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УВОДНА РЕЧ

Задовољство ми је да Вам пожелим добродошлицу на странице Карловачког листа посвећеног 
богатом и разноврсном културно-историјском наслеђу, с циљем промоције и унапређења 
очуване аутентичне културне баштине и развијања свести о заједничком европском идентитету. 

Мада су дигитализација и виртуелност само једна у низу димензија наше свакодневице, 
мора се признати да ништа до сада познато у људској прошлости није производило толико 
истовремених надања и страхова. Визуре реалног и виртуелног света толико се претапају 
да је било очекивано да Карловачки лист, као и свих претходних деценија, буде доступан у 
електронском облику и штампаном издању.  

Срећни смо што искрено верујемо у то да ће садржај овог издања Карловачког листа бити 
незаобилазна, занимљива и корисна литаратура за све оне који имају намеру да истражују и 
надограђују комплексне и динамичне догађаје и личности које се налазе на страницама листа. 

Надамо се да ће публиковање оваквих садржаја представљати трајни професионални изазов 
на нашем културном и медијском простору, али и додатно охрабрење свима да истрају у 
кандидовању недовољно истражених тема.

Уредник, 
Бранислав Санчанин
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стору Карловаца, тачније на по-
тесу Селиште налазило Келтско 
насеље.

У периоду сеобе народа, овим 
пределима прошла су разна 
варварска племена: Готи, Ху-
ни, Гепиди и Авари. Према до 
сада скромним археолошким 
подацима. Гепиди су се овде 
нај више задржали. Да би до 
кра ја VII века сачувао свој на-
пред поменути простор насели-
ла јужнословенска племена, тј. 
Срби, у почетку прихватајући 
власт Византије, а потом Угар-
ске.

До данас, најстарији позна ти 
податак, где се место први пут 
помиње као каштел – твр ђава 
(Castellum, Castrum) или град 
(Oppidum) под нази вом „Каром“, 
потиче из 1308. годи не. Од више 
верзија настанка имена Карлов-
ци поменућемо неколико. Carus 

месту данашњих Сремских Кар-
ловаца постојало неко значајније 
римско утврђење, (као део Ли-
меса) уз све индиције, до данас 
нажалост није доказано, иако не 
налазимо знатније античке на-
лазе или натписе, који конкрет-
но говоре о античком насељу 
ипак све индиције указују да је 
овде постојало не мало насеље 
у античком периоду, јер стално 
наилазимо на остатке темеља 
римских објеката (Vila Rustica) 
и у самом центру Карловаца, 
повише зграде Магистрата, уз 
то је присутан приличан број 
зиданих, за сада скромних рим-
ских гробница, углавном откри-
вених тзв. случајним налазима 
без систематског археолошког 
истраживања.

Поуздано се може тврдити 
на основу археолошких (истина 
случајних) налаза, да се на про-

Др Жарко Димић

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 
ОД НАСЕЉА ДО ГРАДА

Сремски Карловци и њихова 
шира област, географски 
при па дају Срему, налазе се 

на при родној саобраћајници ве-
ома важној за целу Југоисточну 
и цен тралну Европу, на самој 
обали Дунава. Природни и гео-
графски услови помогли су да од 
најстаријих етапа праисторије 
долази до контаката са културом 
Средње Европе, тј. Подунавља, 
Балканског полуострва и југо-
истока до Средоземног басена.

Најранији трагови организо-
ваног људског живота у насељима 
на просторима данашњих Кар-
ловаца, који су до сада от-
кривени и научно потврђени, 
припадају млађем каменом 
добу, неолиту, тј. периоду 5-7000 
година пне. У овом периоду овде 
је формирано неколико сталних 
станишта, добро организованих, 
са високом и препознатљивом 
културом која спада у Старче-
вачку и Винчанску групу. Овде 
се, затим, препознају и остаци 
Костолачке групе, која је посеб-
но препознатљива за подручје 
Срема, Славоније и неке делове 
Србије. Најпознатији и дели-
мично археолошки истражен 
локалитет из неолита на просто-
ру Карловаца налази се у потесу 
Караша (Лака стаза).

Својим положајем на самој 
обали Дунава, подручје Срем-
ских Карловаца уклапа се у 
линију Римске утврђене гра-
нице (Лимес). Граница је ишла 
линијом уз Дунав после ко-
начног прикључења Срема 
Римској империји. Да је на  

Изглед трга у XVIII веку
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доношења данка турским сул-
танима. Ова посланства, обич-
но путујући лађама Дунавом до 
Београда, пролазила су поред 
Карловаца, а многа су у њих и 
свраћала. Они су у својим путо-
писним дневницима бележили 
своја опажања и утиске о самом 
месту и његовом становништву. 
После повратка у домовину, ти 
су путописи у највећем броју уб-
рзо били штампани као изузетно 
популарна штива свога времена. 
Они за историју Карловаца да-
нас представљају изворе првог 
реда. 

После похода на Беч, 1529. 
године, Турци су запосели и за-
падни Срем и делове источне 
Славоније са Осеком. Турци су, 
пре свега из економских разло-
га, признали специјалне повла-
стице насељеницима; Срем је 
углавном насељаван Србима из 
северне Србије и североисточне 
Босне, уз малобројно опстало и 
сачувано аутохтоно српско ста-
новништво створена је тада ви-
шевековна етничка слика ових 
простора. Већ почетком треће 
деценије XVI века Карловци се 
обнављају и веома брзо економ-
ски развијају. Већ 1532/33 годи-
не, у једном сачуваном запису из 
манастира Крушедол, помињу се 
Српски Карловци, то је и први, 
до данас, познати историјски из-
вор који помиње српски назив 
Карловци. Године 1541. Сремски 
санџак припојен је новооснова-
ном Будимском пашалуку. У пе-
риоду 1529-1541. године, Кар-
ловци су постали највеће српско 
насеље под турском влашћу. 
Први, нама до данас, познат са-
чуван попис Карловаца вођен је 
и потиче између 1545. и 1548. 
године. Према њему Карлов-
ци су имали 547 хришћанских 
кућа, од којих 86 удовичких. У 
овом попису у Карловцима нема 
муслиманских шехирлија. Ста-

диката „Чаба де Каром“ (Chaba 
de Karom). Ово је период који 
следи хронолошки иза краља 
Драгутина, дакле Карловци су 
поново у угарском власништву 
и додељени вероватно помену-
том племићу. Од 1465. године 
Карловци припадају породи-
ци Моровић (Мароти, Maroti), 
за коју се у неким историјским 
изворима претпоставља да је 
српска. Моровићи су у својим ру-
кама држали део тадашње Срем-
ске жупаније. Од свих места и 
градова до Земуна, ова породи-
ца је за своје седиште одабрала 
Карловце, што довољно говори 
о тадашњем статусу и значају 
града. Када је са мачванским ба-
ном Матијом изумрла породица 
Моровић, Карловце је даров-
ницом угарског краља Матије 
1477. године, добио угарски па-
латин Стеван Батори. Породица 
Батори држала је у свом поседу 
Карловце до септембра 1521. 
године, када је Султан Сулејман 
у свом походу око освајања Бео-
града освојио и разрушио каштел 
и град Каrom. Многи историјски 
извори потврђују да је приликом 
овог турског похода град – јака 
тврђава, освојен и потпуно раз-
рушен, а да су материјал са сру-
шене тврђаве бродовима Турци 
превозили да би обновили и ут-
врдили тек освојен и разрушен 
Београд.

Под турском влашћу били су 
Карловци са малим изузетком 
све до 1688. године, када су и 
дефинитивно Карловачким ми-
ром 1699. године постали део 
аустријске царевине. За ових, 
скоро 178 година под Турцима, 
о Карловцима је сачуван прили-
чан број историјских сведочан-
става и података бројних путо-
писаца, највише из пера чланова 
аустријских посланстава, који 
су из Беча често одлазили у Ца-
риград ради преговарања или 

– Carom, Каromi , град је добио 
име од латинског придева Carus, 
што значи драг, мио или Драгу-
тиново. Временом је изведено 
име у Каром, Кароми, Карлов-
ци. Ради се о имену краља Дра-
гутина Немањића (1276-1316), 
који је као зет и вазал угарског 
краља у мираз добио Мачван-
ско – босанску бановину, Усору, 
Соли и Београд. Област Мачве у 
средњем веку звала се Сремом 
(овостраним). Након уступања 
српског престола млађем брату 
Милутину, повукао се краљ Дра-
гутин на своје северне поседе 
које је добио женидбом. Према 
предању, али и многобројним 
историјским чињеницама 
већи део свога времена про-
водио је краљ Драгутин у свом 
летњиковцу, две миље низводно 
од данашњих Карловаца, у бли-
зини тада имућног и утврђеног 
Каром града, у који се лако и 
брзо могао склонити. Карловци 
су у једном краћем делу свога 
постојања у средњем веку, били 
значајно политичко, трговачко, 
занатско и виноградарско место, 
захваљујући, између осталог, и 
свом стратешком положају на 
Дунаву у статусу утврђења са 
подграђем. Поменућемо још две 
историјске претпоставке о поре-
клу или настанку имена Карлов-
ци. Једно друго предање каже да 
је у XIV веку Карло Роберт, из 
куће Анжујевића, оставио своје 
јавне радове и повукао се у мир 
свога замка на Доњем Дунаву. 
Када се Карло Роберт ту наста-
нио, подигао је у околини село 
под именом Caroli Vicus, што би 
у преводу било Карлово село, па 
отуда касније Карловци, тј. Кар-
лови насељеници. Исто предање 
говори о Драгутиновом селу 
Caroli Vicus – Драгутиново село. 
Са првим, до сада познатим, по-
меном каштела или града у по-
менутом документу, име града 
се јавља у облику племићког пре-
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Карловачка Митрополија, која 
ће бити седиште прво митропо-
литима, а после 1848. године и 
српским патријарсима све до 
1920. године.

После освајања Срема и 
Славоније од стране војске 
аустријског цара Леополда 
I (1688.) овим покрајинама 
управљала је Дворска комора 
у Бечу. Комора је организовала 
администрацију, судство, по-
реске власти и постављала чи-
новништво. Извршила је попис 
становништва, поседа, а потом 
је спојивши више села, начини-
ла спахилуке и распродавала их 
најбољим купцима. На новој гра-
ници према Турској, Аустрија је 
организовала Војну границу. На 
овом простору су организоване 
две војне границе: Славонско – 
сремско – подунавска и Потиско 
– поморишка. Обе војне границе 
чинило је већинско српско ста-
новништво које је једним делом 
ту организовано од стране вла-
сти и насељавано.

На сувој граници према 
Турској, прво веће насељено 
место били су Карловци. Ста-
новништво Карловаца било је 
подељено на војничке и тзв. ег-
земпте, који су као прекобројни 
били ослобођени војне службе. 
Војници су потпадали под војну 
управу, а остали под управу 
Дворске коморе. Најстарији са-
чувани попис Карловаца по-
тиче из 1702. године, а попис 
је извршила Пописна комисија 
Дворске коморе. Том приликом 
пописано је 215 домаћина са 
кућом и 173 без куће. Војничке 
и свештеничке породице 
нису пописане, пошто су биле 
ослобођене плаћања пореза. 
Карловци су могли тада имати 
између 1500 и 2000 становника. 
Приликом овог пописа (1702) 
највећим делом становништво је 

читава, са сликама апостола, 
Исуса Христа и Богородице од 
мозаика и лепо осликаном купо-
лом. Турци су унаказили слике 
стрељајући их у очи. Принц Еу-
ген Савојски је у тој цркви нашао 
један леп, од дрвета израђен и 
изнутра позлаћен крст и покло-
нио га принцу Баварском. 

Карловци су светску славу 
стекли када је у њима, након 
72 дана дугог преговора између 
хришћанске алијансе, коју су 
сачињавали Аустрија, Венеција, 
Русија и Пољска са једне стране и 
Турска са друге, уз посредовање 
тада великих европских сила 
Енглеске и Холандије, окончале 
Велики бечки рат (1683-1699) 
склапањем мира 26. јануара 
1699. године у Сремским Кар-
ловцима. Овим миром Турска 
је дефинитивно протерана из 
овог дела Европе, а Карловци 
су задуго ушли у оквире Хаб-
збуршке монархије све до 1918. 
године. Завршетком Бечког рата 
Карловци прво постају седиште 
Сремске епархије негде између 
1703. и 1706. године, када је 
Угарском пламтео Ракоцијев 
устанак, а Бачка епархија оста-
ла упражњена и предата у над-
лежност Сремском епископу. На 
првом Народноцрквеном сабору 
(Срба у Хабзбуршкој монархији) 
одржаном у Крушедолу 1708. 
године, основана је митрополија 
за чије је седиште одређен Кру-
шедол. То је било само титулар-
но, јер право седиште круше-
долских митрополита били су у 
ствари Карловци. Најзад, прили-
ком Трећег привилегованог из-
борног сабора, одржаног 1713. 
године, на којем је за митропо-
лита изабран будимски епископ 
Вићентије Поповић, сабор се и 
званично одржава у Карловцима, 
који се дефинитивно одређују 
за седиште Митрополије и по 
њима митрополија добија назив 

новници су, у огромној већини, 
Срби са нешто Мађара, Словена 
католика и 5 циганских кућа. 
Већ тада су Карловци у статусу 
варош, с обзиром на то да имају 
5 махала, свака је махала имала 
свог старешину од којих је један 
био варошки кнез.

Поређења ради, у Београду 
је 1560. године било 16 мусли-
манских махала са нешто преко 
360 кућа, док је хришћанских 
било преко 60. Овде није урачу-
ната посада од преко 500 људи, 
међу којима је један буљук 
тобџија Срба, двадесетак војних 
занатлија и преко 90 мартолоса 
(Срба који служе као помоћна 
или гранична војска код Тура-
ка). Ако се изузму чиновници, 
војници и њихове породице, Бе-
оград је био мање насељен 1560. 
године од Карловаца 1545. годи-
не.

Од пет махала, три маха-
ле имале су цркве. Податке 
који су нам за Карловце сачу-
вани у турском дефтеру, који 
је вођен између 1566. и 1569. 
године, поред прихода од раз-
них феудалних даџбина, које су 
Турци убирали од Карловаца, 
значајно је скренути пажњу на 
многобројне воденице на Дуна-
ву, две ваљаонице за ћебад, ве-
лики број занатлија и, наравно, 
одлично карловачко вино и лепе 
винограде. Занимљиво је да су 
Турци део својих намета пре-
ма Карловчанима потражива-
ли и у вину, иако знамо да им 
је вера бранила алкохол. Пред 
завршетак великог Бечког рата 
(1683-1699), повлачећи се пред 
аустријском војском, Турци су 
Карловце, 1688. године, варвар-
ски, као и када су долазили, по-
палили и порушили. Ипак остаје 
велика православна хришћанска 
црква, која се налази на ме-
сту данашње Саборне, сасвим 
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Карловаца у војводству Срем-
ском” или „граду Карловцима и 
целокупној његовој општини...”

Карловчани од 1699. па све до 
1754. године користе свој печат 
исписан ћирилицом и који гласи: 
„печат вароши карловачке”, да-
кле Карловци се налазе у стату-
су вароши већ од „ослобођења”. 
Важно је поменути да је, исте, 
1721. године Дворска комора 
одузела један део општинске 
(карловачке територије) и усту-
пила га Петроварадину пошто 

су Карловчани од цара добили 
три пустаре. Граница карловач-
ког атара према Петроварадину 
постао је Заношки поток. Кар-
ловци су почетком XVIII века 
били највећа српска варошица 
у Подунављу. После Пожаревач-
ког мира (1718) Карловци се, 
захваљујући пустарама, али и 
стратешком положају на Дунаву, 
развоју трговине, занатства и ви-
нарства брзо и лепо развијају. На 
обали се налазило и велико при-

ни од хришћанске војске коју је 
предводио генијални војсковођа 
принц Еуген Савојски. При-
ликом повлачења Турци су 
опљачкали Карловце и све три 
карловачке цркве, многе куће 
су изгореле, али је митрополи-
тов двор остао поштеђен. Након 
тога Карловчани су послали у 
Беч своју депутацију, која је цару 
изнела све страхоте и размере 
свога страдања, молећи цара за 
помоћ, истичући притом своје 
заслуге које су стекли и у овом и 

у прошлом рату. Цар је донео од-
луку да се карловачка општина 
ослобађа од „работе” и „форш-
пана”. Да се у име ратне одштете 
и заслуга за царски дом уступе 
Карловчанима на уживање ко-
морска добра: пустаре Јарковци, 
Пазова и Сасе. О овој донацији 
аустријски цар Карло VI издао је 
16. септембра 1721. године Кар-
ловцима повељу на латинском 
језику. У повељи се Карловци 
титулишу као „општина града 

било српско – православно, али 
уз 10-так католичких породица 
и то две немачке, две мађарске, 
док су остале биле буњевачке 
или шокачке. Било је и неколи-
ко породица грчког и цинцар-
ског порекла. Комисија је овом 
приликом пописала виногра-
де, оранице, ливаде, воћњаке и 
рибњаке. У карловачком атару 
нађено је 340 јутара пашњака, 
100 јутара ливада, 2060 јутара 
шуме, 92 јутра засејано пше-
ницом и 92,5 јутара виногра-

да. Преостало земљиште било 
је необрађено или водоплавно. 
Карловци су овим пописом доби-
ли примарну грунтовницу и ка-
тастар. У Карловцима се развија, 
поред виноградарства, трговина 
и занатство. Ускоро је избио и 
други Аустро – турски рат (1716-
1718). На „светли понедељак” 
1716. Турци су заузели Карловце 
и кренули на Петроварадин, где 
су 5. августа 1716. на брду Ве-
зирцу били страховито потуче-
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је управљао кнез са ешкутима. 
Кнез је био уједно судија, купио 
је порез и пазио да се државни 
и жупанијски порез правилно 
расподеле. Осим варошког 
суда, у првој половини XVIII 
века, постојао је у Карловцима 
дворски и господски (спахиски) 
суд. Дворски суд је тековина коју 
су уживали пећки патријарси, 
на основу султанских фермана. 
Ово право признао је и 
аустријски цар Леополд I својим 
привилегијама. То је тзв. цркве-
на јурисдикција над православ-
ним становништвом у земљама 
тзв. угарске круновине, које је 
Леополд освојио у току Великог 
бечког рата 1683-1699.

Карловци су били подељени 

на чаршије и махале (четврти). 
Свака махала имала је свог чет-
вртара који је пазио на чистоћу 
улица, да ли су бурад пуна за 
случај пожара, који су због дрве-

во је у почетку живело посебним 
начином живота и имало свог 
четвртара, кога су звали суцем. 
Они су добили посебно земљу за 
обраду на Магарчевом брегу, у 
Крстушевини, Липовцу и Вели-
ким врховима. 

Пећки патријарх Арсеније IV 
Јовановић Шакабента избегао је 
1737. године са великим бројем 
Срба у Аустрију. Он се доселио 
у Карловце са око 50 српских 
породица са Косова из Пећи 
и Северне Србије. Били су ово 
прилично имућни трговци и 
занатлије, који су се населили у 
Доњем крају .

У овом периоду постојања 
Карловаца, Карловцима и 
карловачким спахилуком уп-

ра в љао је провизор који је 
седео у Петроварадину. Он 
је доносио коначну одлуку у 
свим споровима. Карловцима 

станиште, где је пристајао вели-
ки број лађа. У регистру за 1735. 
годину налазимо 335 породица 
које су плаћале порез. Карло-
вачко становништво је углавном 
српско и православне је вере, за-
бележено је свега 18 римокато-
личких породица. Након новог 
Аустро – турског рата, Аустрија 
је београдским миром (1739) из-
губила Србију. Иселили су се сви 
римокатолици из Београда, Сме-
дерева, Шапца, Северне Србије, 
а један њихов део, 51 породи-
ца, већим делом сиромашних 
занатлија и надничара, населили 
су се у Карловце. Добили су про-
стор за настањивање у подножју 
прве терасе Магарчевог брега, 
на крају вароши, око Капеле 

мира. Био је то у почетку посе-
бан заселак „Schwaben-dörfel” 
или „Teutsches Dörfel”. Овај се 
крај и данас назива по карловач-
ки „Швапска”. Ово становништ-

Стара разгледница из 1899. године
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Према норми и регулативу 
из 1753. године Карловцима је 
управљала слободно изабрана 
општинска управа Магистрат, 
који се састојао од начелника 
(председника), који је уједно 
имао и функцију судије, два 
грађанина сенатора, бележ-
ника, једног, а касније и два 
синдикуса који су били судије 
истражитељи, правни референ-
ти и варошки бранитељи. Затим, 
постојао је Спољни сенат, коме-
сар полиције са ајдунктом, који 
је био чиновник економске стру-
ке, канцелиста, писари и већи 
број службеника.

Према свом социјалном 
положају карловачко станов-
ништво делило се на: грађане, 
контрибуенте и привилегована 
лица. Грађани су могли постати 
само трговци и занатлије, који су 
имали непокретан посед. Право 
грађанства није било наследно, 
већ је стицано личним заслугама. 
Грађанин се морао одликовати 
врлинама. Пијанац, картарош и, 
уопште човек неморалног живо-
та није могао постати грађанин. 
Поред тога, грађанин је могао 
бити само имућан човек, да би 
могао бесплатно вршити разне 
грађанске дужности. При свим 
судским и полицијским истра-
гама и суђењима, увек је прису-
ствовало два или више грађана. 
Начелник и сенатори морали су 
бити писмени и поред српског 
знати и немачки језик. Грађани 
су у слободној војној вароши 
– комунитету уживали велика 
права. Нису могли бити телесно 
кажњавани за своје деликте, већ 
им је казна претварана у новчану 
глобу. Ако је прекршај био већи 
па је грађанин осуђен на затвор 
– није га издржавао са осталим 
осуђеницима, већ у посебној 
патосаној и чистој просторији 
у Магистрату, у тзв. грађанском 
затвору. Грађани су имали право 

били Карловци. Први капетан 
компаније, тј. први командант 
шанца Карловци био је 1745. го-
дине Аугуст Мартиновић. Капе-
тан Мартиновић сада је вршио 
функцију бившег карловачког 
кнеза. Уз капетана постојао је 
један штабни капетан који је 
командовао компанијом на 
ратишту. Био је то 1748. годи-
не капетан Георгије Исаковић. 
Приликом реорганизације војне 
границе Карловчанима су оду-
зете две пустаре: Сасе и Пазо-
ва и на њима су насељени гра-
ничари. Карловачкој општини 
остављена је пустара Јарковци. 
Уласком у оквире војне грани-
це карловчани су се ослободили 
непријатне и често неправедне 
спахијске власти. Овде су ужи-
вали многобројне граничарске 
привилегије. 

Једна од најзначајнијих годи-
на у историји Сремских Карло-
ваца свакако је 1753. Те године 
испунила се велика жеља Кар-
ловчана. Дворски ратни савет, 
као врховна земаљска влада за 
Славонско – сремску војну гра-
ницу, прогласио је Карловце за 
слободну војничку варош – ко-
мунитет. Према попису порез-
ника из 1753/54 године било 
је у Карловцима 514 кућа, 565 
домаћина и 3843 становника, од 
којих су 3110 били православни 
Срби.

Проглашење Карловаца за 
слободну војничку варош Кар-
ловчани су ослобођени службе у 
војсци, али су заузврат плаћали 
контрабуцију, бесплатно пре-
возили војну опрему и лица које 
одреди војна власт и примали на 
преноћиште одређена војна и 
цивилна лица. Имали су обаве-
зу да саграде и у добром стању 
одржавају школске просторије, 
чиновничке станове, болницу, 
као и да оснују фонд за лечење 
сиромашних.

них оџака на кућама били не 
само чести, већ и катастрофал-
ни. 

Кнеза су Карловчани, тј. ва-
рошани бирали јавно и то углав-
ном у митрополијском двору, 
пред митрополитом. Аустријски 
цар Карло VI даровао је као 
донацију 1. маја 1730. године 
Карловце и шест коморских ме-
ста: Беочин, Буковац, Каменица, 
Крчедин, Лединце и Сланкамен 
фелдмаршаллајтнанту Георгу 
барону Орфелину. Исте године 
цар је издао „интимат” којим 
карловачка општина има и даље 
право да ужива у неокрњеном 
праву све три, Карловци-
ма поклоњене, пустаре. Нови 
спахија слабо се обазирао на ово 
царско решење, па су се његови 
чиновници мешали у управу 
пустара, истеривали десетак и 
углавном се грубо и неприме-
рено понашали. Карловчани су 
се тужили Дворској комори и 
обердирекцији у Осеку, који су 
их узели у заштиту. После Ор-
фелинове смрти 1734. о спахи-
луку се бринуо Дворски ратни 
савет у Бечу, док спахилук није 
предат у закуп Србину Андреју 
Андрејевићу, кога називају у 
документима и „администрато-
ром”.

Када је 1745. године пре-
уређена Славонска војна гра-
ница и војнички дистрикти 
одвојени од цивилних, Карлов-
ци са Буковцем и Чортановци-
ма добијају сасвим нови статус, 
постају тзв. компанија. Ова три 
места давала су чету војника – 
компанију. До ове 1745. године 
Карловци су били, као што смо 
већ рекли, у статусу вароши, а од 
тада постају шанац. Имају своју 
војну посаду и војничку касарну 
у Доњем крају. Командант шанца 
Карловци био је уједно и коман-
дант компаније, чије су седиште 
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Први начелник по новом за-
кону био је карловачки ципелар 
Кашпер Хаук, родом из Беча. 
По томе закону сви становни-
ци били су опроштени држав-
ног кулука, али су били обавез-
ни на превожење војних лица 
и војне опреме, како у мирно, 
тако и у ратно доба. Награда за 
превожење (Vorspann) плаћана 
је из државне касе. Становници 
су били обавезни и држе војнике 
на стану у мирно и у ратно доба. 
Ако у мирно доба војска остане 
дуже времена у месту, држава 
плаћа за њих једну крајцару на 
дан по војнику до поднаредни-
ка. После Кашпера Хаука Двор-
ски савет поставио је за начел-
ника Карловаца пензионисаног 
капетана Вилхелма Фавера ди 
Фора на начин како је инспек-
тор Естеррајер бирао чиновнике 
1784. године. Синдикуса, бележ-
ника и канцелисту постављао је 
Апелациони суд у Петровара-

челник и други чиновници ко-
мунитетима. Он је као комесар 
комунитета и као изасланик Ге-
нералне команде присуствовао 
свим изборима у комунитету и 
водио их. Позвао би у Магистрат 
тридесет грађана које је сам ода-
брао, предложио три кандидата 
за начелника и листу грађана 
за чланове сената. На тај су на-
чин Генерална команда и Двор-
ски ратни савет успевали да 
за чиновнике буду постављени 
искључиво Немци, покупљени 
из целог Западно – римско – 
немачког царства. Последњи 
Србин карловачки начелник у 
XVIII веку био је трговац Стеван 
Солар.

Нови регулатив за комуните-
те донет је 1. маја 1787. године. 
Овај регулатив није донео ниш-
та ново у већ наметнутом и не-
демократском начину избора 
првих личности вароши.

да се новцем откупе од редовног 
општинског кулука. У свечаним 
приликама облачили су посебну 
одору, сличну племићкој и при-
пасивали мач.

За првих десет година, од 
1753. до 1763. године, Магистрат 
је обнављан сваке три године. 
Начелник и друго чиновништ-
во, неко време чак и синдик, 
већином су били Срби. Тако се 
1756. и 1757. као други синдик 
помиње Јован Баљевић. Но већ 
1763. године наредила је Гене-
рална команда да један сенатор 
и један синдик морају бити Нем-
ци римокатоличке вере, а 1768. 
да и половина чланова сената 
морају бити Немци римокато-
личке вере. То је била повреда 
регулатива, јер је у вароши жи-
вело свега 700 становника ри-
мокатолика. 1770. године за ко-
месара комунитета постављен је 
инспектор Естеррајхер и завео је 
нов начин како да се бирају на-
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так грађанског или мајсторског 
права, ишла је на потврду Апе-
лационом суду у Осек, а од 
1783. године у Петроварадин, 
камо се преселила Генерална 
команда Славонске Војне Гра-
нице. Апелациони суд био је 
друга, а Дворски ратни савет 
трећа инстанција. Поред тога 
постојало је и веће од дванаест 
грађана, тзв. Спољни савет. То је 
био саветодавни орган у варош-
ким економским пословима. 

Ко је од занатлија или трго-
ваца желео да постане ”граж-
данин“ подносио би молбу 
Магистрату, наводећи какве 
је заслуге стекао за Карловце 
својим добровољним радом, као 
и то да је имућан и да може да 
сноси све врсте пореза и да је 
спреман, кад се укаже потреба, 
да се одазове на добровољан рад. 
Своје одлуке о избору грађана 
Магистрат је у XVIII веку слао 
на потврду Генералној команди, 
а у XIX веку, ово питање је сам 
решавао. Изабрани грађанин је 

из Оденбурга, инспектор шуме 
Бартоломеј Бертиг из Аустрије, 
варошки физик Јован Живковић 
из Каменице, варошки хи-
рург Карол Фишер из Аустрије, 
бабица Јозефа Клезлин из 
Аустрије, наредник страже Ми-
хаило Стефановић и варошки 
каплар Георгије Игњатовић из 
Саса. Било је седам пандура 
и шест ноћних стражара. Сви 
су стражари били ислужени 
војници, били су писмени и по-
ред српског језика знали и не-
мачки језик. Магистратски суд 
сачињавали су: начелник, два 
сенатора, бележник и синди-
кус. То је био првостепени суд, 
а судио је у свим грађанским 
споровима и мањим криминал-
ним случајевима. Синдик је о 
свакој тужби подносио писмен 
реферат на основу спроведене 
истраге и упознавао суд са зако-
нитом казном којом треба да се 
казни кривац. Он је имао само 
votum informativum. Пресуда 
на већу казну, као нпр. губи-

дину, економског чиновника, 
комесара полиције, наредника 
страже и санитетски персонал 
постављала је Генерална коман-
да на предлог Магистрата, а пан-
дуре и пољаре постављао је Ма-
гистрат. 

Начелник је имао право да 
службенике кажњава опоменом 
и затвором, у тежим случајевима 
и пооштреним затвором у 
гвожђу. Начелник је чувао пе-
чат, један кључ од варошке касе, 
кључ од сенатске собе и Архива.

У карловачком Магистрату 
1790. године служили су ови чи-
новници: начелник Вилхелм Фа-
вер ди Фор из Штутгарта, синди-
кус Андреас Скауер из Аустрије, 
бележник Георг Гешелхамер из 
Аустрије, сенатор Кашпер Хаук 
из Беча и други сенатор Андреј 
Марић из Карловаца, канцели-
ста Јозеф Шанц из Западне Чеш-
ке, економски чиновник Тадеус 
Клинг из Аустрије, полицијски 
помоћник Емануел Сах из Дан-
цига, трошаринац Мартин Добих 

Изглед Сремских Карловаца 1921-1930. 
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вани становници са диплома-
ма: магистратски чиновни-
ци, пензионисани официри, 
лекари, ректор и магистри 
латинске школе, професо-
ри и директор гимназије и 
богословије, архивари, библи-
отекари, секретар и регистра-
тор митрополитов. Почетком 
XIX века било је у Карловци-
ма 30 до 40 хонорација. Они 
су у свечаним приликама 
имали почасно место. Ужи-
вали су сва грађанска права, 
али нису могли бити бирани 
за носиоце власти.

 [ Свештенство. И право-
славно и католичко било је 
ослобођено плаћања пореза.

 [ Племићи, војници и официри 
нису плаћали превоз за скелу 
и калдрмарину, уживали су 
сва грађанска права, али су 
плаћали порез и вршили оп-
штински кулук, који они могу 
од 1812. године да откупе 
новцем као и грађани. Регу-
лативом из 1787. године при-

своје вароши плате откуп у из-
носу за тада огромну суму од 
70.000 форинти. Нажалост, мол-
бе и жеље Карловчана нису се 
уклапале у политику Јосифа II 
коме су сметале слободе у кому-
нитетима, а камоли у слободним 
градовима.

Контрибуенте или пореске 
главе сачињавали су: винограда-
ри, надничари и сви сиромаш-
ни трговци и занатлије, али и 
они имућнији, који нису има-
ли моралних квалификација за 
грађане и они занатлије и тргов-
ци који нису били по вољи вла-
стима. Контрибуенти су били и 
пунолетни синови грађана. Деца 
контрибуената рођена у Кар-
ловцима могла су без икакве до-
зволе власти учити гимназију, 
богословију и све врсте заната и 
трговину. 

У привилегована лица убра-
јали су се:

 [ Хонорације („Honorationes“) 
су били учена класа, образо-

за потврду свога статуса добијао 
грађанско писмо. Карловачки 
Магистрат је из реда својих од-
личних грађана, најистакнутије 
и заслужне међу њима, пред-
лагао и за племство, као што су 
то били у XVIII веку Димитрије 
Анастасијевић – Сабов и Еману-
ил Замфировић, угледни карло-
вачки трговци и добротвори.

Број грађана у Карловцима 
кретао се највише око 160.

Због све већег броја неугод-
ности у вези са радом врховног 
аустријског инспектора свих 
војних комунитета у Карловци-
ма, Славонији и војводству Срем, 
оберинспектора мајора Тадије 
фон Естеррајхера, закључе и од-
луче да од цара Јосифа II траже 
да се Карловци прогласе слобод-
ним краљевским градом. Кар-
ловчани су на примеру сусед-
ног Новог Сада, који је имао тај 
статус, видели како се поштују 
грађанске слободе и како се град 
успешно развија. Карловчани су 
били спремни да за елаборацију 
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и седиште среског суда. Сремски 
Карловци почетком 1941. годи-
не имали 6071 становника (Срба 
3500, Хрвата 1804, Немаца 540, 
Мађара 130, Чеха и Пољака 66, 
Руса емиграната 31). Градско 
веће распуштено је 15. априла 
1941. на челу са градоначелником 
П. Миљушевићем. Формирано је 
ново које је сачињавало пет Хрва-
та и пет Немаца. Усташка власт је 
недуго затим успостављена, Срби 
чиновници су отпуштени а Срем-
ски Карловци су од усташких вла-
сти проглашени за Хрватске Кар-
ловце. У току рата у Карловцима 
је извршен геноцид над српским 
становништвом. Након завршет-

ка рата Карловци имају статус 
центра среза, затим једно време 
егзистирају као општина, да би за-
тим 70-тих година ХХ века били 
сведени на статус месне заједнице. 
Почетком 80-тих година Карловци 
постају општина у склопу Градске 
заједнице Новог Сада, да би од 
1989. године најзад постали засеб-
на и самостална општина.

монархији. Царским манифе-
стом од 15. јуна 1881. годи-
не Војна граница је припојена 
цивилној Хрватској и стављена 
под управу бана и хрватске 
Земаљске владе. Том приликом 
Карловци су проглашени гра-
дом са утврђеним магистратом 
и стављени под управу жупаније 
у Вуковару. Градска управа 
штампала је у неколико махова 
Статут града Карловаца (1891, 
1896, 1910. године, итд.). Ми 
ћемо овде пренети текст Ста-
тута о уређењу Градске управе 
Града Карловаца из 1910. годи-
не, зато што је Статут штампан 
ћирилицом на српском језику и 

латиницом.

Карловци су слободу доче-
кали 8. новембра 1918. годи-
не, а 24. новембра 1918. године 
проглашењем Народне скупшти-
не у Новом Саду сједињена је 
Војводина са Србијом и Карлов-
ци улазе у нову краљевину СХС. 
Карловци су у статусу града све 
до 1936. године, када је форми-
рана сремскокарловачки срез, 
Карловци су тако постали цен-
тар североисточног дела Срема 

знато је Карловчанима право 
да могу слободно располага-
ти својим поседима, али да их 
могу продавати само својим 
суграђанима или граничари-
ма.

Након проглашења Срб  ске 
Војводине, 1. маја 1848. годи-
не, Карловци постају војно, по-
литичко и административно 
седиште српског народа у току 
Народног покрета 1848/49. У 
Карловцима су, да подсетимо, 
основане прве српске „основне 
и средње школе“, тзв. Покро-
вобогородичине школе – првих 
деценија XVIII века, прва српска 
сликарска школа, 
1743. године. Овде 
је изведена прва по-
зоришна представа 
код Срба 1736. годи-
не, организован први 
модеран Архив код 
Срба 1716. године, 
основана прва српска 
гимназија 1791, прва 
српска богословија 
1744. године, прва 
српска цртачка шко-
ла 1809. године, 
прва српска библи-
отека 1752. године, 
прво српско ловачко 
друштво 1874, прво 
српско сликарско 
друштво 1904, прва 
српска штампарија у новом 
веку Захарија Орфелина 1758, 
прва српска јавна библиотека 
1794. године, итд. Била је наме-
ра патријарха Рајачића да се у 
Карловцима оснује први српски 
универзитет 1851, да се Матица 
српска, такође, пресели у Кар-
ловце (1853). Било је жеља и на-
мера да се у Карловцима оснује 
и први народни музеј. У Кар-
ловцима су се одржавали скоро 
сви Народно-црквени сабори 
српског народа у Хабзбуршкој 
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дол, Ремета, Гргетег итд.), као и 
манастири (Крушедол, Велика 
Ремета, Гргетег) поседовала су 
знатне површине под житарица-
ма, а сва та пшеница довожена 
је на млевење у Карловце као 
најближе место. Можемо сло-
бодно рећи да је раздобље од сто 
година (1750 – 1850) било веома 
повољно за развој воденичар-
ства.

Нажалост, ова 
тема до данас није 
обрађивана, тако да 
нам је истраживач-
ки рад на овом пољу 
био знатно отежан. 
Овим радом поку-
шали смо да дамо 
бар извесне путо-
казе за један много 
опсежнији рад на 
ову тему.

Тачно стање ства-
ри у првој половини 
18. века није нам 
довољно познато, у 
првом реду због тог 
што је број сачува-
них извора незна-
тан.

Најстарији са-
чувани, већ раније 
поменути попис по-
реских обвезника из 
1753. године гово-
ри нам да је воде-
ничарство сигурно 
било развијено већ 
почетком 18. века. 
Исти акт, од укуп-
но 24 фолије, ниси 
следећи наслов:

у овом месту, а о којима смо до 
сада веома мало знали.

Дунав и неколицина потока 
у најближој околини града били 
су погодни за грађење водени-
ца. Тадашња економска сна-
га Карловаца и гравитационог 
подручја гарантовала је, између 
осталог, и воденичарима безбе-
дан живот. Најближа фрушко-
горска места (Марадик, Круше-

Павле Штрасер

ВОДЕНИЦЕ У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА  
У XVIII И XIX ВЕКУ

Прегледајући архив-
ску грађу везану за 
Карловце у 18. и 19. 

веку, наишли смо на значајан 
документ из 1753. године, који 
представља први сачувани попис 
пореских обвезника у Сремским 
Карловцима. У жељи да прика-
жемо јавности бар један део тог 
значајног документа, изабрали 
смо воденице које су се налазиле 
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НАЗИВ СУМА

1. Бакалскога аксиза от вина и ракије што печена 800 – 200, 200, 200, 200, 

2. Месарнице на месо што секу 400

3. Швале имају дати на годину целу они скупа 250 – 62:50, 62:50, 62:50, 62:50

4. Швабски десетак имају дати 35 

5.Камчијаште визир имале и кантар имају дати 370 – 92:50, 92:50, 92:50, 92:50

6. Пустара Јарковцјех имају давати 400

7. Цигани на ову годину имају дати 40 – 10, 10, 10, 10

8. Пиваре имају дати 60 – 15, 15, 15, 15,

9. Дунавске воденице три 36

10. Воденице поточарке – По. ак. 36

1948-1972. године био је изло-
жен у Градском музеју Сремских 
Карловаца, а те године враћен 
власнику и замењен ксерокс-
копијом.

У првих 27 фолија (од укупно 
34) дати су поименце порески 
обвезници, сврстани по редном 
броју, а у поједину групу ста-
новника уврштавани су по делу 
града у коме живе (Карловци су 
тада били подељени на махале).

Под редним бројем 61, на 
фолији 4 истог документа, нала-
зи се први на том списку уписа-
ни воденичар. За њега је назна-
чено овако:

 [ „Антун воденичар и син, бру-
то фор. 20, нето фор. 20”

 [ Под редним бројем 378, на 
фол. 24, налази се следећи:

 [ „Неда воденичар, бруто фор. 
4, нето фор. 4”

„Знатије како походи аренде, 
илити аксизи у вароши Карлов-
ци који нашти нако како доле 
следује по имену које наши нако 
походи от првог ноемв. – 1753: 
го – до последног октомврија 
лета 1754: го тако да се зна по 
урежденију”.

Овај попис исписан је црним 
мастилом на хартији из 18 
века, славјаносербски. Назна-
чено је име и презиме обвез-
ника, код појединаца уместо 
презимена надимак, а код по-
неких занимања, затим укупна 
годишња сума пореза изражена 
у форинтама, са назнаком бру-
то, нето и евентуални дуг. Доку-
мент је био власништво Архива 
карловачког Магистрата, а да-
нас је власништво Архива САНУ 
у Сремским Карловцима, фонд 
Карловачког Магистрата. Од 

 [ Под редним бројем 398, на 
фол. 25, налази се следећи и 
последњи на овом списку:

 [ „Сава брашнар, бруто фор. 
10, нето фор. 10”
Овим списком, у коме има 

укупно 438 имена пореских об-
везника, завршен је појединачни 
попис.

На фолији 31, без икакве по-
себне ознаке о чему је реч, по 
десет редних бројева налази 
се списак, исказан по групама 
занимања и укупна сума коју 
свака та група има да уплати. 
Код извесних група уплата је у 
наставку разбијена и на четири 
годишње кварталне рате.

Пошто овај попис није ду-
гачак, а сматрамо да је вео-
ма интересантан за изучавање 
економске историје мест, па и 
шире, даћемо га у целости.

Последња писана страна (фо-
лио 34) овог документа цела је 
посвећена воденицама. Пред 
њом се налази уметнути лист 
хартије са следећим натписом:

„Знање што примамо от во-
деница аренде које от кога по 
реду како доле следује от првог 
нојемврија 1753: го до последно-
га октомврија 1754”

На фолији 34, која следи по-
сле овог листа, налази се следећи 
попис, који нам сведочи о броју 
во деница у Сремским Карлов-
цима у годинама 1753/54. и њи-
ховим власницима. Ево тог по-
писа:
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слутити. Оне су почетком овог 
века превазиђене у техничком 
погледу отварањем парног мли-
на у Сремским Карловцима, код 
улаза у Дворску башту. Зграду 
млина сазидала је карловачка 
породица Нићифоровић око 
1900. године. Млин је у самом 
почетку веома слабо радио, па 
га је власник пред Први свет-
ски рат продао петроварадин-
ском поседнику Каријусу, који је 
млин разрадио и у њему обављао 
свој посао све до 1944. године 
када је млин прешао у друштве-
но власништво. Млин је и данас 
активан и налази се у саставу 
Индустријско-прехрамбеног 
предузећа „Млинпред” из Новог 
Сада.

Колико је појава парног 
млина негативно утицала на 
примитивнија средства за 
млевење жита, показује нам си-
гуран податак који поседујемо, 

не 1754. налазила у власништву 
Николе Нешића, на Липовачком 
потоку.

Од три поточаре на Стражи-
ловачком потоку, две су се на-
лазиле у појасу града који је 
познат под називом Белило, и 
то једна код самог почетка Двор-
ске баште, на месту где се данас 
налази мост преко Стражило-
вачког потока за пут који води 
ка Фрушкој гори и друга нешто 
узводније, на месту где се иста 
Дворска башта завршава. Трећа 
се налазила на месту званом Во-
росово, узводније од данашње 
зграде Карловачке гимназије за 
приближно стотину метара. Да-
кле, ове три воденице биле су 
распоређене на простору мањем 
од једног километра.

О нестајању већег броја ових 
воденица немамо довољно по-
требних података, иако се раз-
лози за тако нестајање могу на-

НАЗИВ Износ аренде Дуг

1. Воденица дунавка Живана Грка има аренде 12 -

2. Воденица дунавка Петра Љубојевића има аренде 12 -

3. Воденица дунавка Ђуке Мумчије има аренде 12 -

4. Воденица новица што припада Јовану Матићу аренде има 12 3

5. Воденица новица Јована Бучуклића аренде има 12 3

6. Воденица Павла Јанковића аренде има 12 6
 

ПОТПОЧАРКЕ ВОДЕНИЦЕ

1. Ђуке Мумчије воденица има аренде 6 3

2. Гојка Илића воденица има аренде 6 3

3. Јована Самарчије воденица има аренде 6 3

4. Радована у Воросову воденица има аренде 6 3

5. Николе Нешића у Липовцу има аренде 6 3

6. Максима Цигановића има аренде дати 6 6

7. Маринка Нишлије воденица има аренде 6 умро

8. Јеленка Царевића воденица има аренде 6 умро

На крају пописа налази се 
печат Карловачког слободног 
војничког градског Магистрата, 
од печатног воска црвене боје, 
пресвучен танким белим папи-
ром и отиснут преко танког бе-
лог јемственика којим је иначе 
прошивен цео документ.

Дакле, град је у поменутим 
годинама имао 14 воденица, и 
то 6 на Дунаву и 8 на потоцима. 
Нажалост, нама нису познате 
локације свих ових воденица јер 
о томе до сада нисмо наишли 
на било какав писани податак. 
Поседујемо тачне локације за 
свега 6 воденица – 2 дунавке и 4 
поточаре, које су се одржале до 
почетка овог века и за чија смо 
места сазнали од казивача.

Две дунавке биле су смештене 
уз појас некадашњег карловач-
ког пристаништа. Три поточаре 
налазиле су се на Стражиловач-
ком потоку, а једна, која се годи-
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ударац им је задала поплава 
1923. године. Приликом ове по-
плаве уништено је и карловачко 
пристаниште. Остала је једино 
воденица која се налазила више 
самог ушћа Стражиловачког по-
тока у Дунав, наспрам данашњег 
рибљег ресторана „Дунав” у 
Сремским Карловцима. Она је 
својевремено била фиксирана 
за тле, али је могла и плови-
ти на принципу велике скеле, 
тако да је избегла поплаву. Ова 
последња карловачка воденица 
спомиње се још неколико пута у 
литератури 19. века као сметња 
људима који су ишли обалом и 
помоћу ужади вукли шлепове и 
дереглије напуњене каменом и 
дрвима. Још увек активна, саче-
кала је и Други светски рат, али је 
током рата њена дрвена осовина 
померена и знатно оштећена ви-
соким водостајем. Године 1945. 
пренета је на данашње фудбал-
ско игралиште у непосредној 
близини Дунава, уз саму же-
лезничку пругу Београд – Нови 
Сад, а током 1946. године била 
је преправљена како би се мог-
ла користити на електрични по-
гон. Убрзо се, међутим, увидело 
да то није ни најмање рентабил-
но решење, па је 1947. године 
уништена. На тај начин је неста-
ла и последња карловачка воде-
ница.

оголевања земљишта, односно 
до нерационалне сече шуме. 
У Сремским Карловцима није 
такав случај, јер Фрушка гора 
није никада нерационално крче-
на, а сам атар никада није био 
богатији дрвећем него што је 
данас. Једини податак који би 
нас евентуално могао одвести 
до објашњења овог проблема 
наишли смо приликом обраде 
питања карловачког водовода. 
Том приликом нашли смо један 
план водоводне мреже из 1853. 
године, где се у напомени архи-
текте који је израдио план на-
глашава да је до реконструкције 
водовода дошло услед извесног 
померања земље, тако да су сви 
извори дотадашњег водовода за-
сути, а цеви или испуцале или 
загушене муљем. Није нам за 
сада познато да ли је овај тек-
тонски поремећај и прави раз-
лог смањивања воде у потоцима.

Услед разлога који смо наве-
ли, као и услед умирања влас-
ника воденица без наследника 
и изумирања овог заната једна 
по једна воденица је напуштана, 
а материјал од кога су грађене 
развлачен на све стране, тако да 
данас на назначеним местима 
нема трага чак ни камену који је 
био основа тих грађевина.

Што се тиче две воденице 
„дунавке”, за које се сигурно 
зна да су наставиле рад и после 
Првог светског рата, одлучујући 

а односи се на нестајање једине 
ветрењаче која се налазила на 
територији Карловаца. Ову 
ветрењачу подигао је карловач-
ки земљопоседник Бурна, сре-
дином прошлог века, на брду 
Банстол. Ветрењача је могла да 
издржи конкуренцију бројних 
воденица, посебно после харања 
филоксере на територији Кар-
ловаца крајем 19. века, када је 
знатан број земљорадника оду-
стао од узгајања винове лозе и 
преорјентисао се на гајење жита-
рица. Међутим, за време Првог 
светског рата и у поратним го-
динама Каријусов млин се толи-
ко развио, тако да је ветрењача 
власнику представљала још 
једино сметњу и оптерећење, па 
је тадашњи власник Марко Бур-
на срушио своју ветрењачу око 
1929. године.

Дакле, напредак средстава за 
млевење жита, односно појава 
парног млина је учинила да во-
денице „дунавске” нестану.

Међутим, разлог нестајању 
поточара до почетка овог века 
јесте нагло нестајање воде у кар-
ловачким потоцима. Разлог овом 
нестајању нама није познат, али 
је несумњиво веома интересан-
тан географски феномен. У току 
последњих сто година потоци 
у карловачком атару остали су 
скоро потпуно без воде.

Познато нам је да вода 
нестаје уколико дође до наглог 
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1794. године, што је три го-
дине после оснивања, Карло-
вачке гимназије. Митрополит 
Стратимировић је проценио 
да су српске граничне једнице, 
у рату који је Аустрија водила 
против Француске, поносиле ве-
лики терет, нарочито у биткама 
на Рајни и Арденима, обезбедио 
дозволу да оснује клирикалну 
школу у Карловцима. Звани-
чан датум који се води као дан 
отварања школе је 1 (14) фебру-

музици Корнелија Станковића, 
који је карловачко појање први 
преточио у ноте и тако га сачу-
вао за нове генерације.

После Велике сеобе Срба 
1690., потписивања Карловач-
ког мира 1699. и премештања 
Крушедолске митрополије (ос-
новане 1708. године у манасти-
ру Крушедолу) у Сремске Кар-
ловце 1713. године (од тада носи 
назив Карловачка митрополија), 
Сремски Карловци постају ва-
жан духовни, политички и кул-
турни центар у Хазбуршкој 
монархији. 

Богословија „Свети Арсеније 
Сремац“ у Сремским Карлов-
цима је наследник некадашње 
Карловачке богословије, као 
најважније установе за обра-
зовање свештеника православне 
вере у Угарској током последњих 
век и по њеног постојања. Прву 
српску православну Богословију 
основао је митрополит карло-
вачки Стефан Стратимировић 

Др Бранислав Санчанин

КАРЛОВАЧКА БОГОСЛОВИЈА

Богословија „Светог 
Арсенија Сремца“ у 
Сремским Карловци-

ма једна је од седам богословија 
Српске православне цркве сме-
штене у четири државе.

У овој школи ђаци се образују 
и васпитавају у духу свештеног 
предања за служење Цркви, као 
и за наставак школовања на те-
олошким факултетима и духов-
ним академијама. На дан духов-
ног заштитника школе чије име 
носи, Богословија 10. новембра 
традиционално приређује свеча-
ну академију, на којој се, између 
осталог, најбољим ђацима 
уручују вредна признања.

Под окриљем ове црквено-
просветне установе својевре-
мено је основана и једна од пр-
вих катедри за пчеларство у 
Европи. 

Богословија је била истин-
ски извор чувеног карловач-
ког појања. Оно је деценијама 
љубоморно чувано у црквеној 
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ликог рата Богословија се, као 
и патријаршијски престо, сели 
у Београд, где касније прерас-
та у Богословски факултет. 
Ипак, 1964. године у Сремским 
Карловцима се поново оснива 
Богословија, узимајући име Све-
тог Арсенија Сремца. 

У Богословији је 1892. годи-
не основно Књижевно друштво 
„Слога“, а циљ је био да своје 
чланове унапређује у ин те-
лектуалном развитку и уса-
вршавању у струци. Две годи-
не након оснивања „Слоге“, у 
Православној српској богосло-
вији основано је Друштво „Све-
тог Јована Милостивог“ ка ко би 
се пружала помоћ и подршка си-
ромашним и болесним ђацима.

У Богословији су постојала 
два фонда: Заклада архиман-
дрита Илариона Руварца, са за-
датком да се обзбеђују научна 
средства и омогући потпора за 
прикупљање и проучавање из-
вора, као и за награде ученици-
ма за оригиналне радове и Фонд 

добровољних прилога грађана 
намењен за награђивање писме-
них радњи слушалаца.

На иницијативу патријарха 
Георгија Бранковића, при Бого-
словији је 1904/05. отворен 
Бого словски семинар. Сред-
ства за изградњу су из закла-
де Саве Текелије, а изградњу 
је материјално помогао и 
патријарх Бранковић. Семинар 
је примао по 25 питомаца из 
сваког разреда, односно стотину 
укупно. 

реалком. Богословија је радила 
у истом простору све до школске 
1891/92., када је премештена у 
нову зграду, задужбину браће 
Анђелића, у којој је била смеш-
тена Гимназија.

Највишу власт у новој Бо-
гословији чинио је Архијерејски 
синод, а управни органи су били 
Савет и ректор, док је врховни 
надзорни орган био митрополит 
– патријарх. 

Карловачка богословија се 
у доба патријарха Бранковића 
развила у чувену богословију, 
а од 1890. године, под управом 
ректора Јована Вучковића, до 
1907. године својим наставним 
планом и великом библиотеком 
давала је готово факултетско 
образовање. Слушаоци су до I 
Светског рата примани на онову 
гимназијског испита зрелости, а 
било је и свршених правника.

У освит Првог светског рата 
1914. године угарске власти 
укидају школу, што је био очи-
гледан вид притиска на Србе 
преко Саве и Дунава. После Ве-

ар 1794. године. Училиште није 
имало организацију семинарија, 
па су ђаци били принуђени да 
сами обезбеђују храну и стан.

Школа се налазила у згра-
ди поред Саборног храма, а 
школ ска година је почињала у 
новембру и трајала до краја ав-
гиста. Школовање је на почет-
ку трајало две године, да би од 
школске 1825/26. године било 
продужено за још једну годину. 
Први професор био је Петар 
Јовановић Видак, а професори 
су били истакнути свештеници 
Јосиф Путник, Лукијан Мушиц-
ки, Гедеон Петровић, Прокопије 
Ивачковић, Никанор Грујић, 
Иларион Руварац, Герман 
Анђелић, Самуило Пантелић и 
многи други.

Богословија је угашена 1872. 
године, а већ 1875. поново је 
отворена. Школа је трајала че-
тири године, а могли су да је 
упишу ђаци који су завршили 
гимназију и положили испит 
зрелости, као и ученици са завр-
шеном реалном гимназијом и 

Поштанска марка, 200 година Богословије  
у Сремским Карловцима 1794-1994.
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рала итичући самосталну тежњу 
да се уздигне на ниво академије 
или факултета. 

Част и задовољство да у верно-
сти светом предању Православне 
цркве, савесно и посвећено данас 
предају у Богословији и допри-
носе духовном-богословском и 
интелектуалном узрастању ђака 
имају: архимандрит Арсеније 
(Рајко) Матић – Библијска 
исто рија, Свето писмо новог за-
вета, протосинђел др Клеопа 
(Срђан) Стефановић – Литур-
гика, Омилитика, презвитер 
Станко Лакетић – Догматика са 
упоредним богословљем, Основно 
богословље, Историја хришћанске 
цркве, Историја философије, 
протођакон Љубомир Лукић – 
Психологија са логиком, Пастир-
ско богословље са мисионарством, 
Историја религије са сектама, 
Хришћанска етика са аскети-
ком, ђакон Ђорђе Милидраг – 
Грчки језик, Црквено право, проф. 
Јован Стојановић – Црквено 
појање са типиком, проф. Иван 
Неђић – Правослвни катихизам, 
Агиологија, Свето писмо Старог 
завета, Црквена химнографија, 
проф. Бојан Грујичић – Цркве-
нословенски језик, Историја 
хришћанске цркве, Руски језик, 
хон. проф. мр Милан Ђуришић, 
хон. проф. Ненад Војводић – 

ушла је у 20. век уз нескриве-
не тежње ка прерастању у са-
мостални факултет: тежња је 
у историјском контексу исто-
ријски била растрзана цркве-
ним и политичким жељама о 
оснивању Источно-православ-
ног богословског факултета у 
Загребу и Православног бого-
словског факултета у Београду.

Татловић (2008) примећује 
како је средином 1920. годи-
не Министарство вера СХС на 
бројне начине вршило притисак 
на Карловачку богословију да 
прихвати прерастање у Источ-
но-православни богословски фа-
култет, чему се Богословија опи-

Захваљујући професорима 
Богословије публиковани су ча-
сописи „Српски Сион“, „Бого-
словски гласник“ и „Српски пче-
лар“. 

У црквеној историографији 
Карловачкој богословији се че-
сто приписивало да је током 
постојања имала статус висо-
кошколске установе који она, 
упркос кадровским ресурсима 
и покушајима, није успела да 
оствари. Метеж светског рата и 
југословенско уједињење биле су 
главне кочнице, али је она својим 
професорским потенцијалима 
постала основа за оснивање два 
факултета: Православног бого-
словског факултета у Београду 
и Источно-православног бого-
словског факултета у Загребу. 
Иницијативе за прерастање Кар-
ловачке богословије у факултет 
могу се визуелизовати у две раз-
личите државе: Аустро-угарској 
монархији и Краљевини Срба, 
Хрвата и Словенаца. Иако не-
очекивано и дуго година након 
гашења, Карловачкој богосло-
вији и Задарској богословији ре-
троактивно је признат ранг фа-
култета.

Богословија у Карловцима 

Богословија некад

Богословија данас
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О првим годинама Душано-
вог краљевања у хронолошком 
погледу (1872), Нешто о Бос-
ни дабарској и дабробосанској 
епископији и о српским мана-
стирима у Босни (1878). 

Иринеј ЋИРИЋ (Сремски 
Карловци, 1. мај 1884 – Нови 
Сад, 5. април 1955) 

За епископа тимочког из-
абрао га је Свети архијерејски 
сабор Краљевине Србије 5. јуна 
1919. У чин презвитера руко-
положио га је и произвео у чин 
архимандрита епископ темиш-
варски др Георгије (Летић), ад-
министратор Карловачке ми-
тро полије. Хиротонисан је у 
београдској Саборној цркви 15. 
јуна исте године од архиеписко-
па београдског и митрополита 
Србије Димитрија, епископа ве-
лешко–дебарског Варнаве, ниш-
ког Доситеја, жичког Николаја 
и викарног Илариона. На овој 
епархији је епископ Иринеј 
остао до краја 1921. године, а 
тада је, по својој жељи, прешао у 
Бачку епархију.

За епископа тимочког из-
абрао га је Свети архијерејски 
сабор бивше Краљевине Србије 
5. јуна 1919. У чин презвитера 
рукоположио га је и произвео у 
чин архимандрита епископ те-
мишварски др Георгије (Летић), 
администратор Карловачке 
митрополије. Хиротонисан је у 
београдској Саборној цркви 15. 
јуна исте године од архиеписко-
па београдског и митрополита 
Србије Димитрија, епископа ве-
лешко–дебарског Варнаве, ниш-
ког Доситеја, жичког Николаја 
и викарног Илариона. На овој 
епархији је епископ Иринеј 
остао до краја 1921. године, а 
тада је, по својој жељи, прешао у 
Бачку епархију.

Као делегат Српске право-
славне цркве, провео је 1927. 
годину у прикарпатској Русији 

правоугаоник таванице заобљен 
је у виду лука и украшен на угло-
вима стилизованим змајевима.

Таваница има рељефни украс 
квадратне основе са неком 
врстом полуктужне апсиде. Овај 
украс је близњачког крактера 
и у средишту образује круг. На 
главном улазу су три надврат-
ника, на северном и западном 
по један. На јужној страни је у 
средини рељеф Саве Текелије, 
а са стране на западној Доситеја 
Обрадовића а на сверерној Вука 
Караџића.

ЗНАМЕНИТИ  
ПРОФЕСОРИ

Иларион РУВАРАЦ (Срем-
ска Митровица, 1. септембар 
1832 – Гргетег, 8. август 1905) 

Иларион Руварац био је 
српски историчар, свештеник, 
архимандрит фрушкогорског 
манстира Гргетег, ректор кар-
ловачке Богословије и акаде-
мик. Осим тога што је био архи-
мандрит, приметно је и његово 
његово друштвено деловање: 
био је члан патроната Монаш-
ке школе, председник испитног 
поверенства за оспособљавање 
вероучитеља у средњим шко-
лама Карловачке митрополије, 
прави члан Српске краљевске 
академије у Београду, члан 
Југословнске академије у За-
гребу, члан Књижевног одељења 
Матице српске, члан патроната 
велике српске гимназије у Кар-
ловцима те ’командер’ (носи-
лац) српског краљевског ордена 
Светог Саве.

Све до 1867. године није ниш-
та објављивао да би тада почео 
да објављује низ радова, у почет-
ку изворе и чланке из црквене 
историје. Расправе важније по 
резултатима из тог времена су: 
Краљице и царице српске (1868), 

Српски језик и књижевност, хон. 
проф. Бранко Стојков – Латин-
ски језик и хон. проф. Милан 
Дачић – Информатика и рачу-
нарство. Ректор Богословије је 
протојереј-ставрофор мр Јован 
Милановић.

* * *
Богословија је данас смеште-

на у некадашњем здању Цркве-
но-народних фондова, једној од 
најзначајнијих и највреднијих 
грађевина у старом језгру Срем-
ских Карловаца, као Просторне 
културно-историјске целине из-
узетног значаја за Србију.

Зграда Црквено-народних 
фон дова подигнута је под покро-
витељством патријарха Георгија 
Бранковића за потребе Црквено 
народних фондова 1902. године. 

Аутор пројекта био је архи-
текта Владимир Николић, који је 
на прелому векова пројектовао 
најрепрезентативнија здања у 
Сремским Карловцима. У ис-
том здању смештен је и Архив 
Српске академије наука и умет-
ности. 

Николић је зграду пројек-
товао са квадратном основом 
и испадима у центру и на угло-
вима, који су украшени декора-
тивном рустиком. Грађевина је 
препознатљива по видно богатој 
фасади украшеном тимпанони-
ма над испадом у чијем је горњем 
делу картуш са патријаршијским 
грбом. Зграду истиче кубе чет-
вороугаоне основе са два оку-
луса. У приземље се налази ход-
ник чији травеји представљају 
својеврсну везану целину, уз 
доминирајући тоскански стил 
са крстастим сводовима. На 
горњем спрату је равна тава-
ница, а у центру објекта налази 
се дворана правоугаоне основе 
украшена дуж зидова композит-
ним пиластрима. На западној 
страни у висини горњег спра-
та налази се галерија. Рељефни 
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где му је била поверена мисија 
уређења православне цркве. 
Администрирао је епархијама 
Вршачком, Банатском (у 
два маха) и Темишварском. 
Представљао је Српску цркву 
у Покрету за уједињење црка-
ва („Вера и уређење“), у Све-
општем савезу за практично 
хришћанство, Светском савезу 
за међународно пријатељство 
помоћу цркава (данашњи Еку-
менски савет цркава), који га 
је два пута бирао за председ-
ника управног одбора, а 1939. 
изабрао га је за председника 
читаве организације. Године 
1930, био је представник српске 
цркве у Лондону у комисији 
Ламбетске конференције за 
уједињење Англиканске и Пра-
вославне цркве, а исто тако 
и у заједничкој англиканско-
православној научној комисији 
1931. године. Када се 1928. го-
дине основао покрет „Мир пу-
тем религија“ изабран је у од-
бор. Био је члан почасног одбора 
првог међународног религијско-
психолошког конгреса у Бечу 
1930. године. Организовао је 
1936. у Новом Саду предспрем-
ну конференцију православ-
них цркава за израду предмета 
намењених конференцији сток-
холмског васељенског покрета 
за практично хришћанство, која 
се састала 1937. у Оксфорду.

Он је у Српској православној 
цркви први почео научно 
обрађивати проблеме из Старога 
завета, а ти радови заузимају и 
данас видно место у богословској 
науци цркве.

Епископ Иринеј се врло ра-
но почео бавити песништвом, 
иконографијом и белетри-
стиком. Дуго година бавио се 
изучавањем црквеног појања не 
само нашег, него и византијског, 
руског и румунског. Спремио је 
уџебник црквеног појања за Бо-
гословски факултет који није 

угледао света. Целог живота ба-
вио се и преводилачким радом, а 
преводио је са јеврејског, латин-
ског, грчког, француског, руског, 
немачког и мађарског језика. 
Врло рано је увидео потребу 
превођења богослужбених тек-
стова са грчког на српски језик и 
превео је, између осталог, Служ-
бу месопусне недеље, Вечерње 
молитве, службу Недеље свете 
Педесетнице и Осмогласник 
(васкрсне недељне службе).

Јован ЖИВАНОВИЋ (Срем-
ски Карловци, 12. фебруар 1841 
– Сремски Карловци, 1. децем-
бар 1916) 

Јован Живановић био је срп-
ски филолог, професор српског 
језика у Карловачкој гимназији 
и Богословији и зачетник мо-
дерног пчеларства. Као веома 
активан пчелар и филолог био 
је редован члан Матице српске 
од 1872. године и члан њеног 
Књижевног одељења од 1894. 
године, члан Српске краљевске 
академије од 1888. године, члан 
Српског ученог друштва, по-
часни и редовни члан Српског 
пољопривредног друштва, по-
часни члан Удружења свеш-
тенства монашког реда у 
Србији, Пчеларско-воћарске 
за дру ге за округ Моравски и 
Пољопривредног друштва у Бе-
ограду, дописни члан Хрват-
ског пчеларског друштва у 
Осијеку, почасни члан Чешкога 
земаљскога централног друштва 
пчеларскога за маркгрофовију 
моравску у Брну и др.

Његова спомен-библиотека 
чува се у Карловачкој гимназији 
у чијој башти је 1951. године 
подигнута његова биста, рад 
Радивоја Станковића. Са рек-
тором Карловачке богословије, 
Иларионом Руварцем, 1878. го-
дине, основао је Катедру за пче-
ларство на којој је предавао пу-

них 26 година и тако ишколовао 
многе пчеларе, који су потом 
ширили идеју о рационалном 
пчеларењу. Тако да је са својим 
ученицима 1898. године у Руми 
основао прву пчеларску задругу 
код нас.

Професор Живановић је 
1896. године у Сремским Кар-
ловцима покренуо стручни ча-
сопис Српски пчелар, који је из-
лазио све до Првог светског рата. 
По први пут је штампан Српски 
речник за кованџије.

Викентије ВУЈИЋ (Даљ, 29. 
јануар 1874 – Топола, 18. август 
1939) 

Василије Вујић је замонашен 
под именом Викентије је у мана-
стиру Шишатовцу на Благовести 
1903. године и рукоположен у 
чин ђакона и презвитера. До из-
бора за епископа прошао је кроз 
све степене, од јерођакона до ар-
химандрита.

После примања монашког 
чина постављен је за подбележ-
ника Архидијецезе сремско-
карловачке, а у октобру 1903. 
године и за професора старе 
Карловачке богословије, чији је 
ректор био све док она није, на-
кон Првог светског рата, угаше-
на и то без икакве одлуке.

Василије Вујић је замонашен 
под именом Викентије је у мана-
стиру Шишатовцу на Благовести 
1903. године и рукоположен у 
чин ђакона и презвитера. До из-
бора за епископа прошао је кроз 
све степене, од јерођакона до ар-
химандрита.

После примања монашког 
чина постављен је за подбележ-
ника Архидијецезе сремско-
карловачке, а у октобру 1903. 
године и за професора старе 
Карловачке богословије, чији је 
ректор био све док она није, на-
кон Првог светског рата, угаше-
на и то без икакве одлуке.
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и апотекари, а речи медикус и 
апотекаријус су били синони-
ми. До XIII века речи медикус и 
физикус били су синоними, а од 
XIV века лекари се називају фи-
зицима, што је подразумевало 
да имају факултетску диплому.

Свештена лица су у то вре-
ме учила медицину на универ-
зитетима. Први званично ос-
нован и признат универзитет 
био је болоњски 1088. године, 
и на њему су се предавале ме-
дицинске науке од 1156. годи-
не. Касније се оснивају и дру-
ги универзитети. У то време на 
подручју Војводине радили су 
клерици лекари и лечитељи, али 

ове области, која говоре о здрав-
ственој култури тог периода у 
Војводини, па се може претпо-
ставити да је здравствена кул-
тура била истог или сличног ни-
воа као и у осталом делу Срема 
у том периоду. Средњовековни 
лекари у Војводини и Срему, где 
су се налазили и Карловци, нису 
били факултетски образовани, 
били су углавном лечитељи, 
или исцељитељи, од искусних 
жена, народних лекара, травара, 
крвопуститеља, путујућих ле-
кара, па до бабица које су себе 
називале лекаркама, до бербера 
и школованих лекара. Истов-
ремено лекари су често били 

Др Бранислава Белић

РАЗВОЈ ЗДРАВСТВЕНЕ КУЛТУРЕ 
У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА

До данас не постоји 
ниједна студија која 
је покушала да обра-

ди здравствену културу Срем-
ских Карловаца од настанка 
овог места, 1308. године, па до 
данашњих дана, односно почет-
ка XXI века, али зато постоји 
доста записа и делова у многим 
студијама који указују на здрав-
ствену културу Сремских Карло-
ваца, у различитим временским 
периодима – од њиховог постан-
ка, па до данас. 

Посебни подаци о здрав-
ственој култури у Сремским 
Карловцима не постоје, али 
постоје поједина поглавља из 
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лекове, за одређене болести, а 
своја знања су касније преноси-
ле на једног од чланова породи-
це, да би наставили с лечењем. 
Нису се бавиле хируршким 
интервенцијама, већ су се њима 
бавили народни видари, који су 
били претежно мушкарци. Бер-
бери и ковачи најчешће су били 
повезани са занимањем народ-
них видара. Они су пуштали крв, 
вадили зубе и радили различите 
интервенције.

У ситуацијама када су били 
беспомоћни, људи су набављали 
разне предмете да их штите од 
болести и смрти. Тако је по-
знато да су те предмете Тур-
ци звали талисманима, а Срби 
хамајлијама. Лечењем болесних 
бавило се и православно и ка-
толичко свештенство, у првом 

није била непозната, јер су је 
ранији физикуси изучавали у 
културним центрима Војводине. 
Када је стигла у Војводину, арап-
ска медицина је била на завид-
ном нивоу, али је зато турска већ 
доста изгубила на својој научно-
сти. На територији Војводине, не 
постоје подаци да је у то време 
радио неки турски лекар. Истов-
ремено, у том периоду била је 
присутна и здравствена култура 
хришћана, како на територији 
Војводине, тако и у Сремским 
Карловцима. Највише су се 
примењивали народна медицина 
и народни лекови из непосредне 
околине. Народни лекари су у то 
време, углавном, биле жене које 
се нису искључиво бавиле само 
тим занимањем. Оне су обично 
давале неке лековите биљке, као 

не постоје подаци о томе који су 
то лекари и да ли су постојали и 
у Сремским Карловцима. Зато о 
овом периоду немамо података, 
као ни о периоду XIII, XIV и XV 
века.

Медицину и здравствену кул-
туру у XVI и XVII веку у тзв. тур-
ском периоду, поред затечене 
здравствене културе, обележила 
је и здравствена култура мусли-
мана. По Курану, верницима су 
се морали створити услови за 
свакодневно купање, те постоје 
подаци да је на територији 
Војводине било преко 20 јавних 
купатила, а једно од њих је 
постојало и у Сремским Карлов-
цима.

С доласком Турака у Вој-
водину и у Карловце долази и 
арапска медицина, мада она 
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је 1729. године, боловао Максим 
Суворов и да је болеснику по-
зван лекар из Петроварадина. У 
Карловцима је 1756. године жи-
вела чувена видарица Анђелија, 
жена Тоше Вилковића, која је 
имала пацијенте и у Новом Саду. 
Помиње се да је лечила покојног 
Симу Херцеговца од болести 
ногу. Лечење им је тада плаћано 
у форинтама и то обично 1–2 
форинте. Тада су у Карловцима 
писмени људи водили своје за-
белешке о лечењу, тзв. лекару-
ше, трговци су белешке о лечењу 
записивали у своје тефтере, у 
којима су убележавали важније 
породичне догађаје, а у те теф-
тере су и записивали терапију за 
поједине болести.

У Карловцима се одмах по-
сле закључења Карловачког 
мира 1699. године и повлачења 
границе према Турској, оснива 
контумац. У то време у Турској 
су биле изузетно слабе сани-
тарне прилике. Све време су 
тамо владале колера, куга, црне 
богиње, тифус и друге заразне 
болести, које скоро никад нису 
престајале да се јављају. Ове 
болести су преношене за време 
рата, али су их преносили још и 
путници и трговци с робом коју 
су доносили, а посебно су их до-
носили у Карловце кријумчари. 
Постоји спис опата Симперта, 
који показује да је у Карловци-
ма постојао контумац у коме је 
он боравио од децембра 1700. до 
јануара 1701. године. 

О кретању заразних боле-
сти у Турској обавештавали су 
аустријске пограничне власти и 
контумац, аустријски дипломат-
ски чиновници, који су поред 
дипломатске функције имали 
и ову обавезу. У Турској се у то 
време на основу тежине зараз-
них болести, одређивало коли-
ко ћe се дуго путници и трговци 
моћи задржати са својом робом у 

у равницама много гушћи, те су 
га брђани много теже здравстве-
но подносили и у тим предели-
ма је било много више смртних 
случајева. Постављањем канала 
у тим ниским пределима, народ 
је добио плодне њиве, али је ко-
рист од њих била изузетно мала, 
ако се пореди с бpoјем жртава, 
којима је народ платио то богат-
ство њива.

Путеви, којима су се кретали 
сви они који су ратовали у про-
шлости, биле су обале Дунава, 
Саве и њихових притока. Они 
су долазили углавном из Азије, 
и веома често су били заражени 
разним болестима, као што су 
дизентерија, колера, богиње, ти-
фус, куга и многе друге. Поред 
борби за одбрану своје земље, 
народ је не само гинуо, већ је 
још више умирао од заразних 
болести.

Сматра се да је тачна постав-
ка да је наш народ y XVIII веку, а 
и раније, био једна од значајних 
брана, која је штитила западне 
земље од заразних болести. Важ-
но је истаћи да се у то време у 
Карловцима и у целој Војводини 
народ није бројно повећавао 
природним прираштајем, већ 
сталном миграцијом и то обич-
но из пасивних крајева. На-
род се у Карловцима лечио од 
тих болести, које су доносили 
освајачи и становништво, које 
се досељавало из разних преде-
ла, разним народним лековима, 
пореклом из разних школа ме-
дицине. 

Болеснике су у Карловцима у 
XVIII веку лечили разни врачи, 
видарице, бабе траварке, хирур-
зи, фелчери, физици и доктори. 
Често су због неких болесника и 
њиховог лечења у Карловце по-
зивани и лекари из других ме-
ста, а који су успешно лечили 
оболеле. Постоје забелешке да 

реду калуђери. У то време су 
манастири поред културних и 
верских, били и просветни и 
здравствени центри. У Карлов-
це су се у XVIII и XIX веку, по-
ред староседелаца (рођених у 
месту), стално досељавале веће 
или мање групе становника раз-
не здравствене културе, а сваке 
године је овде по десет месеци 
становало од три до шест стоти-
на ђака и виноградарских рад-
ника, родом из свих покрајина 
насељених нашим живљем. Ова 
појава је настављена и у XX 
веку, па и данас на почетку XXI 
века, јер се и даље у Карловце 
досељавају људи из различитих 
крајева Србије и република бив-
ше Југославије.

Здравствена култура  
XVII и XVIII века

У Великој сеоби 1690. годи-
не, у Угарску је избегао највећи 
део српског становништва, које 
је било из брдских предела: Ко-
паоника, Метохије, Пећи, При-
зрена и места поред путева, 
којима се кретала турска војска. 
У већини случајева избеглице су 
се насељавале на водоплавним 
обалама Дунава, Саве и њихових 
притока. Вода, која је потицала 
од отопљеног снега, пpoлeћних 
и јесењих киша, плавила је те 
терене и стваpaла баре, мочва-
ре и ритове. Такве околности су 
представљале изузетно лоше ус-
лове за живот. Сувог земљишта 
је било на врло ретким местима, 
у равном Срему, Бачкој и Бана-
ту. На тим местима, тзв. греда-
ма, придошло становништво је 
подизало насеља. Фрушка гора, 
планина с највишим врхом Црве-
ним чотoм, високим само 425 
m, једина је планина на овом 
подручју, а због испаравања вели-
ких водених површина, ваздух је 
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породиља, државне власти су до-
неле 1770. године „Санитетски 
норматив”. У њему је наведено 
да власти, нарочито у Војној гра-
ници настоје да оспособе већи 
број примаља и то школовањем 
у Медицинској академији, 
Јозефинеуму, у Бечу. У то вре-
ме постојала је жеља и потреба 
да свака варош и свако веће ме-
сто имају оспособљену бабицу 
(примаљу). У Јозефинеуму је 
организован курс за примаље, у 
трајању од шест месеци. Поред 
теоретcкe наставе, полазнице 
курса су имале и практичне веж-

бе у клиничком породилишту у 
Бечу. Након теоретске и прак-
тичне наставе, оне су полагале 
испите и добијале дипломе. По-
ред Беча, у том времену, орга-
низовани су курсеви за примаље 
и у Сегедину и Пешти. Способ-
не кандидаткиње за примаље су 
поједина места стипендирала 
и упућивала их на курс. Прве 
примаље у Карловцима биле су 
Немице, а прва позната примаља 
звала се Јозефа Клецин.

моћни еснаф бербера који је на 
челу имао обер-цех мајстора, а 
које су као надрилекаре потис-
нули први школовани хирурзи. 
Неки хирурзи су у војсци про-
водили по десет година и дуже, 
напредовали до батаљонског хи-
рурга, те су из војске одлазили 
и били општински или варош-
ки хирурзи. У Карловцима је 
за првог школованог варошког 
хирурга 1778. године постављен 
др Карл Фишер, батаљонски хи-
рург, а после његове смрти 1798. 
године, за хирурга је постављен 
батаљонски хирург др Јозеф 
Егер „хирург, акушер и марвени 
лекар.” У Карловцима се поред 
хирурга, као управник контума-
ца 1738. године, помиње Фелчер 
Ајсингер, који је за време куге 
1738. године слао извештаје о 
стању заразе у контумцу у Пе-
троварадин односно Мајур, који 
се у то време тако називао. Тамо 
се налазило седиште провизо-
ра и админстрација Офедновог 
карловачког спахилука. Млади 
људи, који су пратили лекара 
при његовим посетама болесни-
цима, помагали носећи лекар-
ску торбу, одржавали лекарске 
инструменте по прописима тог 
времена, присуствовали лечењу 
болесника и припремали с ле-
каром лекове за болесника, 
почињали су као фелчери. Неки 
од њих који су указивали добру 
помоћ и били писмени, могли су 
уз рад с лекаром неколико годи-
на да и сами науче поједине ле-
карске вештине, те су временом 
и сами лечили болеснике.

Велики значај у месту, поред 
лекара, имале су и примаље (ба-
бице). У Карловцима су примаље 
до 1770. године биле приуче-
не жене из народа, које су при 
порођају помагале породиљима 
и примале новорођено дете. 
Пошто је при порођају уми-
рало много новорођенчади и 

контумцу. У медицинској науци 
сматрало се у то време да је уз-
рочник болести неки отров, који 
се преноси контактом и да се он 
може уништити само помоћу 
дима и сирћета. У контумцу 
се због таквог става, трговачка 
роба обавезно дезинфиковала 
помоћу наведених средстава.

У том времену у Карлов-
цима су постојале и радиле 
жене „бајалице”, које су гаси-
ле угљевље и бајале, а било је и 
вештих људи који су знали да на-
месте повређену или сломљену 
ногу и руку. По записима из тог 
времена, постојала је и „травар-
ка” баба Фема с Метохије, која 
је помоћу различитих чувених 
чајева лечила кашаљ и још де-
сетак разних болести. Лековите 
траве, њихово познавање и 
проналажење места где расту, 
затим начин сушења, те мешање 
тих трава за поједине врсте бо-
лести, траварке су поверавале 
само једној од својих кћери или 
унука. Оне су тада одмах узима-
ле име по коме се траварка зва-
ла, па су и њих на почетку звали 
баба Фемина ћерка или унука, а 
касније су их звали само именом 
баба Фема.

Здрављем људи у Карловцима 
тада су се бавили и „хирурзи и 
фелчери”. У XVIII веку, хирурзи 
су редовно били бербери, који су 
учили као ше грти, а као калфе 
су сами вадили зубе, стављали 
пијавице, давали клистир, пра-
вили лекове (мелеме) и пуштали 
крв из вена али под надзором ле-
кара. До 1761. године, по писању 
Васе Стајића они су морали да 
полажу мајсторски испит и да 
праве неки мелем, а били су тре-
тирани као занатлије. Сви хи-
рурзи су били берберини, а по-
неки је имао и своју радњу, коју 
су тада називали официна. У 
Карловцима је постојао и радио 

Митрополит  
Стефан Стратимировић 

(1757-1836)
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територији организују све об-
лике живота па и здравствену 
заштиту. Овај систем морао је 
бити у сагласности с граничар-
ским системом. У војном кому-
нитету исте године основана је 
карловачка болница. Карловча-
ни су се обавезали да из сопстве-
них средстава саграде болницу. 
Одлучили су и да оснују фонд 
из кога би се издржавали оболе-
ли сиромашни Карловчани. У то 
време, а посебно 1767. године, 

економска ситуација је била ве-
ома неповољна, што је утицало и 
на брзину зидања болнице, те је 
она почела да се гради тек 1770. 
године. Документа о болници из 
Карловачког магистратског ар-
хива су уништена, те за првих 
десет година нема података како 
је опремана болница и како је 
радила. Болничка зграда била 
је подигнута на терену подлож-
ном клизању, те се морала 1797. 
године порушити и саградити 
на боље фундираном темељу у 
наредне две године. У архиви 

примаље Јозефе, она је с бив-
шим примаљама имала много 
проблема и непријатности.

Карловачка болница – 
оснивање и  

почетак рада

Током XVIII века Аустрија је 
често ратовала с Турцима, те јој 
је за оболеле и рањене војнике 
са фронта Саве и Београда, на 

путу од Земуна до Петровара-
дина била потребна болница 
зa болесне и рањенике. На том 
путу, Карловци су били највеће 
и најпогодније место, а уз сам 
локалитет, сматрани су и за 
имућну, трговачку и занатлијску 
варош.

Када су Карловци проглаше-
ни за слободну војничку варош, 
тзв. војни комунитет 1753. годи-
не, тад су се стекле могућности 
да као самостална крајишка 
тела имају право да на својој 

У Карловце је 1799. године 
била постављена прва школо-
вана и дипломирана примаља 
Јозефа Пинц Хитенмајер, родом 
из Пpaгa. Годишња плата ове 
примаље била је 150 форинти, а 
уз плату је добила стан „у нара-
ви и шест хвати дрва”. Било јој је 
дозвољено да само од имућних 
грађана наплати једну форин-
ту за свој рад и помоћ у првој 
недељи након порођаја детета. 
У вароши је имала пуно посла, 

а како није била у могућности 
да све порођаје обавља сама, 
тражила је од Карловачког 
магистрата да јој одобри да с 
њом ради, као помоћница код 
породиља Српкиња, бабица по 
имену Василија, која је до њеног 
доласка обављала порођаје у 
Карловцима. Поред наведеног, 
тражила је и да се забрани рад 
свим осталим бабицама које су 
до тада радиле у Карловцима. 
До њеног доласка, у Карловцима 
је радило седам бабица и мада 
је општина одобрила предлог 

Зграда карловачке болнице
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постоји наведена документација 
у фасцикли, у којој су сачувани 
прорачуни за рушење старе и 
зидање нове болничке зграде. У 
документима налазимо забеле-
жене цене материјала и наднице 
радника. Прва информација о 
болници појавила се тек 1779. го-
дине, а пронађена је у матицама 
умрлих Доње православне цркве 
у Карловцима, а која показује 
да је у Карловачкој болници 
умро Mилoш Табак. Сматрано 
је да болницу треба саградити 
у Доњем крају, по подацима из 
тог времена значило је на крају 
тадашње вароши, тако да би се 
превасходно у случају појаве 
неких заразних болести у њој 
могли сместити заражени болес-
ници. Саграђена болница је ос-
нована као општинска установа, 
имала је сопствени буџет, из кога 
се издвајала и плата једног бол-
ничара, храна и лекови за болес-
нике, болнички инвентар, дрва 
за огрев, свеће за осветљење. У 
болници је тада било пет болес-
ничких соба са 22 кревета, соба 
за болничара, кухиња и пратеће 
просторије. Болнички буџет за 
издржавање болнице састојао се 
и из других прилога. То су били 
порез (тада звани Laudemium), 
који се плаћао за куповину и 
препис земљишта, оставина без 
наследника, прилози еснафа, 
порез за исељење из Карловаца, 
проценат од користи капитала, 
казне за наплаћене услуге изнад 
дозвољених цена и погрешног 
мерења, приход од продаје стоке 
и коња без власника и легати.

Тада је у Карловцима по-
стојао обичај, ког су се придр-
жавали сви они који су прави-
ли тестамент, да у њему оставе 
неки поклон за болницу, одно-
сно да при подели своје имови-
не не забораве болницу. Пошто 
је у Карловцима тада било и 
неколико цркава, свештеници 

су у свим црквама и у пропо-
ведима, често подсећали вер-
нике да се сете болнице и дају 
неки прилог и помоћ за њен 
рад. Обично су неки остарели 
самци остављали своју имовину 
болници, са обавезом да своје 
последње дане живота могу да 
проведу у болници и да им бол-
ница обезбеди сахрану. Тадашњи 
болнички фонд је попуњаван с 
разним новчаним казнама, које 
су наплаћиване у ситуацијама 
када неки занатлија или трговац 
продаје робу или наплати услугу 
изнад дозвољене цене. Често је 
у то време и полиција контро-
лисала мерење купљеног меса 
у месницама и наплаћивала 
казне месарима, када би по-
грешно измерили месо. Казне 
за тако учињене грешке биле су 
значајне, те је новац који је том 
приликом прикупљен улазио у 
болнички буџет.

Болница у Војној граници 
имала je подршку и посебну 
пажњу Генералне војне команде 
у Петроварадину, какву ниједна 
тадашња установа у карловачкој 
вароши није уживала. Ова ва-
рошка болница је у Карлов-
цима била потпуно уређена и 
снабдевена свим потребама. 
Тада је постојала потреба да се 
у Карловцима постави дипло-
мирани лекар, који би водио 
болницу и лечио грађане. Да би 
задовољила ту потребу, 1778. го-
дине Генерална војна команда у 
Петроварадину поставила је хи-
рурга др Карла Фишера да ради 
као лекар у вароши. Српски део 
становника Карловаца желео је 
да се у вароши уместо хирурга 
постави школовани лекар „фи-
зик”, те су тражили од генералне 
војне команде да се постави као 
лекар др Петар Милорадовић. 
Овај њихов захтев није наишао 
на разумевање Генералне војне 
команде и тако је у Карловцима, 
неко време, радио и хирург. 

Све санитетске мере су пред-
узимане да се становништво 
Карловаца сачува од разних за-
разних болести, те су зато до-
лазили и лекари да лече станов-
ништво. Карловачка општина је 
саградила и болницу, како би с 
већим и искуснијим бројем ле-
кара зауставили велики помор 
становништва.

Куга у Карловцима

У архивским документима 
постоје подаци да је вeћ при 
Великој сеоби становника 1690. 
године, у Карловцима владала 
колера, исто тако 1695. године, а 
1700–1741, поред колере и дру-
гих заразних болести, још и куга, 
која је владала у Карловцима 
1738. године.

Пошто су Карловци били на 
главном путу између Петрова-
радина и Земуна, болест су до-
носили војници који су ратовали 
у рату Аустрије и Турске, а који 
су ширили болест на маршеви-
ма и на коначиштима у местима 
кроз која су пролазили. Куга се 
јавила у новембру 1737. године, 
у Влашкој и Ердељу и одатле се 
лагано ширила по Банату, Срему 
и Бачкој. Тада су у Карловцима 
у око двадесет кућa сви укућани 
помрли од болести. Постоје по-
даци у Раваничком летопису да 
се из Карловаца куга проширила 
по целом Срему и Бачкој, те да 
је поред људи, од куге боловала 
и гинула и стока. Ови подаци го-
воре да је пут од Петроварадина 
до Земуна био препун људских и 
животињских лешева, те да се по 
том путу није било могуће кре-
тати и ходати. Значајно је истаћи 
да је тада и Дунав био загађен. 
Пошто је било много лешева, 
које нису могли да покопају, они 
су их бацали у Дунав. Куга је, у 
Карловцима и околини, преста-
ла крајем новембра месеца.
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У Карловцима се поново 
јавила куга у јулу 1740. годи-
не. Власти су тада организо-
вале и направиле контумац у 
пољу Раш на путу за Буковац. 
Куга је од друге појаве у јулу, 
па све до септембра 1740. го-
дине имала велике размере. У 
другој половини XVIII века у 
Сремским Карловцима је и даље 
постојала изузетно лоша здрав-
ствена ситуација, што се може 
закључити на основу података 
да је годишње умирало више 
становника него што се рађало. 
Иако у Kарловцима није било 
куге 55 година, од 1740. године, 
јављале су се друге заразне бо-
лести: богиње, цревни катари, 
плућне болести, маларија, вене-
ричне болести, трбушни тифус 
и колера. Богиње су се спора-
дично јављале али су стално у 
мањој или већој мери биле при-
сутне. Од венеричних болести се 
често јављао сифилис, а такође и 
трбушни тифус. Понекад, али не 
толико често, било је и појаве 
колере. Већи број података о 
овим болестима има сачуваних 
у римокатоличким црквама. 
Постоји мали број сачуваних 
података, посебно о врсти боле-
сти, који се могу наћи у малом 
броју сачуваних протокола ум-
рлих у православним црквама.

Треба истаћи да је за време 
окупације поприлично уништен 
Карловачки магистратски ар-
хив, што по писању проф. Косте 
Петровића представља највећу 
штету за културну историју 
Карловаца. Он је на основу 
малобројних података приказао 
како су те разне болести утицале 
у појединим периодима XVIII 
века на бројно стање карловач-
ког становништва, ослањајући 
ce на број рођених и умрлих у 
Карловцима. У овом периоду 
знатно се подударају само пода-
ци из парохије Доње православ-

не цркве и подаци римокато-
личке парохије, а обе парохије и 
њихово становништво се налазe 
у истом делу карловачке варо-
ши. Нашао је у подацима Кар-
ловачког магистратског архива 
(КМА) да је, у Доњем крају међу 
становништвом које је станова-
ло према Дунаву и у Швапској 
мали, владала 1756-1760. годи-
не нека опака заразна болест.

У Карловцима је знатно 
смањен број становника и Кар-
ловчани су били присиљени 
да више пута понављају своје 
захтеве и молбе Генералној ко-
манди да им се постави лекар 
(физик). У својим жалбама су 
наводили проблеме, да у Кар-
ловцима умире много људи, да 
у карловачкој вароши има 400 
удовица, којима су помрли му-
жеви и да људи умиру без ле-
карске помоћи, јер је помоћ 
хирурга слаба. Генерална војна 
команда у Петроварадину је 
због протеста грађанства, поста-
вила 26. априла 1786. године за 
лекара Карловачког комунитета 
физикуса др Јована Живковића. 
Он је био врло образован човек, 
први универзитетски образо-
ван лекар у Карловцима, бавио 
се науком и убрзо је својим ра-
дом стекао углед, ауторитет и 
уважавање код грађанства. Ме-
дицину је завршио на универ-
зитету у Будиму 1784. годи-
не, где је одбранио и докторску 
дисертацију. Прво је радио као 
физик у сремској жупанији. Био 
је посланик на Темишварском 
сабору 1790. године и учество-
вао је у избору митрополита 
Стефана Стратимировића. Он је 
Карловачком магистрату пред-
ложио да ради заустављања и 
сузбијања болести цревног ка-
тара и трбушног тифуса, варош 
треба да обезбеди здраву из-
ворску воду. Карловачки физик 
Јован Живковић бавио се на-

уком и пратио развој медицин-
ске науке, а нарочито се инте-
ресовао за Џенерове резултате 
о вакцинисању деце против ве-
ликих богиња. Карловци су били 
међу првим местима у којима су 
деца вакцинисана. Живковић је 
1802. године, уз помоћ хирурга 
Јозефа Егера успешно вакцини-
сао 115 карловачке деце против 
великих богиња. Гененалној 
војној команди у Петровара-
дину о вакцинисању је поднео 
извештај 20. јуна 1803. године. 

Постоје подаци о томе да је за-
гребачки бискуп Максимилијан 
Верховац преко Генералне војне 
команде послао двадесет при-
мерака брошура римокатолич-
ком свештенству, да их раздели 
својим парохијанима како би се 
попyлapиcaлo вакцинисање деце 
против богињa. 

Карловачка православна ми-
тро полија је то такође учинила. 
Постоји апел, који је штампала 
митрополија и који је послала 
свим епархијама да их епархије 
пошаљу свим паросима. Ти апе-
ли били су штампани на чвршћој 
хартији у величини 20 x 12 cm. 
Свештеници су имали обавезу 
да при крштењу детета наговоре 
родитеље да однесу дете код ле-
кара и да га вакцинишу против 
богињa, јер ће на тај начин са-
чувати своје дете од болести. 
Свештеник је тај апел требало 
да преда родитељима крште-
ног детета да, кад лекар изврши 
вакцинисање детета, на апелу 
то и потврди. Обавеза свеште-
ника била је да се потруди да би 
родитељи то учинили. Лекар је 
на другој страни апела потврдио 
да је дете Н.Н. сходно пропису 
калемљено. Родитељи детета су 
ту потврду враћали свештени-
ку и он ју је заводио у прото-
кол. При канонској визитацији, 
свештеник је имао обавезу да 
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протојереју покаже протокол с 
тим апелима.

Треба истаћи да су Карлов-
чани у XVIII веку користили за 
пиће дунавску, бунарску воду и 
воду са чесме. Због загађења тих 
вода, веома често су избијале 
епидемије разних болести. Један 
број богатих и имућних људи до-
носио је воду с Варадинске чес-
ме, а било је и оних који су исту 
воду за пићe с те чесме доносили 
и продавали по карловачкој ва-
роши. Пре него што су успели да 
по предлогу новог лекара обе-
збеде здраву воду у Карловци-
ма, појавила се куга. 

Магистрат је 23. децембра 
1805. године обавестио Генерал-
ну војну команду да је умро кар-
ловачки физик Јован Живковић. 
За Карловчане је смрт др Јована 
Живковића била велики губитак, 
јер је поред знања и лечења био 
заслужан и за оснивање Кар-
ловачке гимназије, где је био и 
члан патроната.

Kуга се, у jуну месецу 1795. 
године, појавила у сремском се-
лу Крњешевцима, које је било 
насељено српским становништ-
вом. Затим се изузетном брзи-
ном раширила у многим мести-
ма у Срему такође насељеним 
српским становништвом, те је 
стигла и до Дунава, у Каменицу. 
Због велике бојазности држав-
них власти да се куга не рашири 
и изван граница Срема, цивилне, 
а нарoчито војне власти, давале 
су становништву упутства којих 
је требало да се придржавају 
приликом појаве тако опасне 
заразне болести као што је куга. 

По подацима из књиге 
Васе Крстића, док је у Сре-
му владала куга, митрополит 
Стратимировић, архиман-
дрит Авакумовић и окружни 
митровачки прота Исаковић, 
yпyћивали су у то време тзв. 

окружнице свештенству и саве-
товали народ да послуша савете 
лекара и санитетске комисије. 
О појави куге у Срему ми-
трополита Стратимировића у 
Бечу обавестио је архимандрит 
Авакумовић, 23. јула 1795. го-
дине. Он је известио да било ко 
да се разболео, није успео да се 
подигне из кревета већ је тако и 
умирао. 

Генерална команда је тада 
спровела низ мера превенције, 
са жељом да се куга не увуче у 
граничарска места. Сва грани-
чарска места су била опасана 
дубоким каналима, а исто тако 
и цео карловачки атар. Око кар-
ловачког атара ископан је дубок 
ров и сто наоружаних Карловча-
на, под вођством шест угледних 
грађана, чували су карловачку 
територију да нико без пасоша 
не би ушао ни изашао из Карло-
ваца. Сваких 24 часа ова стра-
жа се смењивала. Енергичне 
мере с циљем да се сузбије куга 
1795–1796. године, предузео је 
градски физик Јован Живковић 
уз подршку председника оп-
штине (начелника) Гојковића. 
Направљени су контумац и ла-
зарет, који се састојао од 25 ко-
либа направљених од балвана и 
дасака. Лазарет је направљен на 
крају карловачке вароши пре-
ма Банстолу, а био је окружен 
дубоким и широким каналом 
(јарком). 

Још док Карловци и сви путе-
ви који воде у карловачку околи-
ну, нису били потпуно затворени 
због ширења куге, протосинђел 
Петар Видак је дозволио бо-
гословима да оду њиховим 
кућама, а директор Волни је дао 
распуст ђацима гимназије. Иако 
су за тадашње време предузете 
све превентивне мере, у Карлов-
цима се јавила куга 2. септем-
бра 1795. године. Постојала је 

сумња да је кугу унео надничар 
по имену Сима Катана. Куга се 
осим у Kарловцима јавила и у 
Петроварадину, Буковцу и у још 
два граничарска места, Крчеди-
ну и Дечу. 

Поред свих предузетих мера 
безбедности да се куга не прене-
се, било је неколико случајева где 
су се неки из заражених места са 
својим стварима увукли у Кар-
ловце. У фебруару 1796. годи-
не, није било нових случајева 
обољења. У Доњем крају, почет-
ком марта 1796. године, појавио 
се нов случај куге, те је Сани-
тетска комисија иселила део 
који се и данас зове „Касарна”. 
Око тог дела земљишта иско-
пан је канал. Тако су изоловане 
куће у којима се појавила куга 
и забрањена је комуникација 
између њих. Болесници су пре-
нети у лазарет и тамо су лечени. 
Међу становницима ових кућa 
било је и сиромашних, који нису 
били снабдевени животним на-
мирницама за дуже време, па 
их је општина снабдевала. На-
мирнице (пасуљ, бели и жути 
грашак, сочиво, купус, брашно, 
сапун, уље, маст и свеће) доно-
шене су им у куће, под условом 
да им касније плате. По подаци-
ма доступним из тог времена, 
кромпир се у то време још није 
сејао, а ни јео. 

У Горњем крају, исто тако 
морало се изоловати 38 кyћa 
према дунавским барама, к. бр. 
829–867. 

Генерална команда је одлу-
чила да се 22. јуна отворе Кар-
ловци, пошто се у околини овог 
места шест недеља није јавио 
ниједан нов случај куге. Ми-
трополита Стратимировића је 
23. јуна обавестио Константин 
Стојшић о отварању Карловаца. 
По његовом писању, претходног 
дана у Карловце је стигао ко-
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мандирендер генерал из Петро-
варадина у пратњи 60 војника. 
Протопоп Е. Максимовић је на 
тргу поздравио генерала и по-
што је извршено благодарење 
у обе цркве на тргу, пред масом 
Карловчана командирендер је 
прогласио да су Карловци отво-
рени. Тада је било весеља, топо-
ви су пуцали, а војска је правила 
шпалир и параду. 

Већ 23. јуна, дирекција кон-
тумаца и хируршки персонал 
били су разрешени. Одмах је 
успостављен промет с Бачком, а 
одлучено је да се у Срем (у Гра-
ницу и Провинцијал) без неких 
већих потреба, неће пуштати 
грађани.

У периоду од септембра 1795. 
године, кад се у Карловцима 
појавила куга, па до априла 1796. 
од куге је боловало 137 станов-
ника: оздравило је 25 становни-
ка, а умрло 112 становника. 

Карловачке чесме

Након што је потпуно преста-
ла куга у Карловцима и Срему, 
варошки физик Јован Живковић 
тражио је да се реализује његов 
предлог од пре настанка куге, те 
је инсистирао на томе да се Кар-
ловчанима, у интересу њиховог 
здравља, обезбеди у довољној 
количини здрава изворска вода.

Иако је у то време у Карлов-
цима, како је већ речено, било 
неколико чесми, ипак није било 
у довољној количини здраве 
воде. У околини Карловаца, по 
карловачким пољима извор-
ска вода није била каптирана у 
озидане базене, већ је у већини 
случајева вода текла на цев која 
је излазила из пања, те је око 
чесме често била понека бара. 
Крајем XVIII века, у вароши су 
постојале чесме: код Пиваре, на 
Табачници, Воркову и на Луп-
ку. На Тргу Бранка Радичевића, 
постојао је бунар дубок 20 m, 
док је по осталим деловима ва-

роши такође било бунара разне 
дубине. Тек 1798. године пред-
узете су мере да се на трг до-
веде здрава изворска вода. На 
предлог војног инжењера Ван-
гера, цевима од печене глине 
спроведена је изворска вода с 
подножја Чератског брега из 
Горњег краја вароши до чесме на 
Тргу Бранка Радичевића. Главна 
водоводна цев спроведена је са 
извора који се налазио у улици 
Бpaћe Анђелића број 61, кроз 
разна дворишта. У улици Вука 
Караџића понирала је водово-
дна цев испод зграде Магистра-
та и испод магистратске капије 
до чесме на тргу. Хидростатски 
притисак воде био је довољно 
јак, те је вода долазила у чесму 
и истицала на луле.

Чесма на Тргу Бранка Ради-
чевића направљена је 1799. 
године, настојањем др Јована 
Живковића. Из лавовских че-
љусти и бакарне луле, излази 
вода из чесме. Неутрошена вода 
пада у базен и отиче у стражи-

Чесма код четири лава
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ловачки поток. Воду за чесму 
спровео је „источниководитељ” 
Димитрије Захарич, а мeрмeр су 
обрадили: Талијан Ђузепе Апри-
ли и Андреј Солар.

Карловачка апотека  
и апотекари

У Карловцима је дуго било 
неопходно отварање апотеке 
где би се Карловчани снабдева-
ли неопходним лековима. Прве 
активности за отварање апотеке 
у Карловцима започео је апоте-
кар Леополд Чапек, који је 10. 
новембра 1801. године поднео 
молбу за отварање апотеке 
у Карловцима. Препоруку за 
отварање апотеке дали су и ко-
мунитетски хирург и градски бе-
лежник. Леополд Чапек је 1802. 
године прибавио концесију за 
отварање апотеке од Карловач-
ког матистрата, међутим, мо-
рао је одустати од своје добре 

намере јер није имао довољно 
материјалних средстава. Пет го-
дина касније, 1807. године, ову 
намеру је остварио петровара-
дински апотекар Франц Шамс. 
Карловачки магистрат му је дао 
концесију за отварање апотеке, а 
након тога је с Магистратом на-
правио – за то време повољан 
уговор, који је потврдила и Ге-
нерална војна команда у Петро-
варадину. Уговор је прецизирао 
да апотеку у Сремским Карлов-
цима може да води особа која 
је на универзитету оспособљена 
за рад у апотеци. По истом уго-
вору, Магистрат је уступио 
Карлу Шамсу локал и потреб-
не просторије за рад апотеке y 
приземљу у новој магистратској 
згради (поред Чокићеве куће). 
Прве три године, овај локал и 
просторије Шамс је добио бес-
платно на коришћење, док се оба-
везао да наредних година плаћа 
закуп 60 форинти годишње. 
Поред наведеног, бесплатно 

му је уступљено и земљиште 
у Ешиковцу да би се направио 
врт за неговање лековитог биља. 
Магистрат се обавезао да ће за 
рад у апотеци сваки дан обе-
збедити по једног кажњеника. 
По последњој ставци тог угово-
ра, Магистрат ће забранити да 
трговци продају на мало леко-
вито биље, готове лекове и све 
оно што се по садржају налази у 
карловачкој апотеци.

Након пет година, 9. децембра 
1812. године, Карл Шамс је своју 
филијалну апотеку продао зе-
мунском апотекару Томи Треш-
чику за 3.000 форинти, који је 
карловачку апотеку и даље во-
дио као филијалу своје апотеке у 
Земуну. Генерална војна коман-
да у Петроварадину потврдила је 
и нови уговор о продаји апотеке, 
али је тада повисила цену закупа 
на 100 форинти годишње. Када 
је апотека продата, Магистрат 
је сматрао да право коришћења 



32 Карловачки лист 021

просторија у згради Магистрата, 
које је уживао оснивач Шамс, 
не може да се пренесе на 
Трешчика, те је то био разлог 
да се апотека пресели у друге 
просторије на централном тргу. 
Управник (провизор) карловач-
ке апотеке кога је ангажовао 
Трешчик 1818. године, био је Ан-
тон Вајскопф. Он се исте године 
оженио Аном Радослав, веома 
богатом удовицом која је имала 
кућу на Тргу Бранка Радичевића 
број 7. Вајскопф је купио апоте-
ку од Томе Трешчика и преселио 
се у женину кућу.

Апотеку је од 1851. године 
водио, а након његове смрти и 
наследио његов нећак Лудвиг 
Штрасер, син његове сестре и 
хирурга Јохана Кристофа Штра-
сера, који је рођен у Тренчину 
(Словачка), 17. априла 1818. 
године. Тироцинијум је завр-
шио код Вајскопфа 1. септем-
бра 1836. године, а 14. августа 
1838. године дипломирао је за 
магистра фармације на уни-
верзитету у Пешти. Лудвигу 
Штрасеру је наредбом војно-
цивилног банатско-српског 
Гувернемента у Темишвару 
дозвољено да се бави апотекар-
ским позивом, јер му је апотека 
припала завештањем. Педесет 

година касније, овај документ с 
још неколико других докумена-
та, омогућили су Штрасеровима 
да се њиховој апотеци призна 
реално право. Апотеку је насле-
дио Лудвигов син, Стеван Штра-
сер, који је рођен у Сремским 
Карловцима 19. августа 1861. 
године, где је завршио Карло-
вачку гимназију. Фармацију је 
почео 1. августа 1876. године, 
трогодишњу апотекарску прак-
су, тироницијум обавио је у Се-
гедину, а дипломирао је на уни-
верзитету у Грацу 29. новембра 
1882. године. Радио је у апотеци 
у Карловцима, а 3. јуна 1888. 
године стекао је право на фор-
мални пренос апотеке. Апоте-
ка се звала „Код златног орла”. 
Стеван Штрасер је у периоду 
од 1889. до 1890. године поред 
зграде где се налазила апоте-
ка сазидао две куће и апотеку 
преселио у суседну кућу, где 
се до тада налазила апотека, те 
је набавио нов намештај. Штра-
серова апотека била је позната 
као врло квалитетна установа, 
и у њој су лекови увек били 
првокласно направљени. До 
краја живота стално је бринуо 
да ли се лекови савесно и ква-
литетно припремају за лечење. 
Штрасерову апотеку, која је 

била власништво породице, по-
сле његове смрти наследио је 
његов син Павле Штрасер, који 
је такође рођен у Сремским 
Карловцима 6. августа 1889. 
године. Ту је завршио шест раз-
реда гимназије, приправничку 
праксу у апотеци „Хаинис” у 
Инђији, као и у очевој апоте-
ци, а тироницијум је положио 
1910. године. Дипломирао је на 
универзитету у Грацу 17. мар-
та 1913. године. Након прела-
ска апотека у државну имови-
ну, постављен је за управника 
апотеке, коју је водио до свог 
одласка у пензију. Управник на-
родне апотеке у Карловцима 
кратко време је био Стеван Ве-
селинов, а затим га је наследио 
син Павла Штрасера, Михаило 
Штрасер. Рођен је 1923. године 
у Сремским Карловцима, где је 
матурирао 1941. године, а ди-
пломирао на Загребачком уни-
верзитету, 8. јула 1947. године. 
Михајлов брат Никола Штра-
сер, такође фармацеут, дипло-
мирао је у Загребу 19. јула 1951. 
године, али се њихова деца нису 
посветила фармацији, те је по-
сле четири генерације апотекара 
престала породична традиција. 
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За првог учитеља цртања 
митрополит Стратимировић је 
поставио Јоакима Поповића, 
свршеног богослова. Он је рођен 
у Феређхазу, а школовао се у 
Осеку и Карловцима, где је за-
вршио Богословију. Јоаким је 
радио у митрополитовој кан-
це ларији, а поред тога био је 
и краснописац. Као учитељ 
цртања у овој школи он је радио 
до јануара 1815. године, када је 
умро (по неким подацима није 
имао ни тридесет година). На-
кон Јоакима Поповића помињу 
се учитељи Јован Марковић, Ла-
зар Бајић, Фридрих Маркмилер 
и Григорије Јовановић. Ово није 
потпуни списак учитеља јер, пре-
ма до сада објављеним подаци-
ма, недостају имена учитеља од 
1815. до 1832. године. У овом, по 
броју година значајном времен-
ском раздобљу, Цртачка школа 
није престајала са радом. Сва-
како би било занимљиво и, на-
дасве, корисно доћи до сазнања 
који су учитељи у том периоду 
подучавали децу „рисовању“.

О учитељима који се помињу 
после Јоакима Поповића имамо 
неколико података. Први међу 
њима, Јован Марковић, био је 
богослов. Рођен је 1811. годи-
не у Новом Саду, а сликање је 
након основне школе учио код 
Арсе Теодоровића. Насликао је 
две велике и три мање иконе у 
новосадској Успенској цркви. 
Касније је постао парох ново-
садски.

Лазар Бајић се помиње као 
учитељ у 1835. години, а Фри-

о цртању. Тада је то била прва 
и једина организована школа 
цртања код Срба.

За потребе Цртачке школе ми-
трополит је од Магистрата добио 
једну просторију у Нормалној 
школи (згради старе основне 
школе). Настава се изводила у 
зимском и летњем семестру, 
односно, била је усклађена са 
школском годином у гимназији. 
Током првог курса рађени су 
цртежи једноставнијих обли-
ка и садржаја, а током летњег, 
који је био и завршни, рађени су 
сложенији и захтевнији цртежи. 

Месечно су ђаци за поду-
чавање у цртању плаћали 2 фо-
ринте, а сиромашни су били 
ослобођени плаћања школарине. 
Касније је школарина смањена 
на 1 форинту и 30 крајцара. 
Плата учитеља цртања износила 
је 12 форинти месечно.

По мишљењу Димитрија Ру-
вар ца школу је, по Стратими-
ровићевом налогу, отворио и 
у њој први учитељ био сликар 
(„молер“) Арса Теодоровић. 
Међутим, Теодоровић у то вре-
ме није био у Карловцима. Он је 
боравио у Вршцу где је живопи-
сао Малу цркву и портретисао 
владику Петра Видака. Затим, 
радио је у Великом Српском 
Сентмиклушу код Темишвара, 
а за отварање школе сазнао је у 
Старом Бечеју. Одатле је, крајем 
1809. године, Теодоровић по-
слао митрополиту 35 својих 
„чертежа“ за потребе школе и 
њених ученика. 

Др Гордана Петковић

ЦРТАЧКА ШКОЛА У КАРЛОВЦИМА 
(1809-1848)

Залагањем митрополита 
Стефана Стратимировића, 
Карловци су добили три 

изузетно важне просветне инсти-
туције: Гимназију, Бого словију и 
Благодјејаније. Митрополитова 
брига о њима била је увек при-
сутна, а изражавала се на разли-
чите начине. Стратимировић је, 
као врховни патрон Гимназије, 
бринуо о постављању професора 
и директора школе, старао се о 
школском програму, присуство-
вао ђачким испитима, бринуо 
о дисциплини и успеху учени-
ка, као и о смештају и исхрани 
најсиромашнијих. 

Митрополит Стратимировић 
је волео уметност, а посебно је 
ценио цртање (рисовање). Го-
дине 1809. одлучио је да отво-
ри Цртачку школу и тако пру-
жи могућност карловачким 
ђацима да стекну основна знања 

Митрополит Стратимировић
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Чорту са, Антонија Крегца, 
Јована Југингера, Јована Кази-
мировића...

На сачуваним цртежима 
(158 комада), који се налазе 
у Патријаршијској библиоте-
ци у Београду, има различи-
тих мотива. Пејсаж као тема 
био је врло заступљен и, изгле-
да, омиљен у Цртачкој школи. 
Главну преокупацију ученика 
представљала је људска фигура 
и поједини делови тела (глава, 
удови, нага фигура). Занимљиви 
објекти за цртање ученицима 
су били делови архитектон-
ске декорације (фриз, биљно-
геометријска орнаментика), али 
и мртва природа. У посебну гру-
пу цртежа могу се сврстати пре-

цизно урађени планови са про-
мерима на којима су оближње 
речне аде, куће и други објекти 
у Карловцима.

радовима. 

Један од ученика, Јован 
(касније Иларион) Руварац, у 
писму од 30. јануара 1844, јавља 
оцу о похађању Цртачке шко-
ле: „Ја већ идем месец дана у 
Зеицхен-сцхул а то директор ми 
је казао да идем. Плаћа је 2 фор. 
шајна на месец.“

Међу ученицима Цртачке 
шко ле наилазимо и на име-
на Љубомира Обрадовића (вр-
ло даровитог ученика), Ва-
лентина Савића (ученика III 
гимназијалне класе), Димитрија 
Петровића, Тимотеја Цацу-
ла, Давида Пешића, Ђорђа 
Лазаревића, Лазара Нештинца, 
Симе Симоновића, Антонија Ду-
хека, Велимира Тешића, Ђорђа 

Георгијевића, Гавре Јовановића 
(ученика III гимна зи јалне кла-
се), Димитрија Радованови-
ћа, Тимотија Живковића, Ди-
ми трија Матића, Андрије 

дрих Маркмилер од 1843. до 
1845. године. Учитељ Григорије 
Јовановић подучавао је цртању, 
године 1845, укупно 36 ученика. 

Током непуних четрдесет го-
дина, колико је Цртачка шко-
ла радила, сигурно је имала 
значајан број ученика. Међу 
њима, свакако, треба навести 
имена наших познатих сликара 
Димитрија Аврамовића и Уроша 
Кнежевића. Поред њих, Цртач-
ку школу похађали су и учени-
ци који су касније стекли углед 
и поштовање у неким другим 
областима људског деловања: 
Јован Суботић, Јован (Иларион) 
Руварац, Ђорђе Малетић, Ђорђе 
Натошевић и други. Суботић је 
године 1810. украсио цртежом 

две оде, које је професор Гаври-
ло Хранислав посветио митропо-
литу Стефану Стратимировићу. 
Током завршног течаја Суботић 
се посветио много сложенијим 

Цртеж Карловаца
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школа није оставила дубљег тра-
га у историји српске уметности. 
Њен значај је, свакако, у томе 
што је била прва организована 
цртачка школа у Срба. Стекав-
ши углед, она је подстакла и 
Новосађане на оснивање исте 
такве школе (1820). Много го-
дина касније Стева Тодоровић је 
отворио школу ове врсте у Бео-
граду (1857).

време Рајачић је био 
на заседању Угар-
ског сабора у Пожуну 
(Братислави), а пис-
мо је упутио упра-
витељу Карловачке 
гимназије, Јакову Гер-
чићу. У писму Рајачић 
каже: „Високоучени 
Г. Директоре! Желећи 
пробудити љубав к ле-
пим художествима у 
младежи нашој, а тим 
истим и право изобра-
жение подпомоћи, за 
добро сам нашао, да се 
скоро заведена школа 
рисовања на постојано 
поље постави.“ У 
даљем тексту Рајачић 
налаже директору Герчићу да, 
у договору са Константином 
Пејчићем (чланом Патроната), 
одреди колико ће који ученик 
годишње плаћати школарину, 
изузимајући најсиромашније. 

Неколико година касније 
Цртачка школа је почела да се 
умртвљује и гаси, а револуци-
онарна дешавања 1848. годи-
не довела су до њеног потпуног 
укидања.

Због недостатка методично-
сти у раду њених учитеља, ова 

Приликом израде цртежа, 
који су за тему имали људску фи-
гуру, ђаци нису смели само ау-
томатски да копирају дате узоре, 
већ су морали да се придржавају 
одређених правила и теоретских 
упутстава. Ова правила требала 
су да помогну будућим уметни-
цима да боље упознају законе о 
ликовном формирању човеко-
вог тела. Претпоставља се да су 
потицала из једне књиге Арсе 
Теодоровића, коју је он често 
користио, а односила се на рад 
чувеног Леонарда Да Винчија у 
Фиренци. Теодоровић је од по-
четка, послатим цртежима, по-
магао рад Цртачке школе.

Поред цртежа Арсе Теодо-
ровића, карловачки ђаци су као 
узор користили разне гравире и 
бакрорезе, наче и стране израде. 

Претпостављамо да је школу, 
поред њеног оснивача митропо-
лита Стратимировића и сликара 
Теодоровића, сигурно помагао 
и следећи митрополит Стефан 
Станковић (Стратимировић је 
умро 1836. године). Колико је 
митрополит Јосиф Рајачић, који 
је 1842. наследио Станковића, 
бринуо о Цртачкој школи, све-
дочи његово писмо упућено 19. 
септембра 1844. године. У то 

Човекова фигура (туш)

Изглед Саборне цркве  
1870. године

Главни трг 1923. године
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али и Карловачког магистрата и 
Градског поглаварства. Такође, 
преузет је и део архивског фон-
да Народног одбора Општине 
Сремски Карловци, док је оста-
так грађе преузет 1976. године.

После реорганизације Акаде-
мије, Архив је добио данашњи 
назив Архив Српске академије 
наука и уметности у Сремским 
Карловцима.

Архив Карловачког маги-
страта води се под одредницом 
Управа и јавне службе. Архивска 
грађа подељена је хронолошки: 

 [ Карловачки магистрат Срем-
ски Карловци (не касније 
од 1713-1918), 1713, 1722, 
1738, 1745/1772, 1734/1775, 
1784/1792, 1796, 1798/1799, 
1801-1918; Регеста 1713-
1892, 1801-1808;

 [ Градско поглаварство Срем-
ски Карловци (1918-1944), 
1941-1944;

 [ Народни одбор општине 
Сремски Карловци (1944-
1962), 1944-1962.

Грађа је смештена у укупно 
1039 архивских кутија. 

У својој прошлости Архив 
Карловачког магистрата стра-
давао је у директним ратним 
операцијама (Аустро-турски 
рат 1716-1718) делом у процесу 
склањања, тј. измештања, у пожа-
рима у неколико махова (1788-
1798). Архив је склањан након 
напада Храбовског на Карлов-
це 1. јуна 1848. Грађа је такође 
„прочешљана“ и уништавана 
1914-1918 и 1941-1945 године, 

страховито страдала од усташ-
ко-фашистичке власти на про-
сторима НДХ, а тиме и Срема, те 
је постојала опасност да се ова 
нецивилизацијска тенденција 
„развлачења“ и уништавања на-
стави и након завршетка рата. 
То је овим споразумом спрече-
но и Архив је и званично почео 
да ради већ 1. децембра 1949. 
године. Осим бриге за архив-
ску грађу од непроцењиве вред-
ности, њене обраде и заштите, 
грађа је уређена, а тиме је по-
стала доступна и многобројним 
истраживачима из земље и ино-

странства. Недуго затим, уз 
сагласност и писмене одлуке 
надлежних органа у Сремским 
Карловцима, 1950/51. године 
Архиву су предати на чување и 
коришћење преостали сачувани 
списи Карловачке гимназије, 
њеног патроната и старатељства, 

Др Жарко Димић

ПРИЛОЗИ ИСТОРИЈИ АРХИВА  
КАРЛОВАЧКОГ МАГИСТРАТА

Након оснивања Архива 
Историјског института 
Српске академије на-

ука Сремски Карловци, свега 
неколико година после завр-
шетка Другог светског рата, на 
иницијативу органа НР Србије 
и Српске академије наука, до-
шло је до споразума између 
Светог архијерејског синода 
Српске православне цркве и 
Српске академије наука, којим 
је Синод, одлуком од 21. јуна 
1949. године, предао Академији 
„на чување и дефинитивно 
уређење архиве Митрополије 

и Конзисторије Сремско-кар-
ловачке“, задржавајући право 
власништва над њима. То је било 
суштинско и спасоносно решење 
две значајне српске институције, 
с обзиром на то да су архив, али и 
многа уметничка, црквена, кул-
турна и друга материјална добра, 

Карловачка патријаршија 19. век
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урбаријуми, и сл., затим попис 
о присутним актима, протоко-
лима, рачунима, регистри, пре-
писи и др. Дакле, попис списа 
који се налазе у правном, поли-
тичко - економском и одељењу 
штампаних и литографских до-
кумената где се налазе Књига 
забрана, Књига пасоша, Књига 
женидбених дозвола и сл. 

Као што ћемо видети из до-
кумената која су у оригина-
лу писани на немачком језику 
по наређењу оберинспектора 
мајора Тадије фон Естерајхера 
из 1781. године и врховног 
аустријског инспектора свих 
војних комунитета у Краљевини 
Славонији и Војводству Срем.

Дакле, према одлуци са 
највишег места морали су сви 
војни комунитети, па са њима 
и карловачки, уредити своје 
архиве, пописати документа и 
иста чувати. С времена на вре-

Карловачки магистрат и Карло-
вачки војни комунитет. О овим 
документима, а то су инвента-
ри царских заштитних писама, 
привилегија, потврда, донација, 
декрети, оригиналне повеље, 
границе поседа карловачке оп-
штине, нагодбе, реамбулације, 

део грађе је уништаван и не-
бригом, нестручним руковањем 
архивским материјалом, али и 
лошим смештајним условима. 

У том смислу интересантна су 
и два архивска документа, која 
се односе на инвентар и попис 
најзначајнијих докумената за 

Магистрат стари

Капела мира
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цима. Свакако да би било преко 
потребно ова и друга документа, 
која су недостајућа прикључити 
Архиву Карловачког магистра-
та. У том смислу ови пописи су 
нама данас драгоцени.

С друге стране, имамо пре-
глед начина уређења тадашњих 
Архива војних комунитета у 
Краљевини Славонији и Вој-
водству Срем, тј. у војној грани-
ци. Пред нама је свакако и један 
организован и добро уређен при-
ступ вођења власти у тадашњем 
слободном војном комунитету 
Карловци. 

Први документ је Инвентар 
значајних докумената везаних 
за статус и прошлост вароши, 
а други је исказ или попис од 
1720. до 1847. године. Сачињени 
су истог дана, 8. маја 1848. годи-
не. Први документ (инвентар) 
нема свој број, већ се налазио 
хронолошки у Архиву Карловач-
ког магистрата за 1848. годину. 
Други докуменат има свој дело-
водни број. 

и заштићена. Немамо података 
да ли су и ова документа Кар-
ловачког магистрата била сла-
та са архивом Митрополијско-
патријаршијског архива за 
Београд. 

Интересантно је приказати 
шта се са неким од ових доку-
мената из пописа архива Кар-
ловачког магистрата дешавало 
у периоду након, а можда и пре 
Другог светског рата. Нека до-
кумента, као што је Регистар пи-
сама Православног обшћества 
карловачког од 1720-1790, бр. 
1-13 затичемо у Гимназијском 
архиву. Затим, „Salva quardija“, 
заштитно писмо, које издаје цар 
Карло VI 19. јула 1720. године 
Карловачкој општини, налази се 
у Градском музеју у Сремским 
Карловцима. Док Регистар пи-
сама Карловачке општине бр. 
1. од 28. септембра 1720. године 
налазимо у Гимназијском архи-
ву. Затим повеља цара Карла VI 
издана Карловчанима 1721. го-
дине чува се (чувала се) у Град-
ском музеју у Сремским Карлов-

ме је стање, њихов број и усло-
ви у којима су чувани провера-
ван од стране инспектора или 
инспекција Војних комунитета. 
Таква једна инспекција прегле-
дала је 8. маја 1848. године Архив 
Карловачког војног комунитета 
која се налазила у Карловачком 
магистрату и о томе је сачинила 
прецизан записник. Сигурно је 
да су овакви пописи сачињавани 
и приликом примопредаје дуж-
ности у Комунитету.

Занимљиво је да је инвентар 
и попис архивалија сачињен 8. 
маја 1848. године, када је у Кар-
ловцима након одржане Мајске 
скупштине врило као у кошни-
ци. Карловци су били препу-
ни народа и наоружаних гра-
ничара, проглашена је Српска 
Војводина, али то, као што види-
мо, није ометало званичне вла-
сти да раде свој редован посао. 
Овај попис био је од изузетног 
значаја уочи почетка ратних 
операција, када су документа из 
пописа инвентара сигурно мо-
рала бити спакована, склоњена 
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Говор Лајоша Кошута, као 
и дешавања у Бечу, узнемири-
ли су „духове“ на Пожунској 
дијети (Угарском сабору). Од-
мах су започети преговори о 
саставу самосталне мађарске 
владе. Угарски сабор је прихва-
тио револуционарни програм, а 
потом је образована делегација, 
која се 15. марта паробро-
дом из Пожуна упутила у Беч. 
Делегација је имала 72 члана, а 
један од тринаесторице чланова 
Горњег дома био је и митропо-
лит Јосиф Рајачић. Цар је два 
дана касније, 17. марта, признао 
самосталну мађарску владу под 
председништвом грофа Лајоша 

пештанска омладина формули-
сала је мађарски национални 
програм у 12 тачака, тражећи 
грађанске слободе, равноправ-
ност грађана пред законом, 
опште опорезивање, укидање 
кметства и дажбина. 

Историчар Чедомир По-
пов дошао је до закључка „да је 
револуција у Мађарској почела, 
заправо, већ говором Лајоша 
Кошута у Пожунском сабору 3. 
марта 1848, у којем су саопште-
не две кључне тачке револуци-
онарног програма: ослобађање 
кметова и формирање самостал-
не угарске владе“.

Др Гордана Петковић

МАЈСКА СКУПШТИНА 
1848. ГОДИНЕ

Револуционарни по-
крет, који је фебруара 
1848. године букнуо 

у Паризу, врло брзо је захва-
тио и Хабзбуршку монархију у 
чијем саставу је била и данашња 
територија Војводине. До првих 
демонстрација у Бечу дошло је 
почетком месеца марта, да би 
већ 13. марта (по новом кален-
дару) био срушен дугогодишњи 
аустријски канцелар, кнез Ме-
терних, створена Национал-
на гарда и проглашене устав-
не слободе. Револуционарни 
догађаји у престоници били су 
подстицај за догађаје у Пешти 
од 15. марта. Револуционарна 

Мираш Кићовић, Јован Хаџић (Милош Светић), 1930.
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сто у новој уставној угарској 
држави. Српска студентска и 
ђачка омладина у Пешти, Буди-
му и Пожуну, припремала се за 
револуционарну акцију. Њени 
предводници били су Јован 
Ђорђевић, Лаза Марковић, Јаша 
Игњатовић, Јован Суботић, 
Ђорђе Стојаковић и Исидор 
Николић. Српски захтеви фор-
мулисани су у 17 тачака, у којима 
је тражено признавање српске 
народности, слободна употреба 
језика у народним пословима, 
слобода вероисповести, редов-
но годишње сазивање народно-
црквеног сабора, укључивање 
Срба у највише органе државне 
власти и судства и друго. Сви 
ови захтеви били су у оквиру 
Угарске, у којој су признавали 
првенство мађарског народа и 
мађарског језика као државног. 

Митрополит Рајачић је већ 
18. марта, вративши се у По-
жун, упутио циркулар својим 
владикама, конзисторији и на-
роду. Сматрао је да је за Србе 
најбоље да остану у миру, што 
им и поручује и још саветује да 
слушају једино своје архипасти-
ре.

Тих дана су се митрополит 
Рајачић и Јован Хаџић, као чла-
нови угарског сабора, обратили 
мађарској влади са молбом да 
се при Министарству просвете 
отвори канцеларија за српске 
школске и црквене ствари, као и 
да Срби добију сопствене судове 
и право на употребу свог језика 
у јавним пословима. Том при-
ликом тражили су и сазивање 
сабора у Карловцима, који је и 
одобрен за 15. мај, али не као 
„народни“, већ само као „цркве-
ни“ сабор.

Док су митрополит и Хаџић 
водили „трому и старачки му-
дру“ политику, дотле је револу-
ционарни дух у народу почео да 

лога, односно, због тржишне 
повезаности. Други разлог било 
је аграрно питање и страх да 
сељаци не преузму земљу. „Као 
феудално-спахијски слој, оно 
није желело да уступи земљу 
сељацима, а да би и земљу и 
остатке привилегија задржало 
за себе, оно је своју политику 

прожело шовинизмом, тврдећи 
да би мађарски поседи прешли 
у руке немађара у случају по-
деле земље“ – сматра истори-
чар Славко Гавриловић. Једно 
од кључних питања било је и 
национално питање. Његово 
решење састојало се у томе да 
се у Угарској национална права 
могу признати само Мађарима, 
а свака друга могућност би 
водила разбијању јединства 
мађарске нације и државе. Чак 
је и Кошут у овом питању био 
бескомпромисан, тврдећи да би 
признавање немађарских ста-
новика за посебне, пуноправне 
нације умањило резултате мар-
товске револуције. 

Срби су, иако су знали за Ко-
шутове ставове, у првим дани-
ма револуције били уз Мађаре, 
верујући да ће имати своје ме-

Баћањија и са Кошутом као ми-
нистром финансија.

У време боравка у Бечу 
Рајачић је требао да се састане 
са бароном Фрањом Кулмером, 
који је био одређен за комеса-
ра Српског народно-црквеног 
сабора, ради договора око 
одржавања сабора. За његово 
сазивање била је потребна и до-
звола Двора, међутим, како је 
Двор у међувремену признао 
нову мађарску владу, Рајачићу 
је преостало једино да се врати у 
Пожун и тамо затражи одобрење 
од нове владе.

Рајачић се у Бечу састао са 
Хрватима, Људевитом Гајом, 
Иваном Кукуљевићем и Анту-
ном Врањицанијем, који су били 
одлучни у намери да прекину са 
Мађарима и да се ослоне на Беч. 
Тада је Гај позвао митрополита 
Рајачића да им се придружи и 
да се стави на чело српскохрват-
ског покрета. Међутим, Рајачић 
није хтео ништа да предузме пре 
него што се одржи народни са-
бор у Карловцима. 

Самостална угарска влада, 
иако настала у револуцији, била 
је компромисна, што је доне-
кле умиривало митрополита 
Рајачића. Њу су сачињавали 
конзервативни (Баћањи, Естер-
хази), умерени (Сечењи, Деак 
и Етвеш) и напредни либерал-
ни елементи (Кошут), а главни 
циљеви су јој били: легализовање 
у односу према Двору, очување 
класних позиција племства и 
превласти мађарства, као и 
сузбијање сељачких и покрета 
немађарских народа у Угарској.

Средње племство, које је но-
сило револуционарни покрет у 
Угарској, није желело да дође до 
радикалног преображаја држа-
ве из више разлога. Пре свега, 
није желело потпуно одвајање 
од Аустрије из економских раз-

Митрополит Јосиф Рајачић
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Револуционарни покрет, који 
је захватио Монархију, ставио је 
митрополита Јосифа Рајачића 
пред нове и тешке задатке. На-
род и његови прваци, покренути 
револуционарном акцијом, били 
су одлучни у намери да остваре 
своје давнашње жеље: да про-
гласе Војводину и Патријаршију. 
Њихови погледи били су упрти у 
митрополита, који је, како пише 
Јован Радонић, био „познат дот-
ле као родољуб и одлучан бо-
рац за права народа и цркве“. 
Рајачић је уживао симпатије 
српског народа, који је „почео 
да гледа на њ као на свога по-
главицу“. Међутим, иако је био 
окретан, проницљив, одлучан и 
смео, Рајачић се у почетку коле-
бао. Он се на Велику среду, 18. 
априла, вратио са угарског Са-
бора у Карловце. Још исте ноћи 
митрополит је био обавештен да 
се за сутрадан припремао вели-
ки збор у Новом Саду. Сутрадан, 
на Велики четвртак, примио је 
детаљније вести о новосадским 
догађањима, тако да је за ручком 
био „невесео и туробан“. Врло 
брзо у Карловцима се окупило 
око 2000 људи, који су дошли са 
заставама и музиком. Рајачић 
је покушао да смири народ. Же-
лео је да им се обрати са про-
зора, али на инсистирање, он је 
ипак сишао међу њих: „Рајачић 
сиђе, с крстом у руци; старца 
попну на сто и отпочну прего-
вори. Александар Костић изго-
вори зашто су дошли, а Рајачић 
стане обећавати Сабор. Али ом-
ладина повика: нећемо Сабор, а 
хоћемо народну скупштину, која 
ће бирати војводу и патријарха. 
Рајачић се устезао, али се мо-
рао заклети, да ће, не питајући 
мађарско министарство, сазвати 
народну скупштину.“ Карловач-
ки парох Александар Николић, 
очевидац, забележио је: „Бада-
ва се опирао митрополит, и да 

грамима неких српских оп-
штина, тек половином апри-
ла. Захтев за стварање Српске 
Војводине јавља се, по мишљењу 
Гавриловића, у „карловачким 
захтевањима“, где је најбоље 
формулисан. У томе је сигур-
но велику улогу имао и сна-
жан подстицај из Кнежевине 
Србије, о чему сведочи и савет 
Матије Бана, повереника ми-
нистра Илије Гарашанина, Сте-
вану Книћанину: „Анархија је у 
свој Угарској; ваља међу Србима 
њеним ред завести; иако су мањи 
бројем, биће редом јачи. Кад су 
царске власти парализоване, 
морају их народне замјенити; 
па зато треба савјетовати 
прекошњим Србима да сами 
устроје мјестне привремене вла-
сти, а централну у Карловцима 
или Новом Саду. Сад је време да 
поврате одузету им аутономију 
с војводом и с патријархом 
на челу.“ Матија још саветује 
уговарање савеза са Хрватима, а 
све на подстицај Србије, која би 
у том јужнословенском покрету 
била „господарица“.

У Новом Саду се, 19. априла, 
по договору окупила омладина 
из разних места Бачке и Срема. 
На скупу је поднет извештај о 
посети Сабору и Кошуту; истак-
нуто је да мађарска влада није 
дозволила сазивање народно-
црквеног, већ само црквеног са-
бора, а говорило се и о намери 
владе да Србе мађаризује, о чему 
сведочи увођење мађарског 
језика у црквене књиге. На то 
је раздражена маса провалила у 
Саборну цркву, узела матрикуле 
од пароха Павла Стаматовића и 
спалила их у порти. Након тога, 
маса се окупила пред Градском 
кућом, и са заставама и музи-
ком кренула је у Карловце да од 
митрополита затражи сазивање 
Српског народног сабор.  

ври. Српске захтеве из Пеште 
прихватиле су и друге српске оп-
штине, па и новосадска, која је 
додала захтев да на народном са-
бору буду заступљени и Срби из 
Далмације, као и питање Војне 
границе. Делегација новосад-
ских Срба, на челу са поручни-
ком и бившим студентом права 
Ђорђем Стратимировићем и ад-
вокатом Александром Костићем, 
упутила се са својим захтевима 
у Пожун. Након вести да се но-
восадска делегација сукобила 
са Кошутом, водећи омладин-
ци међу српским студентима 
(Светозар Милетић, Ђорђе Ра-
дак, Богобој Атанацковић, Мија 

Влашкалић и Јован Живковић) 
одлучили су да се врате кући и 
припреме народ за предстојеће 
догађаје. Њихов договор је био 
да се састану 19. априла у Новом 
Саду.

У првим данима револуције 
у српским захтевима није 
постављано питање посебне 
територијалне јединице. Овај 
захтев јавља се први пут, у про-

Ђорђе Стратимировић
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те њен рад. Тих дана у Карлов-
цима је било између 10 и 15 
хиљада људи. На скупштини су 
били присутни, углавном, изас-
ланици општина из Карловач-
ке, Бачке и Вршачке епархије. 
Пошто је време за сазив скуп-
штине било сувише кратко, 
посланици из даљих крајева, 
из Лике и Крбаве, нису могли 
стићи на време. Од архијереја 
је био присутан само Евгеније 
Јовановић, горњокарловачки 
епископ. Омладину су заступали 
Јован Суботић, Јован Живковић, 
Александар Стојачковић, 
Јован Ђорђевић, а најважнију 
улогу међу њима имали су 
Захаријевић, Рашић, Милетић 
и Радак. Од угледних људи из 
Србије на Скупштини је био 
прота Матеја Ненадовић, као и 
омладинци Јелисије Вукајловић 
и Јеврем Грујић. Ту су се наш-
ли и неки Хрвати, Руси, Чеси, 
Пољаци и Румуни.

„Тог дана човек се једва кре-
тао карловачким улицама; 
пијаца је била пуна народа. 
Ту су Сервијанци у својој на-
родној ношњи с црвеним фе-
совима, окићени пиштољима, 
а још китнастијим јатаганима, 
сабљама и шишанама. Ту су 
Сремци са великим шеширима 
и подугачким гуњевима, и опан-
цима, што им се кожа издалека 
црвени као кухани раци. С горње 
улице силази читав караван 
кола, у њима наоружан народ, у 
првим колима велика тробојна 
застава, на њој српски грб. Чује 
се певање и рефрен: „На ноге, 
Срби браћо, слобода зове...“ 

Око 9 сати одржана је у Са-
борној цркви, посвећеној светом 
Николи, литургија са призи-
вањем Светог духа. Црква је 
била препуна народа, као и дво-
риште митрополијског двора. 
После свечаног богослужења 
митрополит је отишао у двор. На 

да се посланици изаберу по за-
кону, и да допутују у Карловце 
два дана пре отварања скупшти-
не ради саветовања. 

Наиме, према првобитном 
плану скупштина је требала да 
се одржи у Новом Саду, а митро-
полит је замислио да пре тога 
одржи једну претконференцију 
у Карловцима. Пошто је над 
Новим Садом гроф Петар 
Чарнојевић, изванредни и 
опуномоћени краљевски коме-
сар, прогласио преки суд, скуп-
штина је морала да се одржи у 
Карловцима. Гроф Чарнојевић 
именован је да угуши побуне на 
југу Угарске, ако треба и оружа-
ном силом, и прогласи преки суд 
на подручју банатских жупанија 
и у Шајкашкој, као и у Новом 
Саду, Сомбору, Араду и Темиш-
вару. Он је именован и за комеса-
ра сабора, који је мађарска вла-
да предвидела за 15. мај и то као 
црквени конгрес. По мишљењу 
Славка Гавриловића митрополит 
је више желео црквени конгрес 
него скупштину. Како наводи 
Душан Поповић, митрополит је 
успео да убеди делегацију Срба 
из Руме, која је стигла 11. маја, 
како је потребно да се конгрес 
одложи. Међутим, млади Илија 
Захаријевић и Ђорђе Радак по-
бунили су народ у Карловцима, 
па је Рајачић морао да приста-
не на скупштину предвиђену за 
13. мај. Поповић, такође, наводи 
да су неки омладинци, који су 
митрополиту задавали бриге и 
невоље, протерани из града.

У време одржавања Мајске 
скупштине у Карловцима се, 
поред народних посланика (де-
путираца), сакупило на хиљаде 
родољуба из Бачке, Баната, Сре-
ма и Србије. Било је ту велико-
школаца, трговаца, занатлија, 
интелектуалаца, војника и 
сељака, који су желели да пра-

није попустио, Бог свети зна до 
чега би ствар дошла, премда је 
уочи блага дана Великог петка, 
и под своју старост, држећи час-
ни крст у руци, на срамоту на-
рода, од немислени људи много 
непријатности поднео.“

Рајачић је попустио и за 13. 
мај, по старом календару 1. 
мај, сазвао народну скупштину 
у Карловцима. Касније, у својој 
Аутобиографији, Рајачић је тај 
свој поступак објаснио овим ре-
чима: „У оно време народу се ниш-
та није могло, ни смело одбити, 
јер би онај који би се томе успро-
тивио платио то главом.“

Чим је сазнао о догађајима у 
Новом Саду, Рајачић је наредио 
епископима да се црквени про-
токоли убудуће воде на цркве-
нословенском језику, а да се 
протоколи вођени на мађарском 
језику ставе на сигурно место 
и чувају од паљења, како би се 
заштитили драгоцени подаци. 
Рајачић је о паљењу протокола 
и о својој наредби епископи-
ма обавестио мађарског мини-
стра вере и просвете Етвеша. 
Међутим, и поред његове наред-
бе, до паљења протокола је до-
шло и у другим местима, Бечеју, 
Великом Бечкереку и Вршцу.

Посланици за Мајску скуп-
штину бирани су по новом за-
кону из 1848. године, који је 
уместо дотадашњих 75 одре-
дио 100 посланика, који би за-
ступали становништво Кар-
ловачке митрополије. Од 
укупног броја посланика 25 је 
било из свештеничког сталежа, 
25 из војничког (Војна грани-
ца) и 50 из грађанског стале-
жа (Провинцијал и слободни 
војнички градови). Изборе су 
спроводили свештеници или 
црквене општине. Рајачић је 
окружницом од 9.(21) априла 
обавестио епископе да настоје 
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војводе каже се: „Данас оживи 
наново достојинство патријарха 
србског, данас избрасмо војводу 
србског, као што нам цареви 
право за проливену крв срца на-
шег даше. Први пут појависмо се 
данас као народ одкако смо као 
тај пре сто година појављивати 
се престали. И све учинисмо 
по закону, у миру и поредку, 
као просвештен народ, као вер-
ни подајници, као права браћа 
између себе.“

Јосиф Рајачић је истог дана 
разаслао окружницу епископи-
ма обавештавајући их о избору 
патријарха и војводе у којој каже: 
„Први корак унутарње народне 
свести о својим правима учини-

Затим је протосинђел Никанор 
Грујић прочитао привилегије 
и објашњавао их народу. По 
привилегијама српском на-
роду је признато право да има 
свог патријарха, да бира свог 
војводу и има своју самостал-
ну народну управу. Говор је од-
ржао и протосинђел Каћански, 
након кога је Скупштина изви-
кала митрополита Рајачића за 
патријарха, а пуковника Стева-
на Шупљикца из Огулинске ре-
гименте за војводу (који се у то 
време налазио на италијанском 
бојишту). Овај избор оглашен је 
звоњењем са свих карловачких 
цркава. У прогласу Скупштине 
поводом избора патријарха и 

предлог Ђорђа Стратимировића 
митрополиту је послата једна 
депутација која га је позвала да 
отвори Скупштину и руководи 
њоме. Митрополит Рајачић је 
прихватио, појавио се у орна-
ту са крстом у руци, у пратњи 
два протосинђела, Сергија 
Каћанског и Никанора Грујића. 
Тада је из цркве изнешено „небо“ 
(балдахин) и, како наводи Коста 
Петровић, стављено под трем 
митрополијске библиотеке. Ми-
трополит је отворио Скупштину 
говорећи о српским правима, 
природним, политичким и вер-
ским, које Срби треба да уживају 
или поново добију ако су им оте-
та: „Највећи, али и најтежи је за-
датак нам како ћемо благодатну 
цељ ову постигнути, како ће се 
благе ове жеље народње испунити, 
како ће оне у живот ступити и 
како ћемо их за сву будуштност 
обезбедити? (...) Зато отложите 
сваку страст, одбаците дале-
ко от себе све себичне интересе, 
имајте пред очима само славу, 
чест и ползу народну, мислите да 
на вас гледа данас сав просвеште-
ни, сав славенски свет, допусти-
те да речем да вас гледа свето 
племе Неманића, Симеона, Сави и 
Уроша, да вас прате очи Душано-
ве, Лазареве, Арсенија и Максима, 
помен’те се Милоша Обилића, 
сложне браће девет Југовића, ал’ 
и невере Вука Бранковића!!! Нека 
царствује у совету вашему света 
слога, мудрост, правда, љубов и 
истина. Нек вас крепи света вера 
ваша, нек вас води премудрост 
божја!!! Не наглите да што не 
урадите чега би се или стидети 
могли или што би светињи вашој, 
церкви и народности, пагубу на-
нести, славу праотаца, славу и 
чест народњу помрачити и об-
раз нам оцрнити могло. Радите 
све као народ славан, као народ 
слободан, као народ паметан, 
зрео и мудар, као народ храбар, 
веран и сербске славе достојан.“ 
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моарима забележио: „Сад ми већ 
није куда, морам се у Нови Сад 
вратити оставив у Карловцима 
неиспуњену нумеру мог одбор-
ништва“. Ухапшен је због свог 
става и због сарадње са Петром 
Чарнојевићем, изванредним и 
опуномоћеним комесаром угар-
ске владе, али је брзо пуштен и 
постаје уредник Вестника, ли-
ста Главног одбора. Игњатовић, 
ипак, одлучује да почетком 
1849. године пређе у Београд.

Јован Хаџић, депутат из Но-
вог Сада, такође се није слагао са 
одлукама Скупштине. „Када је, 

Одлуке Мајске скупшти-
не биле су са одушевљењем 
прихваћене од стране депути-
раца и народа који се налазио 
у Карловцима. Међутим, било 
је и оних изасланика који су 
вратили своје мандате и напу-
стили скупштину, сматрајући 
да њене одлуке могу бити врло 
штетне по српски народ. Један 
од њих је и члан Главног одбора, 
Јаша Игњатовић, који је ве-
ровао да је будућност Срба у 
Војводини у савезу са Мађарима 
и њиховој заједничкој борби 
против Беча. Он је у својим Ме-

ла је с највећом крепошћу духа и 
срца славна народна скупштина 
тиме што је смирености нашој 
једнодушно и једногласно врати-
ла, огласивши нас за патријарха, 
име патријарха које је донео са 
собом наш претходник Арсеније 
Чарнојевић заједно с влашћу коју 
до данас употребљава архие-
пископ карловачки у овдашњој 
јерархији, а које је затим било 
ускраћено осталим архиеписко-
пима.“

Скупштина није радила у 
недељу, 2. (14) маја, а наставила 
је са радом у понедељак, 3. (15) 
маја. Тог дана су донети следећи 
закључци: 

 [ Српски народ је политички 
слободан и независан под 
аустријским владарским до-
мом и угарском круном;

 [ „Срем с Границом, Барања, 
Бачка с Бечејским Диштрик-
том и Шајкашким батали-
оном и Банат с Границом и 
Диштриктом Кикиндским“ 
проглашавају се Србском 
Војводовином;

 [ Војводовина Србска ступа у 
политички савез „с Троједном 
Краљевином Хрватске, 
Славоније и Далмације на 
темељу слободе и савршене 
једнакости...“;

 [ Изабран је одбор (Главни 
одбор), који ће уместо скуп-
штине управљати народним 
пословима, и наименовани су 
његови чланови;

 [ Признаје се влашка народна 
самосталност;

 [ Да се Народни сабор, заказан 
за 15. мај, не држи;

 [ Именовати одбор који ће 
закључке Скупштине изнети 
пред цара и Хрватски сабор;

 [ Именовати одбор који ће за-
ступати интересе српског на-
рода на Словенском конгресу 
у Прагу.

Вестник
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резервисано, без обзира што је 
хрватски Сабор прихватио одлу-
ке Мајске скупштине. Борбе су 
се водиле са променљивим успе-
хом, а српска војска се посебно 
истакла код Сентомаша, који је, 
као симбол српског отпора, на-
зван Србобран.

Ову фазу Српског покре-
та карактерише први сукоб 
патријарха Рајачића и генера-
ла Стратимировића. Конзер-
вативни патријарх желео је 
да сконцентрише сву власт у 
својим рукама, односно поред 
црквене желео је и грађанску, 
али и војну власт. На другој 
страни млади и либерални ге-
нерал Стратимировић је имао 
амбицију да управо он буде вођа 
покрета. Привремено решење 
сукоба уследило је доласком 
војводе Шупљикца, који је пре-
узео војну власт. 

У јесен 1848. године Хрват-
ска, а затим и Аустрија, објавиле 
су рат Мађарској, што је утица-
ло на промену односа снага и 
на промену става бечког двора 
према српском покрету. Са на-
мером да придобије Србе као са-
везнике против Мађара, млади 

и Јован Суботић). Донета је од-
лука да се у Карловцима оснује 
штампарија и да се штампа 
Вестник, који је од априла 1848. 
излазио у Пешти, као званич-
ни орган Главног одбора. За грб 
Војводовине узет је српски грб. 

После Мајске скупшти-
не, док су депутације Српске 
Војводовине тражиле политич-
ку и моралну подршку на стра-
ни, Главни одбор је преузео 
вођство Српског народног по-
крета, а на место председни-
ка, уместо патријарха Рајачића 
који је са депутацијом отпуто-
вао у Инсбрук, изабран је Ђорђе 
Стратимировић. 

Одлуке Мајске скупштине 
одушевљено су прихваћене од 
целог српског народа, а уз из-
весну резерву о припадности 
Срема Војводини, и од Сабора 
Троједне Краљевине. Међутим, 
одбачене су од стране царског 
двора као незаконите, Срби 
нису признати за нацију него за 
верску скупину, а за решавање 
својих захтева упућени су на 
мађарску владу, која је одлучи-
ла сукоб са Србима да решава 
оружјем. Рат је започео царски 
генерал Јанош Храбовски када 
је у јуну 1848. године, по запове-
сти мађарске владе, напао Кар-
ловце са циљем да уништи Глав-
ни одбор. Срби су, под командом 
Ђорђа Стратимировића, одбили 
царско-мађарску војску и при-
морали је на повлачење. 

После овог напада Срби 
почињу да се наоружавају и да 
стварају војне логоре. Главни 
војни логор, као и складишта са 
великом количином муниције 
налазили се у Карловцима. 
Србима у Војводини у помоћ су 
притекли добровољци из Кне-
жевине Србије, које је предво-
дио војвода Стеван Книћанин, 
док се бан Јосип Јелачић држао 

при томе, видео да и патријарх 
напушта чисто српско народно 
подножије, на коме су рад за-
почели, а безусловно приступа 
савезу са Хрватима... напустио 
је посланичку дужност па се 
вратио у Нови Сад...“, пише Ми-
раш Кићовић. Након тога Јован 
Хаџић више није учествовао у 
раду Српског народног покрета. 

После Скупштине патријарх 
Рајачић је примио румунску 
депутацију преко које је позвао 
румунски народ да устане про-
тив заједничког непријатеља 
и изабере свог митрополита и 

војводу. Након тога је примио 
и хрватску депутацију, којој је 
посвећивана посебна пажња, па 
су њени чланови присуствовали 
чак и седницама Главног одбора. 

На првим седницама Одбора 
одлучено је да једна депутација 
изнесе цару одлуке српског 
народа донешене на Мајској 
скупштини и да преговара са 
Хрватима. Патријарх је преузео 
обавезу да о одлукама Скуп-
штине обавести барона Етве-
ша, министра просвете и вере, 
као и палатина Стефана. За-
тим, изабрани су представни-
ци за Свесловенски конгрес у 
Прагу (Никанор Грујић, Павле 
Стаматовић, Павле Радовановић 

Стеван Шупљикац

Јован Хаџић
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звање царског комесара, чиме 
је деградиран и патријарх и 
српска народна управа, односно 
започето је његово уклањање. 
Врло брзо је Рајачић разре-
шен и ове дужности и послат у 
Беч да преговара о будућности 
Срба у оквиру Монархије. Сва 
власт у Војводини повере-
на је бану Јелачићу и генера-
лу Мајерхоферу. Срби су врло 
брзо доживели тешке поразе и 
на бојном пољу, а изузетно тра-
гично је било бомбардовање 
Новог Сада са Петроварадин-
ске тврђаве (12. јуна 1849. го-
дине). Остаци српске војске 
су током лета, ипак, заједно 
са Аустријанцима и Хрвати-
ма, водили тешке борбе против 
Мађара у Бачкој. Коначан пораз 
мађарска војска је доживела од 
руских снага, 13. августа, код 
Вилагоша. 

Царским патентом од 18. но-
вембра 1849. године створена 
је посебна територија под на-
зивом ВОЈВОДСТВО СРБИЈА 
И ТАМИШКИ БАНАТ, којој су 
припале само цивилне области 
Бачке и Баната, са Румским и 
Илочким срезом у Срему. Изван 
ове територије остали су Војна 
граница и Шајкашки батаљон. 
Титулу српског војводе носио 
је цар, а управитељ је био Фер-
динанд Мајерхофер. Седиште 
Војводства постао је Темиш-
вар. Захтеви Срба, да остваре 
Војводину какву су замислили 
на Мајској скупштини, на овај 
начин су одбачени. Војводство 
Србија и Тамишки Банат конач-
но је укинуто царским патен-
том децембра 1860. године, а 
последњи покушај Срба и оста-
релог патријарха Рајачића, да 
се ова захтевања остваре и од-
ржи Војводина, био је у пролеће 
1861. године, на Благовештен-
ском сабору. 

други сукоб разрешен тако што 
је патријарх Рајачић добио под-
ршку војних команданата.

Октроисаним уставом од 4. 
марта 1849. године Војводовина 
није призната као посебна 
круновина, а Војна граница је 
издвојена од Војводине и Хрват-
ске као посебна тероторијална 
јединица. Неколико дана ка с-
није, почетком априла, Војво-
дина је проглашена за један од 
седам војних округа Угарске, а 
власт над њом је припала гене-
ралу Фердинанду Мајерхоферу. 
Патријарх Рајачић је добио 

цар Франц Јозеф, крајем 1848, 
признаје неке од одлука Мајске 
скупштине, али тиме није решио 
српско питање. Цар је потврдио 
избор патријарха и војводе, али 
је заобишао питање граница 
Војводине.

Крај 1848. и почетак 1849. 
године донео је Србима нове 
тешкоће: изненадну смрт војводе 
Стевана Шупљикца и други су-
коб Рајачића и Стратимировића. 
Команда над војском пове-
рена је генералу Фердинанду 
Мајерхоферу, а затим генера-
лу Кузману Тодоровићу, док је 

Бомбардовање Новог Сада са Петроварадинске тврђаве 1849. године

Благовештенски сабор 1861. године
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