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Реч уредника

Н
акон стицања Повеље елибертације1 1749. године развој Сомбора, као града, постаје убрзан, планиран и град 
постепено израста у све већи центар све ширег подручја, односно временом постаје и административно, 
образовно, културно и верско средиште Бачких Срба. Временом, мада веома рапидно, Сомбор израста у значајан 
трговачки центар, отварају се прве школе и здравствене установе и долази до повећања броја становника. 

Године 1802. град и формално постаје седиште Бачкo-бодрошке жупаније и преузима функцију административног и 
културног центра овог дела Хабзбуршке монархије2. Стварају се услови за културну и образовну делатност. 

Године 1850. Карло Битерман (Bittermann) отвара прву штампарију и утире пут развоју штампарства у Сомбору. 
Петнаест година касније, 1865, појављује се и прва штампана периодика. У време појаве првог листа у Сомбору овај део 
Бачке припадао је Хабзбуршкој монархији која је, ускоро, 1867. године трансформисана у двојну монархију Аустроу-
гарску. Војводина (јужна Угарска) потпада под директну управу Угарске, а слободни краљевски градови, какав је био и 
Сомбор, имали су аутономију. Ипак, општи развој културно-просветног живота половином XIX века био је условљен 
политиком Аустроугарске. У вишенационалној средини, у време испољавања национализма и развоја грађанских на-
ционалних политичких партија, сваки народ је настојао да има штампу на свом језику, што у датим историјским окол-
ностима није увек био лак задатак.3

Периодика у Сомбору објављивана је на српском, мађарском, немачком и буњевачком језику. Штампа је била 
разноврсна, од политичко-информативних листова, гласила политичких странака до специјализоване штампе са исто-
ријским, економским, пољопривредним, верским и књижевним садржајем.

Из свега до сада наведеног, свакако у кратким цртама, произилази један миље сомборски, при којем се појављују и 
смењују различите новине, листови и часописи, међу којима се издваја и Домаћи лист, који се налази у фонду периодике 
у Градској библиотеци Карло Бијелицки у Сомбору. Наиме, уз виталне институционалне партнере Западнобачког округа 
и уз подршку оснивача Града Сомбора, сомборској библиотеци задато је централно место, по међународним пројектним 
1 На дан 17. фебруара 1749. године, уз велике напоре становника у дипломатском погледу, као и високу новчану цену (150.000 рајхс форинти 

је уплаћено у царске трезоре, што је са пратећим таксама и приспелим каматама тешко оптеретило град дуговима, које ће потпуно отпла-
тити тек 1806. године), царица Марија Терезија је потписала повељу којом се Сомбор уздигао у ранг слободних и краљевских градова, а 
која је на свечан начин предата Сомборцима 24. априла 1749. године. Више о томе видети у: Петровић, Милош; Јерковић, Владимир (2016) 
Алтерантива-Повеља-Статут: нормативни акти сомборске локлане самоуправе у периоду 1749-1918, Градска библиотека Карло Бијелицки у 
Сомбору, Сомбор, КриМел: Будисава.

2 Хабзбуршка монархија (нем. Habsburgermonarchie), некад и Аустријска монархија (нем. Österreichische Monarchie) или Дунавска монар-
хија (нем. Donaumonarchie), незваничан је назив који користе историчари за земље и покрајине којим је владао млади аустријски огранак 
династије Хабзбург до 1780. године, а затим њен наследник династија Хабзбург-Лорен све до 1918. Монархија је била сложена држава сас-
тављена од територија унутар и изван Светог римског царства, уједињена само под једним монархом. Династички главни град је био Беч, 
осим од 1583. до 1611. године, када је био премештен у Праг. Од 1804. до 1867. Хабзбуршка монархија је била формално уједињена као Аус-
тријско царство, а од 1867. до 1918. као Аустроугарска монархија.

3 Плавшић, Наташа; Копоран, Горана (2016) 150 година сомборске периодике, каталог изложбе, Градска библиотека Карло Бијелцики у 
Сомбору, Сомбор.
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стандардима, за прикупљање великог броја дигитализованих објеката и изградњу дигиталних збирки. Одабрану грађу библиотека представља у оквиру портала Дигитална библиотека Србије, кроз пројекат Дигитални Сомбор и парт-

нерске дигиталне пројекте. У припреми, дигитализацији и архивирању грађе, уз библиотекаре учествују бројни стручни сарадници ангажовани по програмима и разноврсним пројек-
тима, док је евидентан и мерљив број дигитализованих јединица, унесених метаподатака као и урађених библиографија 
периодике. Имајући у виду континуираност пројекта Дигитални Сомбор сведоци смо рада и обраде периодичних издања 
која су излазила у Сомбору, од чега је велики број постављен на сервер библиотеке и онлајн је доступан свим корисници-
ма, без надоканде или ограничења. У саставу стално развијајуће и растуће Дигиталне збирке4 на сајту Градске библиотеке 
Карло Бијелицкиу Сомбору ускоро ће се наћи и дигитализовани бројеви Домаћег листа, о којем ће читалац бити у прилици 
сазнати у тексту који претходи фототипском издању. 

Свако прелиставање периодике поучи читаоца, пружи одређена сазнања али и изнова потврђује улогу коју је Град 
Сомбор имао у XIX веку, а када је реч о периодици на српском језику, која је читана надалеко, а представљала је пио-
нирске подухвате великих ентузијаста и племениташа раванградских који су овај град учинили великим и значајним за 
српски народ. И заиста, Сомбор у једном периоду представља, не само центар образовања за учитеље на српском језику, 
него и центар културе и средину из које израстају многи од великана српских, заслужних за установљење првих модер-
них националних институција, које су се низале у Кнежевини, а потом и Краљевини Србији. Тај контакт, тај рад и то 
прегалаштво, не само да је видљив кроз залагање Сомбораца5 у бројним задацима оснивања најважнијих установа по-
пут Матице српске, Друштва српске словесности, високих школа-факултета, министарстава итд, већ је још наметљивије 
упадљив штампани медиј, путем којег су издавачи досезали до читаоца у свим крајевима Балкана насељених Србима. 

Разноврсност сомборске периодике, живуће и трајуће већ век и по, указује на значај града као центра из којег 
је ширена писменост, чувано ћирилично писмо, вршено образовање и информисање читалаца на толико различи-
тих начина и толико разнородних тематских области, међу којима, а у овом случају, издвајамо оне тематике везане за 
пољопривреду, ратарство, воћарство, пчеларство, здравље, винарство и сл. На овај начин, приређујући ово фототипско, 
илити спомен-број издање Домаћег листа, покушавамо сакрити од заборава и овај део завичајне прошлости нарочито 
важне за српски живаљ настањен у тада, Аустроуграској монархији, у којој је тај народ водио сталну, непрекидну и неу-
морну борбу за очување језика, писма и националног идентитета, а у чему је своју улогу имао и један лист, попут овога 
Домаћег листа, у којем су на свом матерњем језику Срби могли учити и сазнавати о нечему толико карактеристичном 
за војвођански регион, као што је то пољопровреда и друге области, односно сталне рубрике, које су биле заступљене у 
овим штампаним периодичним издањима.

4 Дигитална збирка је доступна на http://www.biblioso.org.rs/digitalna_zbirka.php?lng=ci
5 Више о томе видети у: Васиљевић, Стеван (1989) Знаменити Сомборци, Нови Сад, Славија.
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Предговор спомен броjу Домаћег листа

Д
омаћи Лист је један од бројних листова и часописа који су излазили у Сомбору у другој половини XIX и у XX 
веку. У фонду Градске библиотеке Карло Бијелицки у Сомбору, чувају се примерци листова и часописа као што 
су Ипар, Школски лист, Бачванин, Bacska, Слога, итд. Посебну пажњу треба посветити најстаријима од њих, 
а то су Пријатељ србске младежи6 (1866-1867) и Голуб (1879-1914), чији су сарадници били бројни великани 

српске књижевности – Војислав Илић, Јован Дучић, Алекса Шантић, Милош Црњански и многи други. Један од часописа 
који бисмо могли повезати са Домаћим Листом је свакако часопис за здравствено просвећивање Здравље чији је издавач 
био др Милан Јовановић Батут. Повезати их можемо тематски, јер се у неколико чланака, који су увек заузимали првих 
неколико страница листа, писало о здрављу и његовом очувању, како психичком, тако и физичком, те су ови, условно 
речено уводни, чланци одступали од тематског оквира осталог садржаја листа, у којем је писано о народној привреди. 
Његов пун назив – Домаћи Лист: илустровани часопис за народну привреду, поуку и забаву7 јасно приказује темат који је 
био заступљен. На првом месту су били новински чланци о народној привреди, тачније о већини грана привреде, које су 
биле заступљене на овим просторима (пчеларство,  виноградарство,  сточарство,  повртарство,  цвећарство,  ратарство,  
подрумарство, живинарство, итд.) 

6  У Војводини средином XIX века није било приручних књига за учитеље, па је Ђорђе Натошевић наумио да покрене лист за педагошка пи-
тања. Године 1865. октобра месеца, изашао је први број српског часописа намењеног учитељима који је назван Школски лист и излазио је 
једном недељно. У почетку је лист имао више стручних прилога из школске праксе и за школску праксу, а касније је заступљен већи број 
забавних радова и поучне забаве, како су то називали уредници. Објављиване су преведене књижевне творевине из страних, највише из 
немачке књижевности. То су кратке сентименталне поучне приче, моралистичке, патетичне и без уметничке вредности јер се сматра-
ло да такво штиво треба младежи. Школски лист је својим књижевним прилозима за децу припремао читаоце за књижевност намењену 
најмлађим читаоцима. Али од 1865. године Натошевић такве прилоге не објављује у листу већ их штампа као Додатак Школском листу који 
је излазио једном месечно. Од почетка 1866. године по Натошевићевим упутствима Н. Ђ. Вукићевић ће, усвојивши у целости замисли прет-
ходног уредника, преузети уређивање Школског листа и потпуно ће одвојити Додатак за децу под именом Пријатељ србске младежи. Тако 
се година 1866. може сматрати годином појављивања првог српског листа за децу. 

7  Тринаест година након престанка излажења у штампу Домаћег Листа, на нашим просторима се појавио лист са истим насловом, али је 
носио другачији поднаслов – Домаћи лист: за поуку, просвјету, привреду и друштвени живот, чији власник и уредник је био Милан Рамада-
новић, а који се издавао и производио у Цетињу.
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О уредништву и администрацији Домаћег листа

У
редник, власник и издавач листа је био Стеван Коњовић, по занимању учитељ, а како наводи свештеник Милош 
Антонић у свом чланку Пчеларска књижевност на подручју данашње Војводине до Другог светског рата, Стеван 
Коњовић је био народни учитељ и учитељ практичног вртарства и пчеларства у српској учитељској школи у Сомбору. 
У архивским подацима о архитектонској историји Сомбора, помиње се богати сомборски земљопоседник Стеван 

Коњовић, односно Стеван Екем Коњовић, који је 1909. године Српској православној цркви оставио велико богатство са 
обавезом да изгради православни манастир Светог првомученика и архиђакона Стефана. Задужбина је изграђена 1938. 
године у српско-византијском стилу. У простору око задужбине Стевана Коњовића налазе се гробља погинулих у Првом 
Светском рату, Партизанско и Црвеноармејско гробље. Архитектонски пројекат је урадио сомборски инжењер Светозар 
Кронин. Поред овог листа, Стеван Коњовић је издавао и друга корисна издања8, препоруке којих су неретко излазиле у 
Домаћем Листу9. Као пример једне од препорука за једно од издања Стевана Коњовића наводимо: 

Повртарство. (Кујнска башта) За школу и народ написао Стеван Коњовић учитељ. –Нови 
Сад. Издање књижаре Луке Јоцића 1891. – Цена 40 н. „Ми ову књигу топло препоручујемо нашим 
домаћицама, јер је она управо за њих и написана. Држимо да ће се њоме свака баштованка користити, 
која с вољом хоће да поред своје куће и кујнску башту подигне; и да је подигне онако, како је подижу 
напреднији народи, који од ње велике материјалне па и моралне користи имају.“

 Уз садржај, односно у оригиналу садржину, Домаћег Листа за 1892. годину, уредник као свог главног сарадника 
представља преч. г. попа Милутина Гавриловића, сомборског пароха, а наредне године додаје и име г. Фрање Хеса 
Сремца, професора економске школе у Новом Биџову10.

8 Велики допринос дао је изучавању правила и начинима учења мађарског језика у виду Мађарске граматике и читанке (1879, 1894), и 
Мађарског буквара са додатним малим мађарско-српским речником : за II и III разр. осн. шк.: по Бак-у, К. Фривирт-у, Ј. Грубер-у, А. 
Пош-у (1878).

9  Видети у: Домаћи Лист, број 7. У Сомбору 1. Априла 1891., година II, стр. 112.
10  Град у Чешкој Републици.
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О штампи и тиражу Домаћег листа

Д
омаћи Лист је био објављиван пуне четири године, од  1890. до 1893. Лист је штампан у Сомбору, најпре у 
штампарији Антона Мужика, док се од 22. броја друге године издавања листа (1891.) штампа премешта у 
штампарију Фердинанда Битермана11, где се лист штампа до последњег броја (двоброј 23./24. 1893.). Разлог за 
промену места штампе, како наводе из уредништва и администрације Домаћег Листа, је следећи: 

Да би отклонили многе штампарске погрешке које се особито ове године поред нашег највећег 
труда око поправљања опет у већем појављивале, а и лист да добије лепши спољашњи изглед, решис-
мо се ма и покрај већих материјалних жртава да са овим бројем пређемо у другу штампарију, која 
обећава све и сва да ће учинити како би себи свој досадањи лепи стечени глас на овом пољу и даље 
задржала. – Ми чинимо заиста све и сва у интересу нашег листа, само како би боље одговорио овој 
сврси за којом тежи и која је јасно по досадањем раду обележена, па с тога и овом приликом молимо 
наше пошт. претплатнике, који нам још ову годину претплатом дугују, да ову што пре подмире, јер 
и ми имамо да подмирујемо.12 

Из ове штампарије су изашла и друга, сложићемо се, корисна дела, која су могла да имају позитиван утицај на 
идејну основу Домаћег Листа. Издвојићемо Земљопис за III разред срп. нар. школа у Бачбодрошкој жупанији: као и за 
домаћу потребу из 1883. године, као и Златотворно село: једна пријатна и истинита повест за добре сеоске школе и раз-
умне сељаке Хенрика Чока, што је први пут преведено и штампано 1843. у Сегедину трошком и словима Јована Грина, а 
издато у Сомбору 1870. године. 

Лист је излазио два пута месечно, односно 1. и 16. у месецу, међутим током четири године излажења, долазило је 
до одступања. Та одступања су или унапред најављена или у наредном броју образложена, чиме добијамо нову, однос-
но стару и превазиђену, перспективу односа према читаоцима – директно, лично обраћање читаоцима и субјективан 
однос, за разлику од данашњег строгог објективног новинарског манира. Један од примера одступања од изласка листа 
из штампе на време: 

Пошто ће уредник овога листа бити на неко време одсутан, то да не би наш лист за то време 
неуредно излазио, спајамо 13. и 14. број и издајемо га раније и то у толико у колико би за сад требао 
само 13. број да изађе. – И број 15. и 16. може бити да ће заједно спојено изаћи ако раније баш не, ал у 
своје време за цело13.

Напомена: Због нагомиланог материјала морадосмо спојити са 5. и 6. број и сад га издати у место 16/28. 
марта. Уједно молимо све наше п. сараденике да се стрпе са својим писменим радовима; што ваља све ће ући само кад ред дође на 
њих14.

11 У питању је прва штампарија у Сомбору.
12 Видети у: Домаћи Лист, број 22.  У Сомбору 16. Новембра 1891., година II, стр. 352.
13 Видети у: Домаћи Лист, Бројеви 13. и 14.  У Сомбору за 1. и 16. Јули 1891., година II, стр. 223.
14 Видети у: Домаћи Лист, Бројеви 5. и 6. У Сомбору 1. и 16. (13.,28.) Март 1893., година IV, стр. 96.
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Цена листа је остала непромењена од првог до последњег броја. Лист се куповао на претплату за целу годину по 
цени од 2 форинте, или за пола године по цени од 1 форинте. Од 1892. године, на насловну страну је убачена цена прет-
плате За Србију и она је износила 5 динара за целу годину, а 3 динара за пола године.

Током четири године излажења листа, сваких шест месеци, односно када је требало платити претплату за наред-
них пола године, уредништво и администрација листа је у број укључивала посебну рубрику – Позив на претплату15. С 
обзиром да је лист доследно пазио на економију својих читалаца, то се одражавало и на куповину листа, тако да је шести 
претплатник за целу годину добијао свој примерак16 бесплатно, као награду око скупљања претплате или као уздарје за 
руд; на десет скупљених претплатника уступамо два примерка, од којих један може уступити једанајстом претплатнику 
и у новац га створити.17 

Осим несебичне бриге о економији својих читалаца, уредници листа су сматрали да је важно нагласити због чега 
морају редовно да подсећају да се плати претплата. На два места наилазимо следеће молбе читаоцима: 

„...Једино напомињемо да нас не руководе, нити ће нас пак и у будуће руководити какви шпеку-
лативни интереси, но једино срећа и напредак нашег милог народа, с тога опетовно молимо да нам 
се сваки пожури с предплатом. Вересије нема; – чист рачун дуга љубав! ... Молимо пријатеље да се 
заузму око ширења овог листа. Што падне која крајцара више све ћемо употребити на усавршавање 
листа.“18

 „...Ми се чврсто надамо скорашњој обнови претплате, пошто смо са своје стране чинили, а 
и чинимо све и сва садржином и сликама и изгледом и најуреднијим излажењем, да „Домаћи Лист“ 
што бољи и омиљенији буде; а тако исто мислимо и у будуће да чинимо.“19

Лист је престао да излази након 
четири године издавања због великог 
дуга насталог неплаћањем претплате. 
Иако су уредници Домаћег Листа сваких 
шест месеци подсећали своје претпла-
тнике да плате уредно примљене при-
мерке, часопис није успео да се одржи. 
Из уредништа и администрације на-
помињу да је дуг од 102 форинте коју 
је морао да измири Стеван Коњовић 
превелика цифра за плату једног сиро-
машног учитеља. Међутим, остало је 
обећање и нада да ће лист наставити 
са својим радом, без обзира на тешко 
здравствено стање С. Коњовића, уколи-
ко дугови буду враћени. Као захвалницу 
свим својим сарадницима, у оквиру Оп-
роштајне речи су наведена имена свих 
сарадника и свих потенцијалних сарад-
ника са којима је уговорена сарадња, 
али до које, нажалост, није дошло. Цео 
текст Опроштајне речи видети у: До-
маћи Лист, Бројеви 23. и 24. У Сомбору 
1. и 16. (13., 28.) Дец. 1893., година IV, 
стр. 377-380.

15 Интересантна чињеница за истраживаче језика: 1890. године је наслов одељка гласио „Позив на предплату“, а већ следеће године долази 
до језичке промене унутар речи, односно до изједначавања сугласника по звучности, тако да реч предплата добија нови облик претплата. 

16 Осим речи примерак, уредници на појединим местима користе реч страног порекла са истим значењем – exemplar. 
17 Видети у: Домаћи Лист, Број 1. У Сомбору 1. (13.) Јануара 1892., година III, стр. 16.
18 Видети у: Домаћи Лист, Број 12. за 1890. годину, стр. 214.
19 Видети у: Домаћи Лист, Број 12. У Сомбору 16. Јуна 1891., година II, стр. 192.
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О оглашавању и препорукама у Домаћем листу

Н
а последњој страни листа, осим давања одговора на постављана питања од читалаца, привредне фирме и фабрике су 
оглашавале своје производе (привредне машине, семена, биљке, итд.). Цена огласа, који би заузео читаву страницу 
износила је 8 форинти, за пола странице 4 форинте, а за четвртину странице 2 форинте. Када је 1892. године на 
насловну страну убачена цена претплате За Србију, тада је избачена цена огласа, иако су се огласи (тачније оглас, 

односно реклама) и даље појављивали на последњој страни. Лист је имао сталног, од 1892. године и јединог, претплатника 
за рекламу – наследника баштованске и предузетничке фирме, која носи име Ј. Ц. Шмидт (нем.: Johann Christoph Schmidt) 
(1803–1868), из Ерфурта у Немачкој. Ова фирма је оглашавала продају семена од поврћа, цвећа и економских биљака, 
разног дрвећа и шибља и од сваке врсте воћа20. С обзиром да су читаоци понекад од уредништва Домаћег Листа тражили 
да им пошаљу семена биљака о којима су писали у претходним бројевима, уредништво је несебично препоручивало да 
се обрате фирми Ј. Ц. Шмидта, јер они нису препродавци, већ и сами купују производе од њих за себе. Поред ове фирме, 
у првој години излажења листа је своје производе оглашавала фабрика Хофхера и Шранца (нем.: Hofherr und Schrantz) из 
Беча, која је поседовала богато стовариште разноврсних и солидно урађених економских справа и машина21. 

Поред овог вида оглашавања, уредници и аутори чланака су неретко саветовали читаоце листа у вези са потенцијалним 
продавцима производа о којима су писали или су по молби продаваца у своје име препоручивали производе, из чега 
можемо закључити да су уредници заиста овладавали знањем журналистичког манира који препознајемо и данас, а то 
је медијска манипулација. И у време када је излазио Домаћи Лист и у данашње време, не може се порећи снажан утицај 
рекламе на потрошаче. Међутим, из присног односа новинара, односно уредника овог и многих других листова који су 
излазили у то време, могло би се закључити да су препоруке и рекламе служиле искључиво као добронамерни савети 
читаоцима. Пример препоруке: 

Наш п. сараденик г. Мил. Чудомировић учитељ у Бечмену (per Surčin – Syrmien) јавља нам да има 
неколико метерценти меда на продају и моли нас да ово обзнанимо у листу, ради оних, који би хтели 
по умерену цену најфинија меда да добију – што ево овим ми радо и чинимо. Ко би дакле хтео фина и 
чиста меда набавити нека се писмом обрати на њега и добиће у сваком погледу тачна извешћа. Од 
наше стране ову робу најтоплије препоручујемо.22

Осим продаваца, односно фабрика и фирми од којих су се могли купити производи потребни за народну привреду, 
лист је у оквиру сегмената Књижевне новости и Књижевне оцене препоручивао друге листове и часописе, без обзира на 
њихов темат, као и корисне књиге и уџбенике којима се читалац може послужити у циљу самоусавршавања.

У неколико наврата се у листу нашло места за препоруке за Домаћи Лист. 

20 Већина огласа ове фирме садржала је у себи исти текст, пример чега се може видети у: Домаћи Лист, Број 17.  У Сомбору 1. Септембра 
1891., година II, стр. 272.

21 Видети у: Домаћи Лист, Број 17. У Сомбору 1. Септембра 1890., година I, стр. 296.
22 Видети у: Домаћи Лист, Бројеви 17. и 18. у Сомбору 1. и 16. (13., 28.) Септ. 1893., година IV, стр. 288.
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КЊИЖЕВНЕ ОЦЕНЕ. Домаћи лист. [стр. 280-282] Бројеви 17 и 18 у Сомбору 1. 
и 16. (13., 28.) Септ. 1893., година IV

Као један од примера препоруке за Домаћи Лист наводимо:

 Новости. Препорука за „Домаћи Лист“ од всл. СНЦШ Савета. [стр. 127] „Ми у 1. броју ове године 
не јависмо да је в. Шк. Савет у седници својој од 16. (28.) децембера23 1891. благоизволео милостиво пре-
поручити овај лист свима срп. прав. Цркв. Општинама ради набавке за шк. библиотеку – ово донесосмо 
по приватном гласу, но пошто ових дана добисмо извод записника... сматрамо с једне стране за своју 
пријатну дужност захвалити се овим путем в. Шк. Савету на оваковом одликовању, које ћемо гледати 
и старати се да га у сваком погледу и на даље оправдамо; а с друге стране јављамо надлежнима код 
наших општина, да овај лист по високој овој препоруци за школску библиотеку набаве.24

23 Интересантна чињеница за истраживаче језика – до 1892. године поједини месеци у години су носили називе Октобер, Новембер, Децембер. Називи 
месеца у години писали су се великим почетним словом. Од 1892. наилазимо на следеће облике ових назива – Октобар, Новембар, Децембар. 

24 Видети у: Домаћи Лист, Број 8. У Сомбору 16. (28.) Априла 1892., година III, стр. 127.
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О изгледу Домаћег листа

С обзиром на графичке могућности за доба када 
је лист штампан, уредници су изузетну пажњу 
посвећивали изгледу самог листа, почевши од 
насловне стране која је била уоквирена са илус-

трацијама у угловима рама. Сваки наслов и поднаслов 
је био исписан другачијим фонтом. Имена, наслови и 
поднаслови су били подебљани и разликовала се вели-
чина слова. Један број је садржао 15 страница, са ретким 
одступањима, а уколико је у питању био двоброј, онда је 
лист бројао 30 страница. 

Нарочит изглед листу даје прегршт илустрација 
које су, пре свега, биле корисне за читаоце како би раз-
ликовали различите врсте биљака или привредних ма-
шина, а нарочиту вредност су имале илустрације које су 
служиле као графички и сликовни приказ инструкција. 

Приметно је да највећи број илустрација припада 
рубрици Цвећарство. Нажалост, илустратори нису наве-
дени, осим у изузетним ситуацијама када је на илустра-
цији или у подножју илустрације исписан аутор или од 
кога је илустрација преузета.

Осим илустрација, на неколико места се могу про-
наћи табеле (нпр. Табела са ценама у трговини у Сом-
бору/Будимпешти/Бечу (пшеница, раж, пасуљ, сланина, 
итд.)) као и прилози из Орла – великог илустрованог ка-
лендара25. Ови прилози, односно додаци, подразумева-
ли су не само илустрације, већ и новинске чланке на разне теме које су одговарале програмском садржају Домаћег Листа, 
као што су Нешто о воћарству26, Како се боље и јефтиније ради виноград27, итд. 

25  Орао, велики илустровани календар за годину 1893. Уређује Стеван В. Поповић. Година деветнајста. Цена је 50 новчића или 1 динар. – У 
Новом Саду издање и штампа А. Пајевића. Ово је од данашњих наших календара један од најстаријих и најпознатијих; сваке је године био 
обилат садржином и прекрасан дивним сликама, у чему ни ова година ни мало не уступа пређашњим, с тога га и ми с наше стране нај-
топлије препоручујемо нашим читаоцима. [стр. 336] [Број 21. У Сомбору 1. (13.) Новембра 1892., година III].

26  Видети у: Домаћи Лист, Број 4. У Сомбору 16. фебруара 1890., година I.

27  Видету у: Домаћи Лист, Бројеви 15. и 16. У Сомбору 16. августа 1890., година I.

Домаћи лист, КУПИНА, број 12. 1890, стр. 202. 
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Лингвистичке промене

П
риређивач овог спомен броја је обратила пажњу на лингвистичке промене које су пратиле излазак листа. Де-
таљно истраживање није предвиђено за овај спомен број, али може бити подстрек лингвистима да се упусте у 
детаљан рад на томе. Од 9. броја за 1891. годину28,  већ на насловној страни видимо промену. Стеван Коњовић 
више није наведен као властник, већ као власник. Слична промена је уочена у учесталој речи средство, која се 

у почетку излажења листа јављала у облику срество, да би после одређеног времена прешла у облик сретство, а у по-
следњој години излажења листа се појављује у облику средство. 

Имајући у виду да је велика већина чланака била преузета од Петера Розегера (нем.: Peter Rosseger), интересантно 
је да се у току једне године излажења листа, могло прочитати да је текст преузет од Росегера и од Розегера. С обзиром да 
је његово презиме у оригиналу на немачком Roßegger, односно Rosseger, уочљиво је да су аутори, односно преводиоци 
и приређивачи његових дела на српском језику читали или различита дела овог писца или различите преводе у којима 
је презиме другачије наведено.

У вези са сарадницима листа, приметно је да су своје чланке најчешће потписивали иницијалом, и то, без обзира 
што је текст писан ћириличним писмом, потпис, уколико га је уопште било, се могао наћи написан латиничним пис-
мом, а неретко и у комбинацији, уколико је текст настао у коауторству. Пример који ћемо навести припада рубрици 
РАТАРСТВО: Чичока. (Heliantaus tuberosus. L.), чији су аутори: „G.O.“ и Е.Ш.29 

Свечан изглед листу давао је иницијал на почетку текстова, који је био заступљен само у првој години издавања 
листа и представљао је увећано почетно слово у специфичном оквиру орнаменталног стила.

Интересантна чињеница за истраживаче језика: до 1892. године поједини месеци у години су носили називе Ок-
тобер, Новембер, Децембер. Називи месеца у години писали су се великим почетним словом. Од 1892. наилазимо на 
следеће облике ових назива – Октобар, Новембар, Децембар.

28  У Сомбору 21. Априла (за 1. мај) 1891., година II.
29  Видети у: Домаћи Лист, Број 11. У Сомбору 1. Јуна 1891., година II, стр. 172-173.
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О темату Домаћег листа

Д
омаћи Лист није био једини лист који се бавио привредним темама. Могућ подстицај, односно узор у одабиру 
темата и изгледу листа, уредници су могли пронаћи у листу Тежак: илустровани лист за пољску привреду, који 
је излазио у периоду од 1869. до 1941. године у Београду. Овај лист је приређивало Друштво за пољску прив-
реду и представљао је званичан орган Српског пољопривредног друштва30. У листу су преовладавале теме из 

области пољопривреде, сточарства, пчеларства, свиларства, винарства, воћарства, шумарства или домаће уметности. 
Од 1880. године излази часопис Привреда, чији су уредници Игњат В. Бурјан и Јован Живановић. Посебан допринос 
часопис Привреда је дао у томе што је доносио месечни календар радова, поуке из свих грана привреде, извештаје о 
стању привреде, цене производа. Специфичност, у поређењу са Домаћим Листом је у томе што је Привреда пратила ли-
тературу у области економије, док се Домаћи Лист фокусирао на привредну литературу, иако је и економија нашла своје 
место у листу. 

Поред ових листова, треба поменути и лист Сељак: недељни лист за поље, кућу, башту, умјетност и обртност, који 
је издавао и уређивао Ђорђе Радић. Лист је често мењао своје поднаслове, из чега можемо подробније сазнати о чему 
се писало – илустровани недељни лист за целокупну економију, умјетност и обртност (1867-1868.), илустровани орган 
за целокупну економију и њене умјетности (1869.), илустровани лист за целокупну пољску привреду и кућевне потребе 
(1880.), итд. 

Осим листова који су излазили пре Домаћег Листа, поменућемо један који је почео излазити након завршетка из-
лажења Домаћег Листа, тако да су читаоци могли да наставе да се едукују о привреди (од 1894.) – Вртарски гласник: лист 
за воћарство, виноградарство, повртарство, цветарство, пољопривреду, домазлук и разне политехничке новине, чији је 
уредник био Јован К. Борјановић. 

Из броја у број тематске целине Домаћег Листа су се смењивале, односно, није сваки број подразумевао обраду 
истих тема. Чак и ако је чланак био недовршен, није се подразумевало да ћете његов наставак наћи у наредном броју. 
Једино што је било сигурно је да ће на почетку и на крају чланка у оквиру неког броја бити назначено да ли је у питању 
почетак, исечак или свршетак чланка, тако да читалац, уколико га занима да у потпуности прочита одређену тематску 
целину, може успешно да пронађе и остале бројеве. С обзиром да је лист, као што журналистички манир и претпоставља, 
оријентисан на читаоца, неретко се дешавало да је одабир чланака у оквиру бројева зависио од објективне потребе да 
се нека целина обради. Навешћемо пример из рубрике Воћарство: 

Кад да садимо воћке – у јесен или у пролеће?*) За овај број прекидамо чланак „воћка у облику пира-
миде“ и доносимо овај који одговара добу саме радње, а прекинути чланак наставићемо у идућем броју.31 

30  Године 1869. основано је Српско пољопривредно друштво с циљем ширења стручних знања међу сељацима, као и популаризације нових 
сазнања у пољопривреди. Друштво је постојало до 1946. када је укинуто од стране тадашњих власти.

31  Видети у: Домаћи Лист, Бројеви 19. и 20. у Сомбору 1. и 16. (13., 28.) Окт. 1893., година IV, стр. 292-295.
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Као што смо већ поменули, садржај листа је био оријентисан на привредне гране, односно на теоријски и прак-
тични аспекат изучавања привреде, било кроз преузимање туђих експерименталних закључака, било из сопственог 
искуства сарадника листа. Оно што ће одмах привући пажњу читаоцу овог спомен броја, јесу бројни чланци о пчелар-
ству. Из разлога што ова привредна грана тренутно не добија једнаку пажњу као што је добијала у време изласка листа, 
приређивач спомен броја је посебну пажњу посветио детаљном разјашњењу ове појаве32. 

Већина чланака, без обзира на темат којим се бави, представља упутства за бригу о биљкама, животињама, 
пољопривредним машинама, тако да би се овај лист могао узети као биолошки уџбеник, с обзиром на његов широк 
спектар занимања (ботаника, зоологија, земљорадња, домаћинство, итд.).

ДОМАЋИНСКИ ТЕМАТ (ПОРОДИЦА, ДРУШТВО, ЕКОНОМИЈА)

Специфичност овог листа је у чланку којим он започиње, а који има карактеристичну функцију – да домаћинима 
куће, којима је овај лист намењен, донесе мир и благостање у кући. Домаћи Лист пазио је да читалац буде мирољубив, 
да се зна понашати у кући и у друштву, али и да зна располагати новцем. Примери наслова чланака овог темата: МИ-
РОЉУБИВОСТ33, О НОВЦУ34, РАД И ПЛАТА35, ДА ЛИ ПОЉОПРИВРЕДНИК ТАЧАН РАЧУН ТРЕБА ДА ВОДИ О СВОМЕ РАДУ И 
ИМЕТКУ?36, ПОРОДИЧНЕ ВРЛИНЕ37, ДОБРИ И ЗЛИ ПРИМЕРИ У ПОРОДИЦИ И ДРУШТВУ38, УПЛИВ ХРИШЋАНСКЕ ЦРКВЕ 
НА ДРУШТВЕНИ ЖИВОТ И ПРОСВЕТУ39.

Велики број чланака везан је за децу, за изучавање њиховог карактера и давање савета како са децом треба по-
ступати. Примери наслова чланака овог темата: ВАЉА ЛИ СТРОГО С ДЕЦОМ ПОСТУПАТИ , ШТА ОТАЦ СВОЈЕМУ СИНУ 
СВЕТУЈЕ , НЕРВОЗНОСТ У ДЕЦЕ , итд.

ЉУБАВНИ ТЕМАТ

У оквиру породичног темата, можемо издвојити чланке који су се бавили љубавним аспектом, односно трудили су 
се да изложе читаоцу тајне законе брака и љубави. Примери: ЖЕНИДБА. „Ко се жени не жали га“ (Народна изрека)40, О 
ЉУБАВИ. „У том раду Срби, Срећа нек Вас прати, а богослов с неба, Бог ће Вама дати“41, ЉУБАВ К РОДИТЕЉИМА42, итд.

ЗДРАВСТВЕНИ ТЕМАТ

Своје место пронашли су и чланци на тему здравља, као што су: НАРОДНО ЗДРАВЉЕ „Bacillus“ (О открићу и про-
наласку Др. Коха)43, ИЗ НАУКЕ О ЧУВАЊУ ЗДРАВЉА. Крајпово потпуно прање и полупрање44, ЗДРАВЉЕ. Поред гади и 
нечистоће не тражи врлину45, итд.

32  Види главу ПЧЕЛАРСТВО И АВРАМ МАКСИМОВИЋ.
33  Видети у: Домаћи Лист, Број 20. У Сомбору 16. (28.) Октобра 1892., година III, стр. 305-308. (По руском.) „Благо онима, који мир граде, јер ће 

се синови божји назвати.“.
34  Видети у: Домаћи Лист, Број 19. У Сомбору 1. Октобра 1891., година II, стр. 289-292. Цртица из националне економије. 
35  Видети у: Домаћи Лист, Број 6. У Сомбору 16. (28.) Марта 1892., година III, стр. 81-83. 
36  Видети у: Домаћи Лист, Број 17. У Сомбору 1. (13.) Септембра 1892., година III, стр. 273-275.
37  Видети у: Домаћи Лист, Број 11. У Сомбору 1. Јуна 1891., година II, стр. 161-163.
38  Видети у: Домаћи Лист, Број 8. У Сомбору 16. априла 1890., година I, стр. 121-123.
39  Видети у: Домаћи Лист, Број 3. У Сомбору 1. фебруара 1891., година II, стр. 33-35.
40  Видети у: Домаћи Лист, Број 2. У Сомбору 16. јануара 1891., година II, стр. 17-20.
41  Видети у: Домаћи Лист, Број 2. У Сомбору 1. (13.) Јануара 1892., година III, стр. 17-20.
42  Видети у: Домаћи Лист, Број 11. У Сомбору 1. (13.) Јуна 1892., година III, стр. 161-162.
43  Видети у: Домаћи Лист, Број 23. У Сомбору 1. Децембра 1890., година I, стр. 377-379.
44 Од Др. Леополска  Сенфелдера, управитеља Кнајпова завода. У Сомбору, 30. марта 1893. Слободно по немачком Јован Хаџић, учит. 

приправник. Видети у: Домаћи Лист, Бројеви 9. и 10. У Сомбору 1. и 16. (13.,28.) Мај 1893., година IV, стр. 142-143.
45 Сомбор, 6|XI. 1890. Милутин Ђурић уч. приправник III. год. Видети у: Домаћи Лист, Број 10. У Сомбору 16. Маја 1891., година II, стр. 145-147.
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Велика већина чланака овог темата преузета је са немачког од Петера Розегера, аустријској писца и песника (нем.: 
Peter Rosseger). Нису преузимана и превођена само његова књижевна дела, већ и промишљања. Примери: Поштуј оца 
својега и матер своју, да ти добро буде, и да дуго поживиш на земљи46, ИСТИНА ИЛИ СРЕЋА (Росегерове мисли о рас-
простирању спекулативних наука)47 и др.

У последњој години издања (1893.) чланке овог типа замениле су биографије и библиографије привредних де-
латника, за које се сматрало да су својим радом, посредно дали највећи допринос овом листу. Међу њима се издвајају 
следећа имена: АВРАМ МАКСИМОВИЋ. Прилог животопису и књижевном раду његовом48, ПРОФ. ЈОВАН ЖИВАНОВИЋ 
српски пчелар. (Критички преглед живота и рада му пчеларског)49, ДР. ЂОРЂЕ РАДИЋ50 и други.51 

КЊИЖЕВНОСТ У ДОМАЋЕМ ЛИСТУ

Књижевност је у Домаћем Листу била присутна на више начина. Најуочљивије је било кроз подлистак, који се нала-
зио на дну страница, што су касније уредници одлучили да промене у листак, који се налазио на последњим страницама 
листа. Подлистак и листак представљали су прилоге краћих књижевних радова, односно песама и приповедака, како 
сарадника који су писали и на научне теме, тако и других писаца и песника. Пример ћемо навести из рубрике Подлистак 
– Песма „Видовској травици“ Ив. М. Поповића (Видац, видовица, видовска трава - Anagallis arvensis) и приповетка „Леп 
рукопис“ - приповетка из редарског живота (Прерадио Ив. М. Поповић)52 

Иако су у листу махом објављивани чланци о научним, односно привредним темама, аутори чланака су неретко 

46 (Од Розегера). М. Г–ћ. Видети у: Домаћи Лист, Број 21.  У Сомбору 15. Новембра 1891., година II, стр. 331-333.
47 Видети у: Домаћи Лист, Број 12. У Сомбору 16. Јуна 1891., година II, стр. 177-181.
48 Написао: Војин Бикар. Видети у: Домаћи Лист, Број 1. У Сомбору 1. (13.) Јануара 1893., година IV, стр. 2-3, Домаћи Лист, Број 2. У Сомбору 

16. (28.) Јануара 1893., година IV, стр. 17-20.
49 Читао у седници богословског удружења Слоге одржане 11. јануара 1893. год. у Ср. Карловцима. Члан Иван Маширевић и од горњег друштва 

примљено. Видети у: Домаћи Лист, Број 4. У Сомбору 16. (28.) Фебруара 1893., година IV, стр. 49-53.
50 Видети у: Домаћи Лист, Бројеви 23. и 24. у Сомбору 1. и 16. (13., 28.) Дец. 1893., година IV, стр. 353-356.
51 Списак осталих имена се може погледати у садржају за 1893. годину.
52 Видети у: Домаћи Лист, broj 12., 1890., година I, стр. 199-207.

Домаћи лист, Број 7. У Сомбору 1. Априла 1891., 
година II, стр. 97-98
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украшавали своје чланке убацивањем кратких књижевних форми, као што су народне изреке53, тј. народне узречице54, 
одломци из песама55, цитати5657, хришћански цитати58 и др.

Књижевна секција Домаћег Листа обједињавала је разне жанрове прича, те се могла прочитати прича из народног 
живота59 или приповетка из народног живота60, али и приповечица из живота61, слика из сеоског живота62, али и сличица 
из сеоског живота63, истинити догађај из сеоског живота64 путописна црта65, и др. Као посебан жанр издвојићемо разго-
воре66 или причања67, као спону између усмене и писмене књижевности. 

Приметно је да су и овде заступљена дела Петера Розегера, односно, неизмеран је утицај његовог стваралаштва 
(научног и поетског) на народну привреду у ширим географским размерама. Осим његових личних књижевних радова, 
уз преводе његових речи, неретко су приложени стихови других аутора, најчешће немачких (Ј. В. Гетеа или Ф. Шилера), 
из чега можемо извући претпоставку да их је аутор сам прилагао у оригиналу на немачком језику, а сарадници Домаћег 
Листа су их у својим преводима П. Розегерових радова остављали у оригиналном облику. Навешћемо пример из рубрике 
Истина или срећа (Росегерове мисли о распростирању спекулативних наука):

„Er ruft’s mit lauter Stimm’ „Ich will sie schauen. Er sprach’sund hat den Schleier aufgedeckt. Aufewig 
War seines Lebens Heiterkeit dahin, Ihn riss ein tiefer Gram zu frühem Grabe“ Schiller68 

У вези са тим, нарочиту пажњу приређивач спомен броја је посветила изучавању превода Ј. В. Гетеове (нем.: Johann 
Wolfgang von Goethe) песме Gleich und Gleich (1827)69. Пронађена су два превода из друге половине 19. века,  с тим што 
је превод Сродне душе, који је објављен у Јавору 1888. могао сараднику Домаћег Листа бити познат, односно, постоја-

ла је могућност објаве песме у преводу, а не у оригиналу. 
Други превод, Себи равни, објављен је у Стражилову, две 
године након приложеног оригинала у Домаћем Листу70 уз 
текст Ивана Маширевића богослова – Приподописне цр-
тице у свези са привредом: Оплођење биљака преко ин-
секата особито преко пчела и важност тога. Иако у чланку 
није назначено да ли је текст заправо превод неког научног 
рада на немачком језику (или неком другом страном јези-
ку), можемо претпоставити да је богослов И. Маширевић, 
не само одлично познавао немачки језик, већ и немачку 
књижевност, уколико узмемо у обзир да је баш ову песму 
одабрао као прилог свом тексту, а која у потпуности одго-
вара темату чланка.

53 ЖЕНИДБА. „Ко се жени не жали га“ (Народна изрека). У Вел. Радинци Новембера 1890. Аутор: С. В. В. учитељ. Видети у: Домаћи Лист, Број 
2. У Сомбору 16. јануара 1891., година II, стр. 17-20.

54 РАТАРСТВО: Семе и усев („Какво семе сејеш онакав ће ти и плод бити“ - Народна узречица). Видети у: Домаћи Лист,  Број 4. У Сомбору 16. фебру-
ара 1890., година I, стр. 57-58.

55 ПОДРУМАРСТВО: Берба. „Ао бербо тебе жалим клету, та шта лепше од тебе на свету? Ко тебека никад не видео, шта је јоште сиротан видео? 
Свирац свира пушке попуцују, моме поју, момци, подвикују“ „Ђ. Р.“ –Бранко. Видети у: Домаћи Лист, Број 15. и 16.  У Сомбору за 1. и 16. 
Август 1891., година II, стр. 245-247.

56 РАТАРСТВО: Неколико речи о зимској сетви. Мото „Искуства су једини темељ, на коме сигурно и са успехом газдовати можеш.“ Arthur 
Young. Карловци. Фр. Х. Сремац. Видети у: Домаћи Лист, Број 18. У Сомбору 16. (28.) Септембра 1892., година III, стр. 281-285.

57 ВИНОГРАДАРСТВО: Ђубрење винозе лозе хемијским (вјештачким) ђубретом. „Као што би се ватра угасила, кад се не би подстицала, исто тако 
би се и животне силе уравнотежиле и смириле, да их у томе миру не ремети и не обнавља уплив других сила“ Х. Шпензер. Бос. Брод, 9. сеп-
тембра 1893. Љубомир Стјепановић. Видети у: Домаћи Лист, Бројеви 19. и 20. у Сомбору 1. и 16. (13., 28.) Окт. 1893., година IV, стр. 299-300.

58 ВАСКРС. „Возсија благодат твоја Господи, возсија просвјешченије душ наших..“ Миленко. Видети у: Домаћи Лист, Број 8. У Сомбору 16. (28.) 
Априла 1892., година III, стр. 113-114.

59 ПОДЛИСТАК: Вештица - прича из народног живота. Видети у: Домаћи Лист, Број 4. У Сомбору 16. фебруара 1890., година I, стр. 51-56.
60 ЛИСТАК: Другови. Приповетка из народног живота. Написао Миливој Ж. Чудомировић. Видети у: Домаћи Лист, Број 6. У Сомбору 16. Марта 

1891., година II, стр. 89-91.
61 ЛИСТАК: Лептир. - Приповечица из живота. - Од Ив. М. Поповића. Видети у: Домаћи Лист, Број 5. У Сомбору 1. Марта 1891., година II, стр. 76-78.
62 ЛИСТАК: ЗАМИЛОВАЛИ СЕ. Слика из сеоског живота. Од В. Милана Марина. Видети у: Домаћи Лист, Број 2. У Сомбору 1. (13.) Јануара 1892., година III, стр. 28-31.
63 ЛИСТАК: НЕСРЕЋНИЦА. Сличица из сеоског живота. Аутор: Свет. Ћоровић. Видети у: Домаћи Лист, Број 19. У Сомбору 1. (13.) Октобра 

1892., година III, стр. 301-304.
64 ЛИСТАК: НОЋНА ЋУШКА. Истинити догађај из сеоског живота. Видети у: Домаћи Лист, Број 9. У Сомбору 1. (13.) Маја 1892., година III, стр. 141-143.
65 ПОДЛИСТАК: Кроз Фрушку Гору. Путописна црта. V Петковица. Пут у Раваницу. Видети у: Домаћи Лист, Број 17. У Сомбору 1. Септембра 1890., година 

I, стр. 284-291.
66 ЛИСТАК: РАЗГОВОРИ. (Из народа – народу.) 1. У пчелињаку. „Гоните сујевјерје, к’о црни мрак; Љубите истину, к’о сунчев зрак.“ Пријатељ народа. 

Миливој Чудомировић. Видети у: Домаћи Лист, Број 7. У Сомбору 1. (13.) Априла 1892., година III, стр. 110-111.
67 ЛИСТАК: ЗЛАТНО СРЦЕ. (Причање једне невесте.) Посрбио Ђ. Петровић. Параге, 18. Фебруара 1892. Видети у: Домаћи Лист, Број 21. У Сомбору 1. (13.) 

Новембра 1892., година III, стр. 335-336.
68 Видети у: Домаћи Лист, Број 12. У Сомбору 16. Јуна 1891., година II, стр. 177-181.
69 „Ein Blumenglöckchen Boden hervor War früh gesprosset in lieblichem Flor; Da kam ein Bienchen und naschte sein De müssen wohl beide für einander sein“.
70 Видети у: Домаћи Лист, 4. У Сомбору 16. фебруара 1891., година II, стр. 49-52.

„Себи равни“, извор: Стражилово, год. 6., бр. 50 (1893). 
„Сродне душе“, извор: Јавор, год. 15., бр. 33 (1888).
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О оригиналности и превођењу

Т
ешко је утврдити оригиналност многих радова у Домаћем листу, што није везано само за недовољне информације 
о ауторима чланака, већ је везано и за радну, односно научну основу из које су аутори црпели чињенице за своје 
радове.71 Испод наслова многих радова, можемо наићи на податак да је рад преведен са неког језика72, међутим, 
нема података о томе који извор је преведен, а неретко о томе и ко је превео. Навешћемо пример из рубрике 

Цвећарство:

Луковасто цвеће. По Ј. Ц. Шмидту. Српски од ИВАНКЕ КОЊОВИЋЕВЕ. ЗУМБУЛ. А. Неговање у 
лонцима.73

Чешће се проналазе примери где се наводи ко је текст посрбио, што се у модерном значењу речи не може 
поистоветити са превођењем, што можемо видети у рубрици Листак:  ЗЛАТНО СРЦЕ. (Причање једне невесте.) Посрбио 
Ђ. Петровић.74 

ПЧЕЛАРСТВО И АВРАМ МАКСИМОВИЋ

Највећу пажњу лист је посветио пчеларству, што захтева детаљније објашњење из разлога што је оно данас мање за-
ступљена привредна грана од других. Најбоље објашњење даје свештеник Милош Антонић, који у свом тексту Пчеларска 
књижевност на подручју данашње Војводине до Другог светског рата75 (2010) предочава своје виђење потребе објављи-
вањем многобројних листова, књига и уџбеника на ову тему. Милош Антонић почетак убрзаног развоја пчеларства као 
значајне привредне гране види у периоду пропасти средњевековних српских држава и пада под турску власт, када су 
Срби више пута били приморани да се селе у крајеве преко Саве и Дунава. Сеобе Срба започете одмах после битке на 
Косову, 1389. године, настављају се све до краја седамнаестог века, а у Банат и до краја осамнаестог века. Највећа од свих 
сеоба – Велика сеоба Срба одиграла се 1690. године под Патријархом Арсенијем III Чарнојевићем. Те године Срби су од 
аустријског цара Леополда добили повељу којом им дозвољава да се населе све до Будима и гарантовао им је цркве-
но-школску аутономију, чиме је озакоњен положај Срба у Угарској. Дошавши у нове пределе Срби не само да задржавају 
понето пчеларско знање него га још више развијају. Тако је временом настала потреба за писаном речи, за пчеларским 
саветима, упутствима и књигама. У Сомбору је, 12. маја 1789. године, изашло занимљиво Упутство како треба радити 
око пчела, које је штампао бачки камерални пчеларски инспектор у Сомбору Јосип Толди. 
71 Изузетак: ПЧЕЛАРСТВО: Пчеле туђице. Од A.W. „Der Praktische Landwirth“. Видети у: Домаћи Лист, Број 11. У Сомбору 1. (13.) Јуна 1892., година III, 

стр. 165-167. 
72 Највећи број радова је преведен са немачког језика, а неколицина са руског.
73 Видети у: Домаћи Лист, Број 17.  У Сомбору 1. Септембра 1891., година II, стр. 269-270.
74 Видети у: Домаћи Лист, Број 21. У Сомбору 1. (13.) Новембра 1892., година III, стр. 335-336.
75 Антонић, М. (новембар 2010). Пчеларска књижевност на подручју данашње Војводине до Другог светског рата. Војвођански пчелар, стр. 4.
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Пчеларство као значајна привредна грана није била заступљена само у кућној радиности, већ у оквиру црквених 
институција, због изразите потребе за воском, што је проузроковало подизање многобројних пчелињака по црквеним 
и манастирским имањима, под руководством свештених лица и калуђера. Манастири су у средњовековној Србији били 
расадници пчеларства, а Српска православна црква била је његова заштитница. Антонић наводи да је не само српско, 
већ и светско пчеларство тесно везано за свештена лица, што потврђује чињеница да су највећи ауторитети у светској 
пчеларској историји потекли из крила цркве: свештеник Јован Ђерзон76 био је пореклом Пољак и отац рационалног 
пчеларства у Европи; Петар Прокопович, отац рационалног пчеларства код Руса, рођен је у свештеничкој породици итд. 
Уз помоћ ових података, свакако можемо схватити разлог за промовисање пчеларства, науштрб коњарства, живинарства 
и осталих привредних грана. Важно је поменути и модеран, методички обрађен, пчеларски уџбеник Кратко пчеларство за 
почетнике, које је у Панчеву 1878. године штампао Мита Д. Дејановић, народни учитељ у Молу у Бачкој, а који се користио 
као званични уџбеник у учитељској школи у Сомбору. 

Ову прилику ћемо искористити да кажемо неколико речи о Сомборцу 
који је оставио највећи траг на целокупно знање које данас имамо о пчеларству, 
поред оца рационалног пчеларства у Срба Јована Живановића, Авраму Макси-
мовићу пароху сомборском, односно свештенику Светођурђевске цркве, који 
је саставио прву пчеларску књигу Нови пчелар или начин, како пчеле држати 
треба, односно од разних писаца превео на славеносрпски језик. Штампана 
је у Будиму у славено-српској штампарији Краљевског универзитета угарско-
га, 1810. године. М. Антонић у свом чланку Српска црква и пчеларство кроз 
историју повезује издавање Новог пчелара са митрополитом Стеваном Стра-
тимировићем, који је по његовом мишљењу био заштитник пчеларства ново-
га времена и који је поставио темељ књижевности пчеларској. По мишљењу 
М. Антонића: „Аврам Максимовић, парох сомборски, не би успео да састави 
онакву прву књигу 
о пчеларству 1810. 
године да му није 
митрополит Стра-
тимировић дао 
различитих пче-

ларских књига из своје библиотеке и да му није саветовао да из свих 
тих страних пчеларских књига што је најбоље извади и у једну цели-
ну састави.“ На књигу се претплатило 368 пренумераната, од којих је 
преко сто било из Сомбора и најуже околине77. Двеста година након 
изласка књиге (2010.), у Сомбору је објављен превод Новог пчелара 
на савремени српски језик. Уредник књиге је Драган Младеновић, а 
преводилац проф. др Милица Грковић.

А. Максимовић је рођен у Сомбору 1772. године, као син Дамјана и Јелене Максимовић. Основно образовање и учитељски 
течај завршио је у Норми78 Аврама Мразовића, након чега је похађао Богословију у Карловцима. За ђакона и учитеља у селу 
Сивцу постављен је 1790. године, а 1794. г. постао је парохијски свештеник у селу Риђици крај Сомбора, где се на имању 
риђичког властелинског добра породице Ковач упознао са узорним пчеларством, воћарством и вртларством. Од 1803. г. Аврам 
Максимовић је постао парох сомборског Светођурђевског храма и убрзо је у околини Сомбора, на основу искустава стечених 

76 Више о Ј. Ђ. се може прочитати у Домаћем Листу: ТРИ СЛАВНА СТАРЦА ПЧЕЛАРА. Виљем Фогел. Др. Јован Ђерзон. Карло Гатер. (ПОРТРЕТИ) поп 
Милутин Гавриловић. Бројеви 7. и 8. У Сомбору 1. и 16. (13.,28.) Април 1893., година IV, стр. 97-101.

77 Видети у: Степановић, М. (2011). Светођурђевска црква у Сомбору: поводом 250 година од завршетка данашњег храма 1761-2011. Сомбор: Српска 
православна Епархија бачка; Српска православна црквена општина Сомбор.

78 У Сомбору 1. маја 1778. Аврам Мразовић заснива Норму, тромесечни течај за стручно уздизање српских учитеља. Временом је она доживела мно-
ге промене и дестинације: напустивши место свога настанка Норма прелази у Сент Андреју где постаје и у Сомбор се враћа 1816. као прва Српска 
учитељска школа, оставши у њему до данас. Када је, крајем 19. века, постала тесна за нарасли број ученика, Патријарх Бранковић 1895. гради ову 
зграду за мушке полазнике Препарандије, како је Сомборци тада, а и данас називају. Онлајн извор: http://www.mojsombor.org/23-Preparandija.html 
(преузето 18.07.2017.)

Портрет Аврама Максимовића.
Дело сомборског сликара Саве Стојкова.

Уље на платну, 2010.

Фотографија је преузета са званичне фејсбук 
странице Матице српске у Новом Саду. 
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на риђичком властелинском добру, на 14 јутара земље начинио огледну економију која је  утицала на осавремењавање 
пољопривреде у граду и околини. Дуго година Аврам Максимовић био је члан угледног Баварског пчеларског друштва.79 
Говорио је латински, немачки, мађарски и руски језик, био је сакупљач пренумераната за прве књиге Вука Караџића у 
Сомбору и првоуписан је међу свештеницима који су се претплатили на Вуков Српски рјечник 1818. године.

Аврам Максимовић се сматра за 
најзаслужнијег поборника пресељења Срп-
ске препарандије из Сентандреје у Сомбор, 
разговоре о чему је започео са Урошем Нес-
торовићем у октобру 1815. године, прили-
ком боравка у Будиму. У случају неуспеха са 
пресељем препарандије у Сомбор, А.  Мак-
симовић је био спреман да школи уступи, 

за корист свог народа, сопствену кућу у Сомбору. Приликом оснивања библиотеке сомборске Препарандије, почетком 
1817. године, Аврам Максимовић је предњачио у прилозима80 који су прикупљани за библиотеку. У време изразите 
нестабилности ове школе и неизвесности њеног опстанка, крајем двадесетих година XIX века Аврам Максимовић се, 
од 1829. године, прихватио катихетске катедре коју је држао до краја живота. Катихетску катедру држао је у сомборској 
препарандији пуних 16 година, све до своје смрти. Умро је 1/13. јула 1845. године, у 73. години живота у Сомбору. За 
собом је оставио бројна дела, међу којима се издвајају рукописи: Правила живота младоме свештенику (1845); Пов-
седневна разна назначения (1840-1843); Мала економија школска и лексикон Травник сербски са пописом преко осам 
стотина биљака, сложених азбучним редом и именованих српским и латинским називом.81

79 Степановић, М. (2011). Светођурђевска црква у Сомбору: поводом 250 година од завршетка данашњег храма 1761-2011. Сомбор: Српска православ-
на Епархија бачка; Српска православна црквена општина Сомбор.

80 У питању су новчани прилози и књиге из личне библиотеке.
81 Подробније о животу Аврама Максимовића и о историји Препарандије се може прочитати у радовима Степановић, М., Степановић-Милошев, С. 

(2014). Настанак и рад школске библиотеке у сомборској српској учитељској школи - Препарандији (1817-1920. У: 200 година Српске препарандије у 
Сентандреји и Сомбору (стр. 368-408). Сомбор: Педагошки факултет у Сомбору., Степановић, М. (2011). Светођурђевска црква у Сомбору: поводом 
250 година од завршетка данашњег храма 1761-2011. Сомбор: Српска православна Епархија бачка; Српска православна црквена општина Сомбор.  
и Васиљевић,  С. (1989). Знаменити Сомборци. Нови Сад: Славија.

Својеручан потпис и печат Аврама Максимовића.

Домаћи лист, број 1. у Сомбору 1. (13.) 
Јануара 1893., година IV ,стр. 2-3
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Домаћи лист, број 2. У Сомбору 16. (28.) Јануара 1893., 
година IV, стр. 17-20
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Допринос сарадника Домаћег листа

У Домаћем Листу свој скроман допринос дала су многа велика имена српске, али и иностране привреде и 
журналистике. Нажалост, многа имена аутора су остала замаскирана унутар часописа, јер су навођени само 
њихови иницијали, неретко само иницијал имена. Тако можемо прочитати да су новинске чланке потписали 
М. Г.82, М. Ј., М. В. св, М. Ф., М. Ђурић83, а на неким местима је означено само М., тако да би се искључиво нагађањем, 

односно повезивањем са осталим чланцима који су потписани иницијалима који у себи садрже „М“ могао наговестити 
аутор чланка. Међутим, такав однос према научном истраживању је неприхватљив, зато што није чињенички. 

Од научно-историјски потврђених имена, можемо издвојити богослова Ивана Маширевића (пчелар, писац и 
уредних књига и часописа о пчеларству, као што су Пчеларство (1893), Српски пчелар84), Јована Живановића85 (пчелар, 
катихета Карловачке гимназије и професор Карловачке богословије, идејни покретач катедре за пчеларство при Бого-
словији у Сремским Карловцима, идејни отац удруживања српских пчелара и један од сазивача пчеларских скупштина), 
Миливоја Чудомировића (пчелар, писац књиге О ројидби (1897)), Саву Ропића, Војина Бикара, др Ђорђа Радића (први 
српски доктор пољопривредних наука, оснивач Земљоделске-шумарске школе у Пожаревцу (1872) и Ратарске школе у 
Краљеву (1882), оснивач Српског пољопривредног друштва) Милана Томића, Милана Марина, Љубомира Стјепановића, 
Лава Прибила, Дезидерија Ромбаи, Василија Латинкића (ђакон, катихета), Јована Хаџића (књижевник и политичар, 
др права, први председник Матице Српске), Петра Луку Бианкинија (хрватски агроном, просветар, пионир хрватског 
вртларства и новинар) и друге. 

С обзиром да су сарадници били добродошли да допринесу раду Домаћег Листа, многи су слали своје радове 
са жељом да буду објављени. Нажалост, нису сви успели у својој намери, иако је било по вољи уредика да обогате свој 
лист значајним радовима својих сарадника. 

Битно је приметити међународну сарадњу, која потврђује да су се текстови који су улазили у штампу бирали 
искључиво због свог значаја, односно, границе нису биле препрека. Нарочиту пажњу треба посветити српских студетима 
који су студирали ван граница Србије (у Немачкој, у Аустрији) и који су своје знање, пренето од врсних зналаца, однос-
но професора привреде, одлучили несебично да поделе са читаоцима Домаћег Листа. Међу њима издвајамо Љубомира 
Стјепановића, ђака ено-помолошког завода  у Клостернајбургу. Љ. Стјепановић је слушао предавања Аугуста Виљема 
Бабо-а, немачког енолога. Предавања је преводио и слао Домаћем Листу. Предавања су обухватала енолошке теме86. За 

82 Приређивач овог спомен броја је у овом иницијалу препознала пчелара Милутина Гавриловића.
83 Односи се на учитељског приправника Милутина Ђурића.
84 Заједничким снагама покренули и уређивали Иван Маширевић и Јован Живановић пуних седам година, од 1986. године.
85 Због рада на унапређењу пчеларства, којим је ову привредну грану поставио на модерну, научну и рационалну основу, Ј. Живановића Чеси су назвали „српски Ђерзон“ (од-

носи се на врсног зналца пчеларства Јована Ђерзона, чија знања су усвојена и преведена на српски језик; многи радови су објављени и у Домаћем Листу), а српски пчелари 
„отац рационалног пчеларства“.

86 ПОДРУМАРСТВО: Приређивање цаварике, половника или чингера. - По Аугусту барону В. Бабо-у.- „Ове овђе описане методе извео је познати 
стручњак Бабо у подруму овдашње воћарско-винодјелске школе, те се је о битности истих и преводитељ овога чланка уверио.“ Клостернајбург, 29. 
Септ. 1892. Аутор: Љубомир Стјепановић. Видети у: Домаћи Лист, 20. У Сомбору 16. (28.) Октобра 1892., година III, стр. 312-313.
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Домаћи Лист, М. Стјепановић је припремио и биографију и библиографију А. В. Бабоа, која је изашла у двоброју 19./20. 
Домаћег Листа за 1893. годину87. О раду А. В. Бабоа писао је и Милан Радуловић, који је није само преводио, већ је научне 
чланке обогаћивао примерима из сопственог искуства88. 

Да нису само привредници слали своје прилоге и дописе Домаћем Листу, говори чињеница да је један од са-
радника био кадија, тј. шериатски судац Садик ефендија Угљен, родом Мостарац, познат по својим етнографским при-
лозима штампаним у Гласнику Земаљског музеја (1892-1897.)89.

Индиректним сарадницима сматрају се сви они чији радови су превођени или прерађени за Домаћи Лист. 
Међу њима се издвајају Лав Прибил, Антон Новацки, барон Август Берлепш, Петер Розегер, Пал Шпорзон, Милардет (фр. 
Pierre Marie Alexis Millardet).

87 АУГУСТ ВИЉЕМ БАРОН БАБО, њемачки енолог. Клостернајбург, 1893. Љубомир Стјепановић. Видети у: Домаћи Лист, Бројеви 19. и 20. у Сомбору 1. 
и 16. (13., 28.) Окт. 1893., година IV, стр. 289-292.

88 ПОДРУМАРСТВО: Сазријевање вина. По Бабо-у и из властите праксе. Написао Милан Радуловић. Видети у: Домаћи Лист, Број 4. У Сомбору 16. (28.) 
Фебруара 1893., година IV, стр. 59-60.

89 Онлајн извор: file:///C:/Users/CITAONICA1/Downloads/CUS1975_4_14_Hadzijahic_Islam_leg_o_sv_Sim%20(1).pdf (преузето 27.07.2017.)
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