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PREZENȚA SÂRBILOR ÎN BANATUL ROMÂNESC
PE BAZA DOVEZILOR DE IMPRIMOGRAFIE
CHEMO-MECANICĂ3
Prezenta lucrare aduce dovezi noi despre prezența Sârbilor în Banatul Românesc.
Așa cum s-a precizat în Ishodišta nr. 5, prezența Sârbilor în Banatul Românesc este
dovedită începând cu anii 1182, odată cu sosirea călugărului Ilarie din Țârvia (=
Sârbia/Serbia) – ziditorul mănăstirii Căvăranului, urmată în anii 1342 de egumenul
Elefterie, cel care va zidi mănăstirea Zlatița - cu hramul Sfântului Sava -, respectiv
de cneazul Lazăr Sârbu, care, după zidirea mănăstirii Vodița din anul 1371, va face
danie mănăstirii zece sate din Țârvia. Lui îi urmează în anul 1438 cneazul Milan,
care va zidi mănăstirea Cusici, unde se vor așeza călugării sârbi sosiți din Serbia.
În anul 1486 despotul sârb Ioan Brancovici va înzestra și rezidi mănăstirea Partoșului,
iar în anul 1498 Dimitri Iakcșici-Sârbul va înzestra biserică de piatră de la Hodoș.
Prezenta lucrare aduce la lumină prezența Sârbilor prin trei documente
imprimografiate:
1. Manuscrisul lui popa Iancu ot Iaz - 27 iulie 1604;
2. Manuscrisul egumenului Gavrilă de la mănăstirea Sfântul Gheorghe din
Caransebeș - 23 septembrie 1608;
3. Manuscrisul diacului Martin din Petrovo Selo - 27 septembrie 1691, documentul
face referire la una din marile migrații ale Sărbilor (Seoba Srba).
Cuvinte cheie: Căvăran, Cneazul Milan, Cneazul Lazar, Dimitri Iacșici, imprimografie,
Ioan Brancovici, Serbia, Sfântul Sava.

Nu vom analiza aici textele apocrife, criptograme sau manuscrise palimpsest și
nici nu vom teoretiza problematica steganografiei sau pe cea a criptografiei. Obiectul
cercetărilor noastre nu are tangență cu fascinanta teorie a memoriei apei (o descoperire
capabilă să devină realitate, dar care – aidoma proiectului de captare a energiei electrice
din univers, descoperirea dezvoltat de celebrul cercetător Nikola Tesla în urmă cu peste
100 de ani, își așteaptă smerită rândul și … decizia politică, proiectul fiind deocamdată
blocat de marile industrii ale lumii).
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Ne vom apleca aici asupra manuscriselor românești pierdute, indiferent de
modul în care au dispărut, dar care pot fi reconstituite prin analiza unor suporturi
în care au fost prezervate originalele, cele care au stat în contact cu materialele
denumite de noi generic mama-surogat4 (în toate cazurile când originalul era în
contact fizic direct cu un astfel de material). Efectul pare imposibil dar în realitate
el se produce.
Operațiunea constă în descifrarea literelor sau a resturilor de semne și
litere întipărite fragmentar sau în totalitatea lor în ”memoria” mamei-surogat,
respectiv în- sau pe suportul cu care a fost păstrat originalul (v. foto jos). Hârtia
surogat folosită ca materie primă, cea care a servit la rememorarea manuscrisului
pierdut, nu trebuie să fie neapărat examinată prin prisma unui produs rezultat
din prelucrarea celulozei. Pentru că scrisul poate fi prezervat destul de bine și pe
alte suporturi materiale: lemn, lut, ceramică, piatră și chiar pe unele metale - cu
precădere cuprul - dar și pe părțile unor produse animale, cum sunt pielea umană
sau animală, atunci când acestea au fost inițial prelucrate până la calitatea unui
pergament vellum5.
Ca și în cazurile precedente, vom analiza aici doar artefactele existente în
inventarul propriu, fără a intra în sfera speculațiilor teoretice atât de îndrăgite de
savanții lumii moderne.
Fiind în posesia unor manuscrise originale (spre ex. signatura 1451/7108 (=
1599), depozitate în condițiile mai sus enunțate, am constatat existența pe hârtie
a reminiscențelor cernelii sepia, provenite de la textul original, care în acest fel
s-a autoamprentat pe hârtia cu care a venit în contact pe perioada conservării
sau depozitării, prin efectul absorbției chimice pe de o parte și a imprimografiei
mecanice (de apăsare), pe de altă parte. În acest mod manuscrisul original a
eliberat o cantitate nu prea consistentă din conținutul său, procesul având loc
și prin difuzia cernelii către manuscrisul surogat. Conținutul a fost trasmis în
cantitate suficientă pentru a putea descifra textul imprimat. Am obținut astfel
o copie fidelă după originalul arhivat de veacuri, prin reproducere în original,
oglindă sau în ambele moduri, după caz.
În aceste condiții, coeficienții de permeabilitate și umiditate, favorizați
de temperatura ambientală adecvată și prezența unei forțe de apăsare mecanice
corespunzătoare, precum și de existența unei texturi ideale a hârtiei, au creat
solubilitatea și și au permis difuzia sepiei prin microporii hârtiei originale,
cerneala migrând din manuscris către ambalaj. Anumite condiții speciale țin și de
natura hârtiei – dacă aceasta la fabricare a trecut prin presă (așa-numitul proces
de calandrare), hârtia devenind netedă (satinată), înlesnindu-se astfel permeația
cernelii. Fenomenul se datorează nu în ultimul rând forței de apăsare exercitate
Un produs care poate înlocui sau reproduce, deși într-o forma inferioară, un alt produs cu care are
anumite proprietăți comune (cf. germ. Surrogat).
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Piele animală, cu precădere de ied, dar și de miel, extrasă înaintea termenului de fătare și apoi
prelucrată (tăbăcită) la cele mai înalte standarde.
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de manuscrisele așezate deasupra hârtiei dar și a compoziției materialului de
conservare, dar și a câtorva condiții adiacente, asupra cărora nu vom insista aici.
Cazul nr. 1 - Manuscrisul imprimografiat în anul 1604 – signatura 1742/1604

Faza 1 – Imprimografiere în oglindă

Faza a III-a – filtrarea hârtiei

Faza a II-a – Întoarcerea textului

Faza a IV-a – pregătirea manuscrisului în
spectrul de culori adecvat descifrării
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Faza a V-a – pregătirea textului pentru transcriere

Transcriere
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Transcrierea textului

Jеꙋ п͡опа Jанкꙋ о Jаꙁ мъ ꙟкин кꙋ смерение сърꙋ дрѣп а е͡ппа Прокопие ал
нос рꙋ Карансбеш ире даꙋ бесерека͡ спар ъ
ес е дъ о апринсъ блъс ъмаци дъ Дꙁеꙋ ши дъ оци сфинци ачеи срби ꙋс аш
дꙟ че а ѣ Карансъбешꙋлꙋи аꙋ вини ꙁи дъ праꙁник сф Jлие маре пророк нъвалъ аꙋ да пръсъ са аꙋ оморꙟ ͠лꙁ оамени иаꙋ принс
мꙋери ши фечори роби иаꙋ дꙋс бесерека а спао ͡аꙋ лꙋа фок аꙋ да бесер͡ичи ши
р
са ꙋ арс ͠дї къши мъскаръ а͡ꙋ фък͡ꙋ кꙋ ф͡е е ъна са ꙋ бърбаци мꙋери фечори фе е вꙟд͡ꙋ роби ла
ꙋрчи мрим Д͡ꙋмнеꙁеꙋ кꙋм маи рабдъ пръ пъмꙟ
фїаре алꙋ ан икрис жъле ши плꙟс ши нꙋ маи
иꙋ мꙟгъере съ спꙋн оаме͡ни амꙟ͡дои фечори меи ши
фа а дꙋши ро͡би кꙋм съи ръс͡кꙋмпър нам кꙋ че доам
ши кꙋ оци сфци дꙟ чериꙋ ба͡ еи ши ардеи пачеи ꙟ͡лхари Амин Мъ ꙟкин кꙋ смирение блѣ
≠ рвї лона лꙋ Jоли ꙁи ͠кꙁ еꙋ
П͡па Jан͡кꙋ

Transliterare

12

Eu, Popa Iancu ot Iaz, mă închin, cu smirenie sărut dreapta episcopa Procopie al nostru
Știre dau: besereca spartă, este dă tot aprinsă, blăstămați dă Dumnezeu și dă toți sfinții
ustași dîn cetatea Caransăbeșului, au vinit zi dă praznic, Sf. Ilie Mare Proroc, năvală a
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Transliterare
Eu, popa Iancu ot Iaz, mă închin cu smirenie, sărut dreapta episcopa Procopie
al nostru Caransbeș. Știre dau: besereca spartă este, dă tot aprinsă, blăstămați
dă Dumnezeu și dă toți sfinții, acei Sârbi, ustași dîn cetatea Caransăbeșului, au
vinit zi dă praznic, sf. Ilie Mare Proroc, năvală au dat prăstă sat, au omorât 37
oameni, au prins muieri și feciori, robi i-au dus. Besereca au spart, tot au luat,
foc au dat beserci și satu ars 14 căși. Măscară au făcut cu fete, tăiat satu bărbați,
muieri, feciori, fete, vândut robi la Turci. Măritul Dumnezeu cum mai rabdă pră
pământ fiare alu antihrist? Jăle și plâns și nu mai știu mângâiere să spun oameni
amândoi feciorii mei și fata duși robi cum să-i răscumpăr n-am cu ce doar și cu
toți sfți dîn ceriu bate-i și arde-i p-acei tâlhari, Amin. Mă închin cu smirenie în
anul 7112 (= 1604), lu(na) ioli, zi 27, Eu, Prota Iancu.
Cazul nr. 2 - Imprimografie din anul 1608 (signatura 1679/1608)

Faza 1 – Imprimografiere în oglindă

Faza a III-a – filtrarea hârtiei

Faza a II-a – Întoarcerea textului

Faza a IV-a – pregătirea manuscrisului
în spectrul de culori adecvat descifrării
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Faza a V-a – pregătirea textului pentru transcriere6
Transcriere
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Transcriere

Еꙋ їгꙋмина Гаврилъ алꙋ мꙟъс͡ сф Георге дꙟ Ка͡ран͡събеш
ꙟкинаре смирен͠ие епископ Прокопие алꙋ Карансъбеш ла мꙟ Бодици паче ши
ихнъ съ фие даръ ире грѣ даꙋ дъ кꙟд аи фꙋчи дъ срби маи греꙋ
саꙋ фъкꙋ фап ъгꙋнъри блъс ъмъци кꙋм нꙋ саꙋ маи помени Дꙁеꙋ
кꙋм рабдъ а ꙟ а пъка ꙋ ши ла сф На М Домнꙋлꙋи аꙋ вини шаꙋ спар
мꙟъс ирѣ шаꙋ спар бесерека шаꙋ спар сф ал ар шаꙋ лоа
о
ши по ир ши сфешниче ши одъжди ши маскъръ аꙋ фъкꙋ шаꙋ пꙟгъри сф ал ар ша ша нꙋ со маи помини ничи ъ ари ничи
нич ꙋрчи наꙋ фъкꙋ аша блъс ъмъци шаꙋ оморꙟ пръ фраеле Jлие ши пръ Jерѡмона Алексие ши нꙋ маи пꙋ ем с а аїч
не мꙋ ъм ла шаїа ши їер аре рꙋгъм ши сърꙋ ъм дрѣп а Да ꙋ
Карансъбеш лона лꙋ сеп к͠ г в лѣ ͠ рꙁї
Гаврилъ егꙋмина

Transliterare

Transliterare

Eu igumina Gavrilă alu Mănăst. Sf. Gheorghe dîn Caransăbeș închinare smirită episcopi Procopie

Eu igumina Gavrilă alu mânăst. Sf. Gheorghe dîn Caransăbeș, închinare
aluepiscopi
Caransăbeș
la Măn. Vodiți
pace și tihnălasă mân.
fie dară
știre grea
daușidătihnă
cînd aisăfugit
smirită
Procopie
alu Caransăbeș
Vodiți,
pace
fie.dă sîrbi mai
Dară greu
știres-au
greafăcut
dau,faptăgunării,
dă când ai blăstămății
fugit dă Sârbi
mais-au
greu
făcut,Dumnezeu
faptăgunării
cum nu
mais-au
pominit.
cum rabdă atîta
blăstămății
cum
nu
s-au
mai
pominit,
Dumnezeu
cum
rabdă
atâta
păcatu
și
la
păcatu și la Sf. Naștere a Maicii Domnului au vinit ș-au spart mănăstirea și au spartsf.
besereca ș-au
Nașt. M. Domnului au vinit ș-au spart mănăstiria, și au spart besereca, ș-au spart
spart Sf. Altar ș-au loat tot și potir și sfeșnice și odăjdi și mascără au făcut ș-au pîngărit Sf. Altar

Cele două cercuri reprezintă marcarea fizică a unor caracteristici ale manuscrisului, în vederea
șa șa nu s-o mai pomenit nici tătari nici nici turci n-au făcut așa blăstămăți ș-au omorît pră fratele
identificării în cazul redescoperirii ulterioare a originalului.
6
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Ilie și pră Iromona Alexie, și numai putem sta aici ne mutăm la Șaia și iertare rugăm și sărutăm
dreapta Datu Caransăbeș lona lu Septembrie 23 în anul 7117 = 1608 Gavrilă egumina

Ivan Birta

sf. altar, ș-au loat tot: și potir, și sfeșnice, și odăjdii. Și mascără au făcut, ș-au
pîngărit sf. altar. Ș-așa nu so mai pomenit, nici Tătari, nici nici Turci n-au făcut
așa blăstămății. Ș-au omorât pră fratele Ilie, și pră Iromona Alexie, și numai putem
sta aici, ne mutăm la Șaia. Și iertare rugăm, și sărutăm dreapta. Datu Caransăbeș,
lona lu sept 23, în anul 7117 (= 1608). Gavrilă Igumina.
Exemplul imprimografic nr. 3 – din anul 1691 -, cel mai reușit din întreagă
noastră colecție, a beneficiat de toate condițiile chimico-fizice, fiind astfel
nevoiți doar să aplicăm fazele I și V – întoarcerea textului din poziția de citit în
oglindă în poziția originală și coborârea sa în vederea transcrierii și transliterării.
Recuperarea imprimografică s-a produs doar pe pagina 1, celelalte doua pagini
fiind defective.
Noi birăi (iV) – Signatura 1679/1608

Faza I – transliterarea textului în oglindă
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Faza a II-a, transliterarea textului recuperat
Pag. 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

16

Pag. 1

Нои биръи 23 кꙋ м н ѣмꙋри ши капи 318
омилици рогъм пръ сф ꙟ ця ме рополи а
Василе алꙋ емисвара кам вини дъ пръс ъ Мꙋръшь ши дꙞприжꙋри кꙋ оа е
нѣмꙋриле дъ нямь ашеꙁа ь ꙟ нахя ем и свари
къ омени лꙋ ꙟ нълцимѣ паша опала няꙋ кема
ши няꙋ да ь пъмꙟ ь бꙋнь пръ мошїе ноъ
ши касе нямь фъкꙋ ь кꙋмь ам пꙋ ꙋ ь шаичь
ам въꙁꙋ ь са е кꙋ попи яръ нои нꙋма па рꙋ
попи амь авꙋ ь ши рогъмь съ ни даи попи къ нои
кре ини сꙟ емь ши лимбъ ворбимь ка ши вои
о ь слꙋжба вос ръ аскꙋл ъмь нои ворба
попи калвини причепе нꙋ їемь ши съ нꙋ се мꙟїе
пръ нои съ ени во ри пъмꙟ ь дъс ꙋль
ес е нои лꙋкръмь ка вои ши паче ꙟцълеџере
кꙋ оци попи спꙋсь къ нои фра е сꙟ емь
съ ꙟцълечемь ши ла бисърика ꙟ преона мерџемь
слꙋжба ꙟцълеџемь ши аскꙋл ам ши плаче
оци ши фомеи черь фачемь аи съричи даръ
нои сꙟ емь ꙟ 16 са е ꙟ Пе ровосоло џар
ма а Лꙋковъць Лꙋкарець Реме я

Ǥʹ

1 Янова Чока СакалаꙁьЧебꙁа Шагь Џирокь
2 Пе романь Мошница Гирода Сен Мяи ши Ернѣкова
3 ши нꙋма пап рꙋ попа авем шая бъ рꙟн ес е нои времь

17
18
19
20
21

съ ꙟцълечемь ши ла бисърика ꙟ преона мерџемь
слꙋжба ꙟцълеџемь ши аскꙋл ам ши плаче
оци ши фомеи черь фачемь аи съричи даръ
нои сꙟ емь ꙟ 16 са е ꙟ Пе ровосоло џар
ма а Лꙋковъць Лꙋкарець Реме я
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Ǥʹ
Pag. 2

1 Янова Чока СакалаꙁьЧебꙁа Шагь Џирокь
2 Пе романь Мошница Гирода Сен Мяи ши Ернѣкова
3 ши нꙋма пап рꙋ попа авем шая бъ рꙟн ес е нои времь
4 попи ка во ри даци ноъ ла фи ъче са ь попа нои дъмь ка
5
оци кре ини нꙋма слꙋжбе факъ фрꙋмось ка ла вои ши попи
6 но ри съ фие ласа ь ꙟ са е ꙋиде сꙞ ь нои фачемь бисеричь
7 ши дъмь оа е кꙋмь алци са е даꙋ ши рогъм омилици
8 нои скрис нꙋ имь нꙋма дои челалци фачемь крꙋчь
9 ши пꙋнемь деџе ь кꙋ омение сь фим дъ цинерѣ
10 ворби ши Сфꙟця а съ ни фачи попи къ мꙋлци
11 сꙟмемь шачи ръмꙟнеомь къ цараи бꙋнь ши ꙋрчи
12 домение сꙟ ь ши бисерика пе сꙋфле ꙋль нос рꙋ
13 ес е ши рогъмь попи ши сърꙋ ъмь мꙟа сфꙞця але
14 ши времи винь нюмь ꙟкина ла фаца а нои 23
15 биръи кꙋ 318 нѣмꙋри а ноас ре ши кꙋ оци
16 фечори фе екърꙋи ам скрись еꙋ Мар инь
17 дяк Пе ровосоло лона Сеп 27 ан 691
18 Jлие Гордаш
19 кꙋ 16 Н Н ѣмꙋри
Jлона Гꙋирш
20
21 кꙋ 9 Н
Шандор Негрꙋ
22
23 кꙋ 18 Н
Яньш Ло ишъ
24
25 кꙋ 12 Н

Pag. 3
1
Пе ре Сабъꙋ
2
кꙋ 14 Н
нь Мангра
3
кꙋ 8 Н
4
А анасѥ ГроЗа
5
кꙋ 23 Н
6
Џꙋри Дꙋдашь
7
кꙋ 13 Н
8
Jлїе Кришань
9
кꙋ 7 Н
10
Василе Илѣ
11
кꙋ 6 Н
12
Андреи ꙋць
13
кꙋ 18 Н
14
Кос а Жалдешь
15
кꙋ 14 Н
16
Сима Бꙋда
17
кꙋ 10 Н
18
Янъш Нѣагъꙋ
19
кꙋ 18 Н
20
Пе ре Кишь
21
кꙋ 5 Н
22

Pag. 3
одорь Верџешь
кꙋ 16 Н
Флорѣ Дꙋцъ
кꙋ 19 Н
Алекса Дꙋдашь
кꙋ 18 Н
Павель Алдѣ
кꙋ 22 Н
Шофрон Верлѣ
кꙋ 8 Н
Арон Гꙋяшь
кꙋ 10 Н
Гицъ Онкишь
кꙋ 23 Н
Васа Лика
кꙋ 11 Н

Faza a III-a – Transliterarea textului
17
Noi birăi 23 cu neamuri și capi 318, omiliți rogăm pră sfînția metropolita Vasile alu Temisvara, c7
vinit dă prăstă Murăș și dînprijuri cu toate neamurile dă ni-am așezat în nahia Temisvari cu omeni
înălțimea pașa Topala. Ne-au chemat și ne-au dat pământ bun pră moșie noă, și case ne-am făcut c
am putut. Ș-aici am văzut sate cu popi iară noi numa patru popi am avut. Și rogăm să ni dai popi, că
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Faza a III-a – Transliterarea textului
Noi birăi 23 cu neamuri și capi 318, omiliți rogăm pră sfînția metropolita
Vasile alu Temisvara, c-am vinit dă prăstă Murăș și dînprijuri cu toate neamurile
dă ni-am așezat în nahia7 Temisvari cu omenii lu înălțimea pașa Topala. Ne-au
chemat și ne-au dat pământ bun pră moșie noă, și case ne-am făcut cum am putut.
Ș-aici am văzut sate cu popi iară noi numa patru popi am avut. Și rogăm să ni dai
popi, că noi creștini sîntem, și limba vorbim ca și voi, tot slujba vostră ascultăm.
Noi vorba popii călvini pricepe nu știem, și să nu mînie pră noi sătenii voștri,
pământ dăstul este, noi lucrăm ca voi, și pace înțălegere cu toți. Popii spus că noi
frate sântem să înțălegem și la bisărica împreоună mergem, slujba înțălegem, și
ascultam, și place, toți. Și fomei cer facem ai sărici, dară noi sîntem în 16 sate,
în Petrovosolo, Gearmata, Bucovăț, Lucareț, Remetea, (pag. 28) Ianova, Cioca,
Sacalaz, Cebza, Șag, Giroc, Petroman, Moșnița, Ghiroda, Sentmiai9 și Erneacova.
Și numa patru popa avem, ș-aia bătrâni este.
Noi vrem popi ca voștri, dați nouă la fităce sat, popa noi dăm, ca toți
creștinii, numa slujbe facă frumos ca la voi. Și popii noștri să fie lasat în sate
unde sînt, noi facem biserici și dăm10 toate cum alți sate dau. Și rogăm omiliți, noi
scris nu știm, numa doi, celalți facem cruci și punem deget, cu omenie să fim dă
ținerea vorbii. Și Sfînția Ta să ni faci popi, că mulți sântem ș-aci rămâne-om, că
țara-i bună și Turcii d-omenie sînt, și biserica pe sufletul nostru este. Și rogăm
popi, și sărutăm mâna sfânția tale. Și vremi vin, ne-om închina la fața Ta, noi 23
birăi, cu 318 neamuri a noastre, și cu toți feciorii feștecărui.
Am scris eu Martin, diac Petrovoselo, lona sept. 27, an 1691.
Ilie Gordaș cu 16 neamuri, Ilona Guirș cu 9 neamuri, Șandor Negru cu 18
neamuri, Ianăș Lotiș cu 12 neamuri, (pag. 3) Petre Sabău cu 14 neamuri, Ion
Mangra cu 8 neamuri, Atanasie Groza cu 23 neamuri, Giuri Dudaș cu 13 neamuri,
Ilie Crișan cu 7 neamuri, Vasile Ilia cu 6 neamuri, Andrei Uță cu 18 neamuri,
Costa Jaldeș cu 14 neamuri, Sima Luda cu 10 neamuri, Ianăș Neagrău cu 18
neamuri, Petre Chiș cu 5 neamuri, Todor Verdeș cu 16 neamuri, Florea Duță cu 19
neamuri, Alecsa Dudaș cu 18 neamuri, Pavel Aldea cu 22 neamuri, Șofron Verlea
cu 8 neamuri, Aron Guiaș cu 10 neamuri, Ghiță Onchiș cu 23 neamuri, Vasa Lica
cu 11 neamuri.

7

(Cf. turc.) regiune, privincie
Paginile 2 și 3 lipsesc imprimografic, fiind reconstituite după originalele din arhivă.

8
9

Sân Mihai.

10

Plata impozitelor și a dărilor.
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Izvoare
Arhivele carașovenești (anii 1010-1748), fonduri feudale, redacția română.
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PRISUSTVO SRBA U RUMUNSKOM BANATU
ZASNOVANO NA DOKAZIMA HEMO-MEHANIČKE
IMPRIMOGRAFIJE
Rezime
Rad donosi nove dokaze o prisutnosti Srba u rumunskom Banatu.
Kao što je već navedeno u časopisu Ishodišta br. 5, njihova prisutnost dokazana
je već 1182. godine, dolaskom monaha Ilarija iz Crvije (= Srbija), koji je sagradio
samostan u Kavaranu. Njega sledi 1342. g. iguman Elefterije, koji će sagraditi
samostan u Zlatici – po hramu svetog Save, te Knez Lazar (Srbin), koji nakon
izgradnje samostana Vodice 1371. godine poklanja ovom manastiru 10 sela kao
metohe. Sledi ga 1438. godine Knez Milan, koji će sagraditi samostan Kusić, u
kome zasedaju srpski redovnici iz Srbije.
1486. g. srpski despot Jovan Branković obdaruje i obitava samostan Partoș, a 1498.
godine Dimitrije Iakšić (Srbin) obdaruje kamenu crkvu iz Hodoșa.
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Ovaj rad vrednuje tri dokumenta koja su nastala na osnovi kemo-mehaničke
imprimografije:
1. Rukopis popa Janku iz Jaza – 27. jul 1604. g.;
2. Rukopis Gavrila, egumena iz samostana Sveti Đurađ u Karansebešu – 23.
septembar 1608. g.;
3. Rukopis đakona Martina iz Petrovog Sela – 27. septembar 1691. g. koji se odnosi
na jednu od velikih seoba Srba.
Ključne reči: Kavaran, knez Lazar, knez Milan, Dimitri Iakšić, imprimografija,
Jovan Branković, Srbija, Sveti Sava.
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