Велики Гај данас изгледа, како нам изгледају
школе, забавиште, дом културе, парк и село са мање од 500 житеља. Једино што
је у целости обновљена наша Православна црква, нажалост са малим бројем
верника. Бојим се да ће Велики Гај ускоро постати пустара, као што је од ње и
настао у XIV веку.

Дана 30. априла 1914. године, одлучено је, да се за нову школу набави из
Будимпеште, нови намештај за своту од 2.955 круна и 60 потура.
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