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Излази са благословом Светог Архијерејског Синода Српске Православне
Цркве Син. бр. 1672 / зап. 1266 од 12. децембра 2017. године

Штампање Зборника радова са научног скупа „Патријарх Јосиф Рајачић и
његово доба (1785–1861)“ подржала је Управа за сарадњу с црквама
и верским заједницама Министарства правде Републике Србије
8

РЕЧ УНАПРЕД
Научни скуп „Патријарх Јосиф Рајачић и његово доба“ одржан је у Сремским
Карловцима 5. новембра 2016. са благословом Његовог Преосвештенства епископа
сремског Господина Василија, а поводом обележавања 155 година од упокојења патријарха српског Јосифа Рајачића. У својству почасног председника Организационог
одбора научног скупа Његово Преосвештенство епископ сремски Василије је именовао Научни одбор којим је руководио проф. др Дејан Микавица са Одсека за историју
Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, као и Организациони одбор
којим је председавао протојереј-ставрофор проф. др Радомир Поповић са Православног богословског факултета Универзитета у Београду.
Ова једнодневна научна конференција одржана је у Богословији Св. Арсенија
у Сремским Карловцима, благодарећи и подршци њеног ректора, протојереја-ставрофора Јована Д. Петковића. На пленарном заседању и отварању скупа поздравне речи
су упутили Његово Преосвештенство епископ сремски Господин Василије, проф. др
Драган Станић, председник Матице српске и протојереј-ставрофор проф. др Димитрије Калезић, професор Православног богословског факултета у пензији. Отварању
научног скупа је присуствовао помоћник директора Управе за сарадњу с црквама и
верским заједницама Министарства правде Републике Србије др Марко Николић. Отварању радног дела претходио је културно-уметнички програм где је био упечатљив
наступ Црквено-дечијег хора „Орлић“ из Батајнице под диригентском палицом Јелене Павловић.
Непосредни организатор научне конференције била је Епархија сремска, а
издавање и штампање зборника научних радова, чланака и расправа поред Епархије
сремске поверено је и Архиву Српске Православне Цркве из Београда. Овом приликом захваљујемо се свим учесницима научне конференције и организаторима. Штампање Зборника радова са научног скупа подржала је Управа за сарадњу с црквама и
верским заједницама Министарства правде Републике Србије, а саиздаваштво Епархије сремске и Архива Српске Православне Цркве потврђено је и благословом Светог
Архијерејског Синода Српске Православне Цркве (син. бр. 1672 / зап. 1266 од 12. децембра 2017. године). Исто тако, не мала захвалност на донаторским прилозима који
су помогли одржавање научног скупа иде проф. др Љиљани Јеремић (потомку породичне лозе српског патријарха Јосифа Рајачића), затим проф. др Лидији Барjактаровић и проф. др Јелени Ђорђевић Бољановић.
После окончања рада научне конференције одржан је парастос блаженопочившем патријарху српском Јосифу Рајачићу у храму Св. Николаја у Сремским Карловцима. Парастос су служили протојереј-ставрофор Јован Милановић, настојатељ
Цркве Св. Николаја, протојереј-ставрофор Радомир Поповић, протојереј-ставрофор
9
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Јован Д. Петковић, ректор Карловачке богословије и архимандрит Стефан Вучковић,
игуман манастира Велика Ремета.
Остајемо у нади да овај зборник радова са научног скупа „Патријарх Јосиф
Рајачић и његово доба“ на адекватан начин сумира досадашња знања о историјској
улози знамените личности српске црквене историје 19. века, као и то да може да послужи сигурним путоказом за сва будућа истраживања и проучавања историјске улоге архимандрита гомирског, епископа далматинског и вршачког, митрополита карловачког и патријарха српског Јосифа „од племените породице Рајачић“.
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Његово Преосвештенство епископ сремски Господин ВАСИЛИЈЕ

Сремски Карловци, 5. новембар 2016. године

ПОЗДРАВНА РЕЧ ЊЕГОВОГ ПРЕОСВЕШТЕНСТВА
ЕПИСКОПА СРЕМСКОГ ГОСПОДИНА ВАСИЛИЈА
Поштовани господине Милета,
Господине Марко,
Уважени господине ректоре,
Пречасна и часна братијо свештеници,
Поштована господо професори Карловачке богословије,
Даме и господо,
Блаженопочивши патријарх Јосиф Рајачић уистину спада међу оне историјске
личности, које на најубедљивији начин сведоче о веома сложеном положају нашег народа у Хабзбуршкој монархији, али и о пожртвованој улози православне јерархије, која је
у тим тешким и опасним временима, својим нејаким плећима подупирала све духовне,
културне па и политичке традиције ишчезле српске државе. Наша Црква је овог свештеничког сина из Лике упамтила као агилног и амбициозног народног вођу, истинског
утемељитеља Српске Војводине и обновитеља светиње патријарашког достојанства, односно као централну личност Мајске скупштине која је попут раскошног ватромета осветлила ноћ нашег сужањства у аустријској царевини.
Са ретком топлином и великом благодарношћу, сећамо га се и као смелог визионара, који безуспешно покушава да културну историју свог народа обогати отварањем
Универзитета и Народног музеја у Сремским Карловцима, што можда још речитије говори о духовној и интелектуалној снази овог баштиника високог трона блаженопочившег патријарха Арсенија III Чарнојевића.
У нашим бунама је дефинисан светли и морални лик Србинов, као носиоца
људских права и народних идеала, утемељених на принципима универзалности.
То светло народно хтење и ти узвишени принципи моралности и човекољубља
утиснули су се дубоко у душу граничарског, гомирског искушеника, патријарха Јосифа
Рајачића. Он ће кренути у борбу за националну и верску слободу и равноправност, за
бољи и достојанственији положај свог народа.
Рајачић је своме народу зору најављивао. Зато његово предњачење у црквеном и световном смислу представља прави духовни и национални оријентир и симбол
нашег народног уједињења, као и допринос универзалности, разумљив сваком слободољубивом човеку.
Одважност и храброст у сложеним временима да у парламентима Пеште, Пожуна, Загреба, али и на царском двору неустрашиво брани интересе свога народа, изла11
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жући опасности и властити живот, довољно говоре о његовој племенитој народној свести и патриотизму.
Оно што је он урадио и остварио у једном животу, многи народи немају у укупној историји. Зато је завредио да се помену и кућа у којој се родио, манастир у којем се замонашио, епархије у којима је деловао, школе које је отворио, сваки крст којим је народ
благосиљао, сваки темељ цркве коју је осветио, свака реч коју је изговорио, као и да се, на
ползу његовог народа, отргну од заборава и сачувају као светиња.
Само тако ћемо моћи да младим генерацијама дамо „чашу“ у руке, да се на извору српске историје напајају.
Живот Јосифа Рајачића, дечака одраслог у свештеничкој кући, у највећој личкој парохији, која је дала више свештеника, војсковођа, професора и научника, трговаца, угоститеља и других привредника, али и сељака. Ту је он примио прва знања и ту се
описменио и надахнуо духом родољубља.
Рајачић је око пола века најдиректније као јеромонах, архимандрит, владика,
митрополит и патријарх, врло одговорно утицао на културно, политичко и религиозно
поље српског народа.
Његов двор је био место окупљања уметника и научника, војника и официра,
свештеника и монаха, владика и бискупа, дипломата, царева и кнежева и свакако обичног народа – паора.
Рајачић је био и остао тајновит и докучив, близак и далек, храбар и рањив, учен
и жедан знања, узвишен и поносан на свој народ и своју Свету Цркву.
Ипак, јесен патријарховог живота загорчала су свирепа искушења и болна разочарења. Укидање његове Војводине веома је погодило остарелог патријарха Јосифа па
је због тога упутио свој протест цару Францу Јосифу. Изнурен годинама и тешким бригама, овај велики борац преминуо је у Карловцима 1. децембра 1861. године, не дочекавши царско својеручно писмо, којим се одобрава одржавање Народно–црквеног сабора,
у априлу исте године. Његови посмртни остаци и данас достојно почивају у карловачкој Саборној цркви, а данас, на задушнице, са благодарношћу се сећамо његове племените душе.
Управо ових дана, позвани смо да, са дужним пијететом и можда немим
дивљењем, поново сагледамо трновити, али и славни животни пут којим је храбро корачао овај даровити монах из Нама посебно драгог манастира Гомирја, па све до Сремских Карловаца у којима је на торжествен начин овенчан Светом Арсeнијевом митром,
која, како се говорило, није много различита од венца мученичког. Желео бих да се и
овом приликом, као надлежни Архијереј Епархије сремске, која у пуној мери баштини
блиставе духовне традиције Карловачке митрополије, од срца захвалим свима вама, који
сте доприносили, а и даље неуморно доприносите да име овог великана наше мученичке
прошлости остане златним словима уписано у историји Српске Цркве. Хвала вам на
пажњи и стрпљењу.
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УВОДНА РЕЧ ДР ДРАГАНА СТАНИЋА
ПРЕДСЕДНИКА МАТИЦЕ СРПСКЕ
Ваше преосвештенство, часни оци, поштовани истраживачи, драги богослови, даме и господо, браћо и сестре,
Велико је задовољство нас у Матици Српској што се одржава скуп о тако заслужној личности као што је митрополит, а потом и патријарх Јосиф Рајачић. Овакву
пажњу научника, историчара и богослова он је многоструко заслужио. Његове заслуге су постале видљиве у српској историји и култури чак и пре него што је сео на трон
Карловачке митрополије. Као епископ далматински он је, наиме, наследио проблеме
са којима се, пре њега, драматично суочавао архимандрит Герасим Зелић: реч је, дакако, о проблемима унијаћења и снажног ватиканског притиска којем је наш народ био
изложен. А касније, 1848. године, када постаје један од кључних јунака Српског националног покрета, митрополит Јосиф Рајачић је показао дубоко и широко постављену
свест о томе колико је неопходно да се наша црква и даље развија и да се суочава са новим изазовима свога доба. Исто тако он је исказивао ставове о томе колико је неопходно да цео наш народ изгради што чвршће механизме заштите од свега онога што га је
доводило у тешка искушења, укључујући и опасности губљења идентитета, преверавања, асимилације и сл.
Радујемо се што ћемо имати прилике да чујемо сазнања о многим аспектима рада патријарха Рајачића, рада који је био веома сложен и тежак, па и доста неповољан по задатке са којима се као архипастир суочавао. Дозволите ми, међутим, да
не помињем колико је он био везан и за Матицу српску, јер то свакако може и мора
бити тема једног посебног рада. У том односу било је и неких неспоразума и неразумевања, али оно што је кључно то је да се заједнички радило на практично истој идеји:
идеји изградње грађанске културе српског народа као хришћанског, православног народа. Имао је патријарх Јосиф Рајачић и неких предлога о томе да би Матица из Пеште требало да се пресели у Сремске Карловце, а та чињеница је, може бити, јасна назнака како је, ето, грађански слој почео нешто другачије да мисли и закључује у односу на
свога патријарха. Ипак, без обзира на многе разлике које су почеле да одвајају грађанство од свештенства, Срби су били једнодушни у ставу да челника Карловачке митрополије имамо права да називамо патријархом, те да је Карловачка митрополија настављач Пећке патријаршије у другачијим, новим политичким и државним оквирима.
Таква одлука карловачке Мајске скупштине 1848. добиће пуно оправдање тек кад, после завршетка Првог светског рата и чина народног уједињења у Краљевину СХС, дође
најзад и до потпуног уједињења Српске православне цркве и до стварања организационог устројства које, у основи, и данас познајемо. Много тога је настављено или започето у времену које је обележила личност патријарха Јосифа Рајачића, па зато ово
13
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историографско расветљавање треба обавити пажљиво и уз пуно познавање чињеница. Желим Вам у том погледу срећан и успешан рад!
Дозволите ми, међутим, да Вам, у наставку ове поздравне речи, понудим
мали песнички допринос данашњем научном програму. Хтео бих, наиме, да Вам прочитам једну песму о томе како је, већ остарели и са близином сопствене смрти суочени
патријарх Јосиф Рајачић могао да доживи тешку вест да се царском одлуком укидају
неке тековине српске борбе за национална права и за аутономију. Та песма има наслов
„На вест о царском решењу којим се укида Српско војводство и Тамишки Банат, остарели патријарх Јосиф Рајачић, с бројаницом у шакама, крупне сузе рони“, а може се
наћи у мојој збирци песама, тачније у поеми о Матици српској Матични млеч.
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Др Димитрије М. КАЛЕЗИЋ, протојереј-ставрофор
(Универзитетски професор у пензији)
Београд, 27. новембар 2016.

ПАТРИЈАРХ ЈОСИФ РАЈАЧИЋ – ВЕЛИКА ТЕМА
НАШЕМ НАРАШТАЈУ
Временски токови су токови без прекида, али њихови ритмови представљају
историјске предахе и осврте, прилике сјећања за широке погледе... Тако и данашњи дан
кад обиљежавамо сто педесет пет година од упокојења великана наше помјесне цркве – патријарха Јосифа Рајачића, представља преглед живота и рада његова - сад, кад је
истекао један вијек, и пола дугога, и пола следеће, шесте по реду деценје тога вијека од
његова упокојења... У питању је један широки и садржајни преглед догађаја и процеса, садржаја и резултата... али је данашњи мотив његова личност: дакле, не само историја, не само биографија, него биографија и њени широки продужеци кроз историјске
и народне садржаје. Ту су упамћени и архивска грађа и шири предмет обраде која прати даљи живот и његова развијања.
Илија, у монаштву Јосиф Рајачић, рођен је и живио у времену, не баш повољном за народе европског континента у цјелини, па ни за Српску цркву. Друга половина осамнаестог вијека била је вријеме оптерећено непогодама друштвенога садржаја у
цијелој Европи, које у француској револуцији (14. јула 1789) достиже свој врхунац. Он
је тада био већ рођен (1785) као син свештеника у Лучанима код Бриња. Кад је стасао
за школу посјећивао је грађанске њемачке школе у Загребу, Карловцу, Сегедину, код
пијериста завршио је другу годину философије, а онда је почео студије на Бечком универзитету које није завршио него их је прекинуо јер су се Французи (1809) приближили Бечу. Ускоро се, дошавши кући, замонашио у манастиру Гомирју, а већ 1811. је архимандрит. Службовао је у Плашком у Епископском двору, послије чега га 15. маја 1829.
године митрополит Стефан Стратимировић у Карловцима хиротонише за епископа
далматинског. Ту остаје до 1833. кад (5. јула) прелази у Вршац за епископа, затим у Карловце (1842) за митрополита, гдје остаје до Мајскога сабора 1848. кад је проглашен за
патријарха. Управо Карловачки сабор је врх перспективе његовога историјског кретања кад ће даље, пуним кораком и у ширим димензијама настављати свој раније започети рад, умножавати га и ширити... све на добро народа и његове Цркве.
Код старих Грка су била дава израза којима су означавани појмови сазнања:
то су гносис, израз који је означавао само мишљење као процес и његове резултате, оно
фино унутрашње философско сазнање, а не предменто знање -епистими. Ми Словени, од почетка имамо два израза – вједјеније, као мишљење и унутрашње знање, али
и термин епистими – знаније, као израз који означава опредмећено знање. Ово прво,
гносис, код Словена добија ново име – вједјеније – именица изведена од глагола вједје15
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ти, што значи умно видјети – знати, односно знање умно за овај израз који је неопходан за ситематизацију знања. Ово прво је - прво стање обраде, а предмет је истраживање и научни рад, а ово друго - епистими, знаије, систематизација опредмећенога
садржаја знања. Та је разлика и данас, више или мање, присутна у менталитету који
је заокупљен мишљењем и систематизацијом у начелу. Тако је дошло да смо кроз цио
средњи вијек имали ријеч веде која је означавала два, три слична и блиска садржаја:
мишљење, наука, знање, школа... Ова терминолошка подвојеност је и данас присутна
у терминологији философскокултуролошкој, па је универзитет висока научна установа гдје се изучава укупан предмет знања, а код Грка је остао њихов стари израз панепистимиу који су Хрвати – да ли превели, да ли лексички пресликали па гласи свеучилиште. Ту је систематизовано и изложено све оно што се набраја и наводи – оно што
је опредмећено.
Карловачки сабор је првог маја 1848. године био велики догађај. Ту је арихепископ карловачки и патријатрх српски Јосиф изашао на површину цијела српског народа. Центар града је био начичкан људима који су пјевали и веселили се, а фине, музикалне, господствене фрајле војвођанске пјевале, народ пјесме прихватао и мелодија
се разливала и таласала па је њихова пјесма, односно стих оптативнога израза, одјековао као рефрен: „Да Бог живи Јосифа“! Он је тада прогалшен за патријарха па је ускоро и устоличен, а касније (1861), преминуо је из овог тварнога а временог свијета и његове атмосфере и винуо се – преминуо у безграничје надтварних небеских плавети.
Извјесни послови Српске цркве и њене културе који су раније замишљани,
а неки и постављани, почињу да се раде, па крећу према своме развоју: штампарија у
Сремским Карловцима, отварање школа, подизање Карловачке и Новосадске гиманзије на виши степен, па други слични пројекти... Ништа то не иде глатко и без проблема, али све је неупоредиво боље но што је било прије Карловачког сабора и његових
великих одјека.
Све ће то, особито кроз сачувану архивску грађу, да проучавају научници
одговарајућих профила и квалификација и да адекватно допуњују оно што је до сада
било познато - урађено и постигнуто.
Све ово о чему говоримо представља линијску перспективу историјскога
правца и равни, а сада ће да буде погодности за рад у димензијама обратне перспективе: ту ће да превагне гносис и знање које од њега долази. Обратна перспектива постоји
у духовном животу и молитвеној психологији још из раних вјекова хришћанства, али
је научно обрађена и изложена тек у првим деценијама XX вијека ( П.А. Флоренски),
док је линијска перспектива позната још из ранијих вјекова; ова друга је представа која
води наш поглед све даље и све уже док нестане, сведена у једну тачку (Албрехт Дирер), а обратна перспектива је – полазећи од субјекта - све шира и богатија; зато је молитвено обраћање икони, односно личности светога која је приказана на иконопису,
па је поглед кроз њу, односно кроз иконостас – у олтар, све садржајнији и богатији, јер
16

је олтар парче неба на земљи. Гледајући икону која није само олтарска преграда, него
лик, личност насликана, а живи у ономе свијету светиње олтарске, која је парче неба на
земљи људи ступају у саоднос са небом, светима - Богом. У Кантовој Кртици чистог
ума Ding an sich je тачка из које полази и иде даље, и шири се у безгранични сазнајни
субјект, човијек – док „Сремски дрвореди” (слика Саве Шумановића) су реална представа линијске перспективе: све уже и дуже до једне тачке. Кант је при крају живота
коначно завршио своју Критику чистог ума (Kritik der reinen Vernunft), a умро je неколико дана пошто је Карађорђе потпалио у Тополи огањ устанка (1804). Тако - икона
је жива личност, односно лик те личности, а не материјални детаљ на прегради олтарској. Са том личношћу ми молитвено разговарамо (молбено, благодарно, прославно).
И прилажемо кроз утјеху и помоћ њен одговор – дакле, у питању је молитвени дијалог
живих личности: оне која се упокојила, али је персонално жива, и ове која јој се обраћа;
ове из свијета грешника, са оном из свијета светих.
У томе је богатство обрнуте или обратне перспективе која је – полазећи од
субјекта – све већа, шира, дубља, виша - сaдржајнија.
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Иван НЕГРИШОРАЦ
НА ВЕСТ О ЦАРСКОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ СЕ УКИДА СРПСКО
ВОЈВОДСТВО И ТАМИШКИ БАНАТ, ОСТАРЕЛИ
ПАТРИЈАРХ ЈОСИФ РАЈАЧИЋ, С БРОЈАНИЦОМ У ШАКАМА,
КРУПНЕ СУЗЕ РОНИ
Господе,
Милостив буди
Према слузи своме Јосифу,
Па га узми нејака и међ’ стареж
Онога света смести где заслужује!
Не могу, Оче наш,
Не могу ништа више да учиним:
Снаге немам ни да дишем, једино
Молитва душу ми, у носу,
Некако држи. Зашто ме,
Господе,
На толика искушенија
Бацаш, недужна, кад ништа
Не беше по жељи мојој? Знам ја добро:
Неканонски сам за митрополита,
Па и за патријарха биран, па у глави мојој
Велика игранка демона могла је
Настати. Хвала Ти,
Господе,
Што канонски поредак
У глави и срцу очувах и што не опоганих
Светост којом обдарујеш животе наше!
А једино ти, Оче наш,
Знаш колики гад сам постати
Могао! За народ свој чиних што се
Највише дало: пред Царским троном
Од напасти племениташке га браних,

Школама и гимназијама државно
Признаније захтевах, а у Карловцима
Универзитет хтедох васпоставити.
Мало се шта од намеренија мојих
Даде! А и са пчеларским дружеством
Умних и честитих не бејах баш
У најбољим отношенијима. Чак су ме
И за некакве дугове мојих свештеника
Епархијских теретили, а ја их за небригу
Око Текелије и његове оставштине
Тужих суду. И око тога нисам био једини,
Него и други, стари матичари
Глас свој подигоше. И ја ту видим,
Добро видим шта се дешава, али спаса
Нема: граждани све више сами послове
воде,
А патријарха за совјет не питају. Та ме
мука
Сад разједа, са њом се изборити
Не умем! Црква на једну, народ на другу
Страну иду! Дај нам,
Боже,
Да бар у мукама, на искушенијима
Тешким, објединимо уморне,
Клонуле умове
Наше!
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КРАТАК ЖИВОТОПИС
ПАТРИЈАРХА СРПСКОГ ЈОСИФА РАЈАЧИЋА
СА ХРОНОЛОГИЈОМ
„Не клоните духом у несрећи,
срећу себи праву треба заслужити и стећи...
нема великих дела без великих жртава,
нема спасења без муке,
из ове смрти се иде право у живот“...
Српски патријарх Јосиф Рајачић (1785-1861)
Српски патријарх Јосиф Рајачић (1785–1861) као црквени поглавар био је
личност великих духовних стремљења и покретач замашне друштвене делатности.
Живео је и стварао у доба великих историјских превирања. Рођен је 20/31. јула 1785.
године у месту Лучани код Бриња, на крштењу добивши име Илија, а упокојио се 1/13.
децембра 1861. Сахрањен је у Саборној цркви Св. оца Николаја у Сремским Кaрловцима где и данас почива.
Харизматична личност посвећена највишим духовним људским вредностима, полиглота, филозоф и дипломата, патријарх Јосиф Рајачић je потомак Срба
Крајишника који су за време патријарха Арсенија Чарнојевића око 1690. године из
Бањалучке околине прешли у крајеве између планина Велебит и Капеле. Замонашивши се као младић од 25 година, под монашким именом Јосиф започео је пут духовника дуг читавих 60 година.
Истрајавајући на том Божијем путу, Јосиф Рајачић је први од српских црквених великодостојника, после 1766. године (укидања Пећке Патријаршије), као поглавар Цркве понео титулу патријарх наставивши тако путању српског црквено-народног предања и једне историјске осведочене аутокефалности. Kao духовни вођа српског
народа у Хабзбуршкој монархији, испољавао је велику храброст вером у Војводину за
време револуционарног врења 1848. године. Поштовао је човека као биће створено по
Божијој слици и прилииц, саткано од душе и тела, предано је сагоревао сву своју снагу у борби за највишу истину, исповедајући да је Оваплоћени Бог откривени Пут, Истина и Живот.

Што се тиче друштвене стране црквеног пастирства главни циљ његових настојања било је чување и учвршћивање права и привилегија српског
народа у Хабзбуршкој монархији. Патријарх Јосиф Рајачић је био свестрана
и на многим странама ангажовна личност која се бавила пословима неопходним у свакодневном животу народа. Видимо га како успешно лечи оболеле у
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време епидемије колере, како се бави ботаником, даље, залаже за развој школства, културе, нарочито црквене и духовне музике. Његова лична библиотека
је бројала око 1500 различитих дела.

У некрологу, објављеном у Летопису Матице српске 1862. године, забележено је да је Јосиф Рајачић „као патријарх управљао... деветнаест година крепком руком
брод православне цркве и брод народа србског у Аустрији! Као нови Мојсије предузео је он да нас изведе из тмине египатске, у којој смо толико година незнатни и незнани чамили, и да нас уведе у земљу обећану, за којом тежише отци и праотци наши, за
којом тежисмо и тежимо једнако и ми! Али као што Мојсију не би суђено, да својом ногом ступи у обећану земљу, тако ни нашем седом патријарху, да види још за свог живота утврђен и обезбеђен политични живот љубљеног нaродa свог!”1

1

Гордана Петковић, Патријарх Јосиф Рајачић, Београд 2009, стр. 221.

22

Биографска хронологија2
1785.
Рођен је 20/31. јула 1785. у Лучанима код Бриња, Горњокарловачка епархија,
од оца Луке, свештеника и мајке Василије, рођене Чудић.
1802.
Завршио је Немачку граничарску школу (грађанску школу), а потом започео
Гимназију у Загребу и наставио 1802. у Сремским Карловцима.
1808.
Студије философије на латинском завршава код пијариста у Сегедину, а затим одлази на студије високих наука у Беч.
1809.
Наставља студије лепих уметности, латински језик и друге више науке.
Течно говори и пише немачки, латински, руски, француски и италијански језик. До краја живота говорио је осам језика.
1810.
Старањем епископа Горњокарловачке епархије, Мојсија Миоковића замонашио се у манастиру Гомирје 10. априла 1810 године, а на монашењу је добио име Јосиф.
Након недељу дана рукоположен је за ђакона, затим за свештеника, да би убрзо био постављен на место конзисторијалног бележника.
1811.
Јеромонах Јосиф Рајачић помаже владици горњокарловачком у вођењу епархијских послова у Плашком, али се враћа у Гомирје, где 20. децембра 1811. постаје архимандрит.
1817.
Епископ Мојсије Миоковић шаље архимандрита Јосифа Рајачића да организује дочек и поздрав цару Францу I на пропутовању кроз епархију.
1827.
Рајачић је неколико година, због болести епископа Мојсија био администратор горњокарловачке епархије, а од 1827. беше и администратор Епархије пакрачке.
1828.
Цар Франц I га именује за далматинског епископа, али се то обзнањује тек
3/15. априла 1829. године.
2

Приредили, Ж. Димић, Љ. Јеремић, Описаније живота патријарха Јосифа Рајачића, Чигоја, Београд,
2011, стр. 169.
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1829.
Митрополит Стефан Стратимировић је 24. јуна 1829. године хиротонисао Јосифа Рајачића за далматинског епископа.
Тамо је основао Клирикалну школу за образовање свештенства, увевши
предмете као што су пољоделство, виноградарство, пчеларство и воћарство.
Такође, основао је Библиотеку и Духовни суд.
1832.
Визитација далматинске епархије: пријем је свуда био срдачан, нарочито у
Дубровнику где је одседао код богатог српског трговца Лазара Лучића и примао посете цивилних и војних власти.
1833.
Након смене гувернера Томашевића и доласка грофа Лилиенберга, заоштравају се односи због покушаја унијаћења у Далмацији. Рајачић се оштро супростављао
присилном унијаћењу, након чега је гувернер замолио цара да Рајачића удаљи зато
што је уживао велике симпатије и враћао натраг у православље присталице и врбоване за унију.

дине.

1834.
Одлази у Вршац, где преузима катедру епископа вршачких 5/17. јуна 1834. го-

1835.
Епископ Јосиф Рајачић даје лично прилог за оснивање гимназије 3/14. фебруара 1835. и сазива угледне грађане Вршца да дају добровољни прилог за подизање
гиманзије.
Са подручним свештенством учествује у лечењу и спашавању становништва
од епидемије колере; лично је обилазио оболеле, масирао их и освежавао храном и
пићем.
1842.
Продаје очеву кућу у Лучанима и цео приход даје за обнову манастира Гомирја, а на молбу архимандрита Севастијана Илића.
1843.
У Пожуну (данашња Братислава) држи значајан говор о питању положаја
српског народа у Хабзбуршкој монархији.
1844.
Заједно са епископом Никанором Грујићем одлази на сабор у Пожун где је
расправљао о важним питањима за српско становништво у Царевини.
24

1846.
Постаје почасни члан Матице српске.
1848.
На Мајској скупштини 1/13. маја 1848. окупљени народ је изабрао митрополита Јосифа Рајачића за српског патријарха. На тај начин је после скоро једног века обновљена у црквеном животу српског народа титула патријарашка титула код његових
црквених пастира
Као патријарх оснива школе, подиже цркве и црквене општине и то свуда где
је било српског живља.
Залаже се за оснивање Универзитета, Народног музеја, бори се за употребу
српског језика у јавним надлештвима и у школству.
Оснива црквену штампарију и црквени архив.
Помаже и подржава рад композитора Корнелија Станковића на креирању и
бележењу српске изворне и духовне музике.
1848.
На путу у Инсбрук 14/26. маја 1848. долази у Загреб и том приликом инсталира бана Јосипа Јелачића. Хрвати у борби против Мађара имају народног вођу, бана,
кога је поставио српски патријарх, а у јединицама из Војне Крајине велики је број православних Срба.
1849.
Постаје члан Друштва српске словесности 2/14. јануара 1849. године, претече данашње Српске академије наука и уметности.
1859.
Добија племићку баронску титулу декретом Министарства унутрашњих послова 1859. и пише допунску молбу за преносивост титуле на чланове породице.
1861.
Патријарх Јосиф Рајачић је сазвао Благовештански сабор 21. марта који је донео повољне одлуке по српски народ, али које Цар нажалост није потврдио.
1861.
У пролеће, 18. априла 1861. године добија повељу којом је признато да патријарх Јосиф Рајачић и његови синовци Александар, Данило и Констатин (синови
од рођеног му брата Исака) носе племићку титулу барона са предзнаком „Брињски“.
1861.
Патријарх српски Јосиф Рајачић се упокојио 1/13. децембра 1861. године.
Сахрањен је у цркви Светог оца Николаја у Сремским Карловцима где и данас почива.
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ЈОСИФ РАЈАЧИЋ КАО АРХИМАНДРИТ
МАНАСТИРА ГОМИРЈЕ (1811–1829)
Апстракт: У раду се разматра породично порекло, школовање, а нарочито архимандритски стаж Јосифа Рајачића (1785–1861) митрополита карловачког и патријарха српског. Овај знаменити Србин из околине Бриња
у Војној Крајини, на почетку свог пута духовника био је старешина манастира Гомирје носећи архимандритски чин. Управљање у овом историјском манаситру његовога завичаја, монашкој обитељи која је била чуварка
Српства и православне вере на западу јурисдикцијског простора Српске
православне цркве (некадашње Карловачке митрополије), помогло је
Јосифу Рајачићу као припрема у будућим изазовима управе црквом у Далмацији, Епархијом вршачком и целом „Црквом источно-православног обреда српско-словенског и валахијског народа“ у Хабзбуршкој монархији.
Кључне речи: Архимандрит Јосиф Рајачић, манастир Гомирје, православни катихизис, архијерејске власти, Војна Крајина

Јосиф Рајачић представља једну од најзначајнијих фигура нововековне
српске црквене историје. Као високом црквеном достојанственику, поглавару српске
Карловачке митрополије, запао му је историјски удео да поново понесе патријарашку
титулу српске црквене аутокефалности. Пореклом и рођењем, завичајем и одгојем Јосиф Рајачић сједињује црте српске историје које су се нарочито образовале на простору Војне Крајине (Militärgrenze), а такве препознатљиве особине долазе до изражаја у
његовој личности, као и у његовом архипастирском раду.
Дете рођено у законитом браку свештеника Луке и матере Василије у Лучанима 20. јула 1785. године на крштењу је добило име Илија. Основе писмености и рачунања млади Илија је стекао у немачким грађанским школама Огулинске регименте, а
више разреде је учио у Загребу и Сремским Карловцима. У Сегедину је наставио са високошколским образвоањем, где је код пијариста завршио прву и другу годину философије. Илија Рајачић је потом наставио школовање и у главном граду Царства Хабзбурга
Бечу, где се учио латинском језику и лепим уметностима (класичне студије), али ту паи27
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деју никада није крунисао званичним дипломираним завршетком. Тако један енциклопедијски биограф пише да наш јунак „универзитетске студије није завршио“.1
Епонимни предак породице Рајачић, Рајак, је за време метежних година који
се везују за патријарха Арсенија III Чарнојевића, око 1690. године, са тројицом млађе
браће напустио околину Бања Луке и тако био део сеобе која је кренула у опустошене
крајеве између планина Велебита и Капеле. Рајакови сродници и стари суседи населили су села на територији Огулинског граничарског пука: Лучане, Прокике, Жуту Локву, Војводушу и друга месташца.2 У делу своје Аутобиографије где епским језиком истиче заслуге својих предака у ослобођењу Лике у аустријско-турским ратовима у 18.
веку, Јосиф Рајачић прича сурове епизоде породичне историје које се уклапају у основну замисао текста не би ли од Бечког двора добио баронску титулу.
Углавном, једног од четворице браће Турци су заробили и казнили страшним источњачким начином и то набијањем на колац. Његову смрт браћа су убрзо осветила масакрирањем турског одреда и набијањем њихових глава на бедеме тврђаве
Соколац.3 Породичне приповести допуњују се у Аутобиографији и фабулом о Стевану
Рајачићу, кога је млади Илија Рајачић и упамтио, а који се истакао храброшћу 20. јула
1790. године приликом заузећа турске тврђаве Цетин.4
Ако је и носио ратничке гене који ће доћи до изражаја када је служећи у Ђачком батаљону у јесен 1809. године са оружјем у руци бранио Беч и Хабзбуршки престо од Наполеонове најезде, Илија Рајачић је ипак потицао из левитске лозе. Он пише
о Јанку Рајачићу који се учио за попа у Сремским Карловцима, па се вратио у крајишки завичај. Иако је податак о школовању његовог претка у Богословском училишту у
Сремским Карловцима нетачан, јер тада такве школе тамо није могло бити, Јанко би
био први забележени свештеник патријархове породице.5 Јанков унук Лука, отац је
Илије, у монаштву прозваног Јосифа, такође је био српски свештеник са парохијском
службом у селима гомирске околине. Васпитање и знање о истинама вере и обредној пракси Јосиф Рајачић је стекао код свога оца свештеника Луке, који је био и човек
даљих видика јер је сина слао у немачке граничарске школе.6
Прва степеница црквеног cursus honorum-а Илије Рајачића био је његов монашки постриг 10. априла 1810. године у манастиру Гомирје који је извршен од стране
епископа горњокарловачког Мојсија Миоковића (1770–1823). Са довољно животног
искуства и теоријског знања, на првом месту практичне филолошке спреме, гомир1
2
3
4
5
6

Еп. Сава Вуковић, Српски јерарси од деветог до двадесетог века, Београд-Подгорица-Крагујевац
1996, стр. 259.
Јован Радонић, Аутобиографија патријарха Јосифа Рајачића (критичка оцена), Београд 1951, стр. 7.
Наведено дело, стр. 7.
Исто, Приређивач патријархове Аутобиографије Јован Радонић напомиње да је „тешко утврдити
колико је ово тачно“, мислећи на предања старих које доноси Јосиф Рајачић. Али, ако се узму прилике живота на граници не мора бити да је много реторски украшено и измишљено.
Исто стр. 7-8.
Исто.
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ски монах Јосиф је напредовао у црквеним чиновима бивши јеромонах, а затим протосинђел, тј. придворни монах задужен за епископову канцеларију и администрацију,
настањен у двору у Плашком.7 Јеромонах Јосиф Рајачић је 20. децембра 1811. године
рукопроизведен и постављен за архимандрита манастира Гомирје, на ком положају је
остао све до 24. јуна 1829. године када је од митрополита карловачког Стефана Стратимировића хиротонисан за епископа далматинског.8
Мојсије Миоковић, епископ горњокарловачки (од 16. јуна 1807 до 14. децембра
1823. године), пореклом Банаћанин, добро се сналазио у управљању Српском Црквом
у Војној Граници.9 Његова подручна и најпространија епархија Карловачке митрополије била је на удару прозелитских тежњи Римокатоличке цркве које су се артикулисале
кроз конкретне потезе војних и политичких власти. Православан изнад свега, епископ
Мојсије је искористио период Наполеонових Илирских провинција да отупи оштрицу
перманентне уније која је претила његовој православној пастви у декларативно римокатоличком државном оквиру. Епископ Мојсеј Миоковић је подстицао развој српских
школа, настојећи да просвети паству. Карактеристична је његова подршка катихизису
проте Стојана Шобата, који је штампан у Венецији 1813. године године епископовим
трошком.10 Последњих Миоковићевих шест година управљања катедром горњокарловачком, обележено је његовом физичком слабошћу, болешћу која га је изнурила, а када
му је десна рука као администратор и помоћник у епархијским пословима управо био
архимандрит гомирски Јосиф Рајачић, његово духовно чадо.11
Манастир Гомирје, где је Јосиф Рајачић био архимандрит, проживљавао је
као православна монашка заједница континуитет своје свештене историје на западним ободима Војне Крајине и Горњокарловачке епархије, уклапајући се у најзападнији
рам српске црквено-народне слике. Манастир Гомирје, основан средином 16. века, био
је важан духовни центар Срба Горње Крајине.12 Почетком 19. века опорављао се од пожара из 1789. године. Велике проблеме је за духовни живот и морало стање братије
представљала суседна крчма која је узроковала смутње и нереде. Почетком 19. века Гомирје пролази и кроз трзавице које су узроковане каријеризмом неодговорних појединаца.
7
8
9
10

11
12

Еп. Сава Вуковић, н. д, стр. 259.
Исто.
Еп. Сава Вуковић, н. д, стр. 339-340.
Наук хришћански за малољетну дјечицу православне источне цркве написан у Дебелом Брду фебруара мјесеца 1772. године и по налогу Синода у Сремским Карловцима године 1774. уврштена
у катихизис, Стојана Шобата протопрезвитера кореничког богоспашене епархије Карловачке,
у Млецима 1813. Постоји напомена: ,,Штампано по благослову и о трошку Његовог Високопреосвештенства господина Мојсеја благороднога од Миоковића”...
Ј. Радонић, н. д, стр. 10.
Радован Пилиповић, Манастир Гомирје – скица за монографију, Гласник Удружења архивских
радника Републике Српске, година IV, број 4 (2012), стр. 109-130. Опширније: Сњежана Орловић,
Манастир Гомирје – монографија, Београд-Карловац 2011.
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Један од таквих примера јесте Партеније Оклобџија, гомирски сабрат, типичан пример људске гордости и властољубља. Долазио у сукоб и са младим и амбициозним Рајачићем. Преко епископа је покушао да дође до неких позиција у управи манастира, када је 2. фебруара 1812. молио Миоковића за дужности параеклисијарха у
обитељи.13
Архимандрит Јосиф Рајачић је фактички преузео управу над манастиром Гомирје 24. августа 1812. године, о чему постоји архивски документ.14 Убрзо је одлучио
да се обрачуна са братијом која му нису била по вољи. Дана 30. новембра 1812. године пише епископу Мојсију Миоковићу за сукоб Јулијана Мркаља са једним сабратом
прилажући власи почупане косе.15 Са друге стране, сами „Меркаљ“ је био човек неуравнотеженог понашања, слабих живаца, који би испровоциран посезао за аргумнтима силе. Велике ерудиције за оно време није успео да се прилагоди братији, владајућем
медиокритетизму, као ни захтевима типика и уредности живота која произилази из
монашких завета. У успомени Гомираца остаје да је „Сава Меркаљ, у монаштву наречени Јулијан, иступио из манастира“. Српска култура га због дела „Сало дебелога јера“
памти као претечу у реформи српског правописа.
Према једном Шематизму Епархије горњокарловачке монаштво манастира
Гомирје било 1828. године је у следећем саставу: архимандрит Јосиф Рајачић, јеромонаси Теофил Грбић, Герасим Мамула, Генадије Мамула, Јоаникије Поповић, протођакон Симеон Тркуља и јерођакон Мојсеј Милановић.16
У својој Аутобиографији Јосиф Рајачић избегава да помене рад на катихизису, књизи која је садржала основне постулате и идеје вере и црквеног живота. Карловачка војна команда је у неколико наврата, а забележени су покушаји из 1803. и 1807.
године тражила од српских црквених власти да штампају поменуту књигу на народу разумљивијем језику од црквенословенског и да буде штамапана латиницом. Код
Срба је циркулисао Велики синодални катихизис из 1774. године17, а за крајеве Горње
Крајине и поменути катихизис личког проте Стојана Шобата, који се одликовао поред православне догматике и израженом и јасно дефинисаном српском националном
свешћу.18 Улога архимандрита Јосифа Рајачића у питању омогућавања приступачно13
14
15
16

Музеј Српске Православне Цркве, Оставина Радослава Грујића, Архивалије, бр. 261.
Музеј Српске Православне Цркве, Оставина Радослава Грујића, Архивалије, бр. 254.
Музеј Српске Православне Цркве, Оставина Радослава Грујића, Архивалије, бр. 252.

17
18

Ј. Радонић, н. д, стр. 9-10.
Радован Пилиповић, Писац српског катихизиса, Православље – новине Српске Патријаршије, бр.
1000, 15. новембар 2008, стр. 54-55.

Священство епархiе карлштадтске, Сербске лeтописи за год 1828, у Будиму 1828, стр.
1. Манастирска библиотека се чува у Музеју Срба у Хрватској. Има велики број старих
штампаних богослужбених књига. Формирана је заслугама књигољубаца 18. и 19. века:
Теофила Алексића, Јосифа Рајачића, Севастијана Илића и свештеномученика Теофана
Косановића. Тај књижни фонд је делимично каталогизован и инветарисан. (Види: Душан
Кашић, Српски манастири у Хрватској и Славонији, Београд 1996, стр. 92).
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сти катихизиса православној пастви као архимандрита гомирског расветљена је на
основу архивских података која је почетком 20. века објављивао и са њима оперисао
историчар цркве и патријаршијски хартофилакс Димитрије Руварац (1842–1931).19
Епископ пакрачки Јосиф Путник (1777–1830, епископ пакрачки 1808–1828)
је својим писмом од 4. новембра 1817. године дао податке митрополиту Стефану Стратимировићу како има обавештења од архимандрита ораховичког Стевана Станковића да је „архимандрит Јосиф Рајачић с Росијскаго јазика на хорватски преведени с
латинскими Буквами печатитисја вознамјерени мали Катихизис всјех како епархији
Карлштатскија тако и цјелаго Генералата Вараждинскаго училиштах повести“... 20 Архијерејски намесник северински је питао пакрачке епархијске власти колико примерака такве књиге да се уопште наручи, а епископ пакрачки са чуђењем потцртава како је
уопште могуће да један српски архимандрит узима учешћа у штампању црквено-просветне књиге латиницом, једног остварења за које се сматра од стране војних и државних школских власти „јако књигу с Благословенијем и Дозвољенијем Превосходитељства Вашег издати и латинскими буквами печатити умишљену, и по томе убо
неправилну и од Церкве нашеја неприњатују, во училишта наша уводити возбраних“.21
Епископ Јосиф Путник је сматрао како писца таквог дела треба подвргнути ислеђивању, тј. „автора тоју чужестранија Букви в книгу церковнују уводити дерзајушча, о
поползновенији сем обстојатељно испитати, и тако по благохожденију изадније самија књиги с чиноправилнем нашим церковним ни најменше несообразнија, образом
Вам добрје вједомим, возпрјепјатствовати и предупредити изволили“. 22
Чињеница да су војне и политичке власти тражиле да се у Војној Крајини
катихизис штампа за православне латиничним словима, такође поуздано се зна да је
епископ Мојсије Миоковић предлагао архимандрита Гомирја као особу која може садржај такве популарне књиге да преведе на народу разумљивијем језику од црквенословенског. Но ипак, фама да је Јосиф Рајачић ишао на руку унијатским покушајима, макар и преко латиницом штампане православне књиге, а коју су стварали њему
непријатељски настројени савременици, распршена је самим сведочењем епископа
Мојсија у писму митрополиту Стратимировићу од 24. јануара 1818. године: „Из тога,
дакле, може видети Високопреосвештенство Ваше да он архимандрит Јосиф Рајачић
19

20
21
22

Димитрије Руварац, О катихизису Јосифа Рајачића архимандрита гомирског од 1817. (прилог за животопис Рајачићев), Српски Сион – званичан лист Православног српског архијерејског синода Митрополије карловачке за духовне, црквене и јерархијске ствари, год. XV, број 25, 15. децембар 1904,
стр. 718-719; Димитрије Руварац, О катихизису Јосифа Рајачића архимандрита гомирског од 1817.
године, Архив за историју Српске православне карловачке митрополије, година IV, свеска 3, Сремски
Карловци 1914, стр. 250-256.
Д. Руварац, О катихизису Јосифа Рајачића архимандрита гомирског од 1817. (прилог за животопис
Рајачићев), Српски Сион – званичан лист Православног српског архијерејског синода Митрополије
карловачке за духовне, црквене и јерархијске ствари, год. XV, број 25, 15. децембар 1904, стр. 718.
Д. Руварац, н. д, стр. 719.
Исто.
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није ниједним поводом, нити каквим предумишљајем предузео такво дело, осим дужне покорности, и по томе никакве кривице код њега о овоме не налазим, ради које би га
Ваше Високопреосвештенство ради кажњавања и изобличавања имало сматрати“... 23
-

-

-

-

-

23
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Др Радован Пилиповић

ИОСИФ РАЯЧИЧ В РОЛИ АРХИМАНДРИТА
МОНАСТЫРЯ ГОМИРЬЕ (1811–1829)
Д-р Радован ПИЛИПОВИЧ
Резюме: Илья Раячич - родился в семье священника 20 июля 1778 года
в деревне Лучане, у Бриня. Благодаря своему семейному очагу,он получил возвышенные представления об основах православного учения и
религиозной практики, т.е. церковной жизни. Часть семьи Раячич особенно выделилась приняв участие на Крайне во всех войнах Габсбургской
монархии против Турок в 18 веке. Семейные легенды о героях крепили
сердце молодого Ильи, который свою верность к династии и государству
Габсбурговцев доказал на поле боя в обороне Вены от наполеоновского
нашествия 1809. Несмотря на то, что Илья Раичич получил образование
в западных школах, он остался верным православному учению, приняв
монашеский постриг 10 апреля 1810 года из рук эпископа Горнекарловацкой епархииМоисея Миоковича. 20 декабря 1811 года иеромонах Иосиф
Раячичбыл назначен архимандритом монастыря Гомирье и оставался на
этом посту до 24 июня 1829 года когда он от Митрополита Карловацкого
Стефана Стратимировича рукоположен во епископа. Управление историческим монастырем Гомирье на его родине было подготовкой к более
тяжелым и более ответственным должностям, которые он занимал в
православной церкви в свое время, таким как:управление епископскими
кафедрами в г.Задар и г.Вршац, затем духовное пастырство в г.Сремски
Карловци, где был митрополитом Карловацким и патриархом Сербским
(1848–1861). Будучи архимандритом Гомирья, он продвигал материальную и духовную жизнь этой монашеской семьи, сопротивляясь три раза
давлениям военных властей Карловацкого генералатаподготовить и печатать для сербских детей катихезис на родном языке, но на латинице (1803,
1807, 1817. гг.). Это было бы, как считалось, шагом на пути к денационализации сербов и введению давно спланированной унией с Римско-католической церковью. С раннего возраста он был пронизан лояльностью к
Вене, в первую очередь династии Габсбургов, а также верностью к православной вере своих предков, Иосиф Раячич представляет собой узнаваемый тип архиереев в Сербской православной карловацкой митрополии.
Посвященный догматике и литургиитрадиционногоправославного Востока, прагматически направлен на сотрудничество с западными центрами силы государства в котором он жил,но глубоко и искренне переживая
за добро и судьбу народа, который был ему верным духовным стадом.
Ключевые слова: Архимандрит Иосиф Раячич, монастырь Гомирье, православный катихезис, архииерейские власти, Война Крайна.
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JOSIF RAJAČIĆ AS THE ARCHIMANDRITE
OF GOMIRJE MONASTERY (1811-1829)
Dr. Radovan PILIPOVIĆ
Resume: Born into a clerical family on July the 20th, 1778 in Lučani, next to
Brinje, Ilija Rajačić gained noble preconceptions under his family’s wing about
the basis of orthodox teachings and religious practice, that is, the sacramental
life of the Church. One branch of the family Rajačić was particularly prominent and involved in the Frontier with all the wars of the Habsburg Monarchy
against the Turks in the 18th century. Family legends about heroes strengthened
the heart of young Ilija who proved his loyalty to the dynasty and the country of Habsburg monarchs by taking part in the battles to defend Vienna from
Napoleon’s siege in 1809. Although he obtained his education in the western
schools, Ilija Rajačić remained loyal to the orthodox teachings, by being ordained a monk on April the 10th, 1810, by the hand of bishop Mojsije Mioković
of Gornji Karlovci. On December 20th in 1811, the Hieromonk Josif Rajačić
was ordained the Archimandrite of Gomirje Monastery, and he remained in
that position until June the 24th, 1829, when the Metropolitan of Karlovci, Stefan Stratimirović ordained him the Bishop of Dalmatia. Managing the historic
Gomirje Monastery in his homeland was only preparation for the later, more
challenging and more responsible positions he had in the Orthodox church of
his time, such as: managing the bishop cathedras in Zadar and Vršac, spiritual
pastoral duties in Sremski Karlovci where he was the Metropolitan of Karlovci
and the Serbian Patriarch (1848-1861). As the Archimandrit of Gomirje, he
improved the material and spiritual life of this monastic family, resisting three
times the pressures of the military rule of the General of Sremski Karlovci to
prepare and print the catechesis in the folk language, but in the latin alphabet
(in 1803, 1807, and 1817). It was believed that this would have been one step
closer to the denationalization of Serbs and introducing the long-planned union with the Catholic Church. Josif Rajačić represented a notable type of archpriests in the Serbian Orthodox Metropolitanate of Karlovci, due to his loyalty
from a very young age to Vienna, first and foremost to the Habsburg Dynasty,
but also due to his loyalty to the orthodox faith of his ancestors. He was devoted
to the dogma and liturgy of the Orthodox East, pragmatically directed towards
the collaboration with the Western centers of power of the country in which he
lived, but he was also deeply and honestly concerned about the welfare and fate
of the people that were his spiritual flock.
Key words: Archimandrite Josif Rajičić, Gomirje Monastery, the Orthodox catechesis, the Archpriest rule, the Military Frontier.

34

УДК

271.222(497.11)-732.2:929 Јосиф, српски патријарх
271.222(497.11)-773(497.13)“18“

Славко ЗОРИЦА, протојереј-ставрофор
Дубровник
slavko.zorica@gmail.com

ЈОСИФ РАЈАЧИЋ
ЕПИСКОП ДАЛМАТИНСКО-ИСТРИЈСКИ (1829-1834)
Апстракт: Долазак епископа Јосифа Рајачића у Далмацију посљедица је
промишљене политике митрополита Стефана Стратимировића да изнутра уреди стање Српске православне цркве, као и њен однос према цару
и аустријској држави. У Далмацији је тај задатак био тим значајнији јер
је Рајачићев претходник Бенедикт Краљевић својим дјеловањем, али и
пропустима, нанио много штете православној заједници. Стога Ј. Рајачић у датим околностима наступа као снажна брана црквеној унији коју
власт програмски помаже, а за противтежу, користећи законске оквире
и права он реформише вјерске установе, уређује унутарцрквени живот,
утемељује вјерско, а у исто вријеме и национално школство. Његов релативно кратки боравак и рад у далматинској Епархији (1829-34) донио је
многе благодети, а стварањем институција трајно консолидирао вјерски
живот православних Срба.
Кључне ријечи: противник уније, школство, реформе, консолидација

У Далмацији, уосталом као и свуда, никад није било лако бити православан,
јер сви који побожно хоће да живе у Христу Исусу, биће гоњени (2.Тим, 3,12).
Ми ћемо се овдје ограничити на период од 1796, када је архимандрит Герасим Зелић постао генерални викар, па до доласка Јосифа Рајачића за епископа далматинско-истријскога. Онда су православни Далматинци, махом Срби са нешто Грка,
живјели у туђој земљи, најприје Млетачкој републици, па у Аустрији, Француској,
опет у Аустрији, односно у Аустро–Угарској. У оваквим околностима није било лако
чувати вјеру праву. Јер како ћемо пјевати пјесму Господњу у земљи туђој (Пс 137, 4).
Православни Далматинци за дуго времена нису престајали да се труде да добију свог епископа под чијим руководством би се црквене прилике поправиле и уредиле по канонима православне цркве. На крају су своје жеље артикулисали на Црквено-народном сабору, одржаном у Задру 1808. године, у вријеме француске управе над
Далмацијом.
На овом сабору учествовало је двадесет седам лаика и тринаест свештених
лица. Сабор је имао осам сједница, од којих је прва одржана 30. новембра, а задња 22.
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децембра. На посљедњој сједници изабрана је делегација која ће отпутовати у Париз да
цару представи молбе и жеље, односно закључке скупштине, и да му захвали на показаној љубави према Православној цркви у Далмацији. Првобитно су ту делегацију сачињавали: архимандрит Саватије Васиљевић, Андрија Руђери и Ђорђе Ђурић. Међутим, у међувремену се догодило да је архимандрит Саватије умро, а Андрија Руђери
отказао због приватних послова, тако је ваљало формирати нову делегацију у којој су
се нашли: архимандрит Герасим Зелић, Ђорђе Ђурић и Јован Стратико. Делегација је
стигла у Париз 19. новембра 1809. и остала све до 3. маја 1810. Изгледа да ова делегација
није имала много уплива у царску одлуку, којом је углавном удовољено скупштинским молбама и жељама. Главно у одлуци је било то да православни Далматинци треба да добију епископа. Овом одлуком је најмање био задовољан архимандрит Герасим
Зелић, који се, највјероватније, надао положају епископа далматинског. Међутим, ту
се налазио, већ у епископском чину, Венедикт Краљевић који је будно пратио дешавања у Далмацији. Себи је успио да обезбиједи подршку међу православним свештенством и народом, те уз помоћ генерала Мармона, коме се представио у Сплиту и коме
је обећао да ће бити на услузи француској влади, издејствовао је мјесто епископа далматинског. Тако је коначно Наполеон издао своје рјешење 26. марта 1810, два мјесеца
прије доласка Зелића из Париза, по коме се: „Именује епископ Венедикт Краљевић за
далматинског епископа, 2. придружује се далматинској епархији Бока Которска, и 3. за
епископског викара у Боки именује се архимандрит Герасим Зелић са годишњом платом од 6000 франака”1
Дакле, стање Цркве у Далмацији пред долазак Рајачића за епископа било је,
благо речено, веома турбулентно. На трону се тада, као што видјесмо, нашао контраверзни епископ Венедикт Краљевић, који је на волшебан начин дошао до епископског
чина. Будући да је издејствовао код Наполеона, под чијом је влашћу тада била Далмација, да дође на трон епархије далматинске, Краљевић је и именован од стране Наполеона. Стекао је, као што је напријед речено, његове симпатије због тога што се, приликом устанка Далматинаца против Француза, опредијелио за Французе.
„На почетку епископ Венедикт управљао је епархијом на опште задовољство
народа и свештенства, али кад је Далмација 1813. опет потпала под Аустрију, Венедикт
се уплашио за свој статус, с обзиром на то да је Зелић сматран за аустријског човјека, а
с њим је дошао у сукоб 1811, када се Герасим повукао у манастир Крупу. Зато сада покушава на све начине да се допадне Аустрији и да га аустријски цар потврди за епископа далматинског”2, у чему је успио, и поред противљења митрополита Стефана Стратимировића.
1
2

Стара архива задарске еп. еп. бр.540. (Цитирано по Е.Н.М. Православна Далмација, Нови Сад 1901.
стр. 493).
Славко Зорица, Кратак историјски преглед Православне цркве и њених епископа у Далмацији,
Србско-далматински магазин, Сплит 2008. стр. 19.
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Ступивши на трон епископа далматинског, изгледало је да ће Краљевић добро радити на увођењу реда у епархији, подићи образовни ниво свештенства тиме што
ће приступити реализовању оснивања Клирикалне школе, што је покренуо Црквенонародни сабор у Задру а које је генерално одобрио Наполеон још својим прогласом
којим даје „свим својим народима слободу савјести и вјероисповиједања”. Наиме, Дандоло, кога је Наполеон поставио да управља Далмацијом, још 1807. упутио је писмо
цару у коме се заузима да се оснује православна семинарија, у којој би се образовали
будући свештеници. Тако је, недуго по овом писму донесен царски декрет (30. септембра 1808), у чијем првом и другом чланку пише да ће у Далмацији бити „један епископ
грчкога закона... и један капитул и семинарија ради обучавања клира грчкога закона”3
Краљевић је оснивању семинарије озбиљно приступио. Међутим, пошто, по
његовом мишљењу, није било у Далмацији кадра који би могао да води школу, он је покушао да отвори школу довођењем унијатских професора. Вјероватно је то учинио и
да би се допао аустријској власти и тиме учврстио свој положај на епископској катедри. То је било 1821. године. Но ово се наславно завршило, јер се народ побунио, што
је резултирало чак и убиством једног професора (Ступницки). Народ је у овоме видио
намјеру Краљевића да поунијати православне Далматинце. Без обзира што је био државни миљеник, Краљевић губи сваки ослонац у народу и свештенству. Послије овога Краљевић је побјегао у Задар, затим у Италију, одакле се није више вратио. Пензионисан је 1828, а умро је у Венецији, у дубокој старости, 1862. године.
Долазак Рајачића за епископа далматинског
Други епископ епархије далматинско-истријске био је Јосиф Рајачић. Послије мукотрпне борбе и свесрдног залагања митрополита Стефана Стратимировић,
да се контраверзни епископ Венедикт Краљевић склони са трона далматинско-истријске епархије, Далмација добија епископа Јосифа Рајачића, архимандрита манастира Гомирја. Краљевић је напустио епархију 1821. године. Дакле, тек тада су уродила плодом настојања митрополита Стратимировића да се Краљевић склони, иако је
на томе настојао још 1811, када је Венедикт дошао у сукоб са Герасимом Зелићем. Још
тада је он предложио да се Краљевић пензионише, а Зелић врати у свој манастир Крупу: „Јер ни један ни други за то способни нијесу“. Крајем исте те године, тачније 29. децембра, цар је именовао Јосифа Рајачића за далматинско-истријског епископа.
Марта мјесеца 1829. мјестобљуститељ трона епископа далматинских протосинђел Спиридон Алексијевић својом окружницом обавијештава свештенство и народ да послије ренунције Господина епископа Венедикта Краљевића от своје епархије,
Његово Величество је провидило за духовне потребе Грецима у овој держави, и овому својему отеческом попеченију благоволило је именовати за епископа причта неује3

Србско далматински магазин за 1870-71 годину, стр. 5-6.
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дињеног у Далмацији оца архимандрита из монастира Гомирја у дистрикту Граничарске Регименте Огулинске Господина Јосифа Рајачића.“4
Радост свештенства и вјерног народа била је велика, јер су се сада коначно
ријешили Краљевића. Послије овога свештенство и народ су се спремали за дочек свога новог епископа. Рајачић је био хиротонисан у Сремским Карловцима 24. јуна 1829.
Међутим, у Далмацију ће доћи тек у септембру исте године.
Спиридон Алексијевић, у своме Споменку Милорадову, о припремама за
устоличење Рајачића овако пише: „Г. Епископ Рајачић дође 2. септембрија т. љ. и започне приправљат за своју иншталацију; позове на иншталацију сва перва далматинска општества од све дијецезе: опшчество задарско, шибеничко, скрадинско, дернишко, книнско, обровачко, имоцко, неретванско, рагужко и боко-которско. От сва три
манастира Крупе, Керке, Драговића: Димитрије Перазић, игумен Крупски; Јоаникије
Илић, игумен Керчки и архимандрит Стефан Дубаић от ман. Драговића, на још от
Крупе Силвестар Вучковић и Генадије Бједов, от Керке Викентије Кнежевић, проигумен и Јаков Маринчић, от Драговића Теодосије Станковић, протосингел от Краљевића и парох верлички; от Савине манастира из Боке Которске Макарије Грушић провикарио боко-которски и игумен савински, парох от Котора Јаков Поповић и прочих
свјашченически и мирски особ било је стотину шездесет на ручку ови дан”5
„Трзавица, у којој су православни Далматинци провели пошљедњих дванаест година, престала је сада, благодарећи, на првом мјесту, заузимању и енергији митрополита Стратимировића. Доласком на далматинску епископску катедру Јосифа
Рајачића имао је почети нови живот у историји далматинске цркве. Наполеоновим декретом положен је био темељ свему, што је требало да православна далматинска епархија буде добро уређена и да је честит епископ ту био, који би знао ускористити се овим
декретима, сада, послије близу двадесет година, све је могло бити уређено, и епархијски живот могао је сада нормално се развијати.”6
Епископ Јосиф устоличен је у Шибенику 18. октобра. Послије тога Алексијевић, дотадањи генерални викар, предао му је извјештај у року три дана. Алексијевић
се жали да му није дао квиту (признаницу) „говорећи да ће ми дати послије, потом ја
пођем 9. окт. у Задар и без квите.”7
Алексијевић је послије овога био мало потиштен.
Почетак рада епископа Рајачића
Но било како било, епископ Рајачић је одмах приљежно приступио уређењу
повјерене му епархије, коју је затекао у врло тешком стању. То није било лако будући да
4
5
6
7

Архив СПЦО у Дубровнику, кутија за годину 1829.
Спиридон Алексијевић, Споменак Милорадов, Книн 1990. стр. 84.
Е. Н. М. Православна Далмација, Нови Сад 1901, стр. 551.
Спиридон Алексијевић, наведено дјело, стр.86.
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му се епархија простирала од Истре до Боке Которске. Посљедице Краљевићева (не)
рада итекако су се осјећале. Свештенство је било узнемирено, а у народу гунгула. Све
је то требало довести у ред, што нимало није било лако. „Није било конзисторије ради
епархијске управе и ради правилне пастирске службе, није било свештеничког сјеменишта ради образовања свештеничког подмлатка, није било учитеља за религиозно-морално васпитање младежи. Иако је свему томе темељ положен био, све се то под
Краљевићем суновратило, и епископ Рајачић имао је сада да то све наново покрене и
оживотвори. Са таквом задаћом Стратимировић је и послао у Далмацију Рајачића.”8
Олакшавајућа околност за Рајачића је била та што је тада гувернер Далмације био Томашић који је био свјестан своје високе службе, и није одобравао оно што
је желио Краљевић да уради с Православном црквом у Далмацији. Иако је овај гувернер „у званичном дописивању много пута повољио Краљевићу, то је чинио, јер је морао тако да чини, али је он у исто вријеме у својим рапортима у Беч показао бечкој господи да је Краљевић на кривом путу у својој црквеној управи, и он је много допринио
да се Краљевић више не поврати у Далмацију”9 Ово потврђује његово прво писмо Рајачићу које му је послао недуго по устоличењу (27. октобра 1829).
У том свом писму гувернер изражава задовољство што је Рајачић преузео
управу далматинском епархијом. Савјетује му да што прије уреди епархију онако како
су устројене остале епархије у монархији обећавајући му од владе свесрдну помоћ.
Истовремено позива епископа да што прије установи свештеничко сјемениште и одмах именује катихете за средње школе. Говори да треба што прије да учини канонске
посјете свим црквама у епархији како би стекао праву слику стања и уредио епархију
на најбољи начин.10
Гувернер је овим својим писмом осоколио Рајачића, те овај одмах прионе на
посао и крене у два главна правца: прво, обилазак и уређење епархије и потом, припрема за отварање сјеменишта.
Иако је и једно и друго радио паралелно, ми ћемо то одвојити.
Архипастирски труд на уређењу епархије
Већ смо рекли да је епархија била доста несређена, јер дуго није било епископа. Свештенство се прориједило, било је доста старих и неуких. У таквим околностима није ни могло бити озбиљног рада.
Епископ Јосиф Рајачић је све то најприје сагледао, те направио план обнове
епархије у границама својих могућности и објективних околности. Прво и основно му
је било да у епархију уведе неопходни мир, толеранцију и љубав међу свештенством
8
9
10

Е.Н.М.Православна Далмација, стр.552.
Исто
Губерн. Бр.20309/567, Ордин.бр. 296 год.1829. (Цитирано по Е.Н.М. Православна Далмација стр.
553).
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Ода Јосифу Рајачићу православном епископу далматинском, Будим 1829.
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и народом. Јер то је основ за било какав рад и напредак у духовном и организационом смислу. Наоружао се љубављу и стрпљењем и трпељиво кренуо у обнову. Међутим, наишао је на многе препреке и народне невоље. Једна од највећих била је у Петрову пољу.
Наиме, појавило се отпадање од православне вјере двојице свештеника из
Петрова Поља: пароха кричанског Петра Кричке и баљачког Марка Бусовића. Не би се
могло рећи да су ни један ни други прихватили унију из убјеђења, већ из бизарних разлога. И један и други су то учинили да би покрили свој незаконити живот неприличан
никоме, свештенику понајмање. Поп Петар Кричка будући удов, живио је у конкубинату са својом слушкињом, док је Марко Бусовић, који је био без супруге (јер је рукоположен не оженивши се претходно) привео је к себи неку жену сумњивог морала. И
један и други изазвали су велику саблазан код народа, тако да су виђенији људи тога
краја то документовано дојавили епископу Јосифу. Ту се епископ показао снисходљив
савјетујући дотичне свештенике да удаље из куће те жене, како их не би удаљио са парохија. Међутим, они га не послушаше.
Да би избјегли правичну казну епископа, одлуче да напусте православну
цркву и приме унију. Тадашњи далматински гувернер Вјенцеслав Лилијенберг писмом
од 21. јануара 1832. године јавља ово епископу Рајачићу сљедећим ријечима: „Свештеници Петар Кричка и Марко Бусовић, пароси Кричака и Баљака изјавише ми заједнички чврсту њихову одлуку да пређу у римокатоличку вјеру. Пошто таква њихова
одлука стоји под заштитом закона монархије, ја не могу а да не повољим, те одређујем
да пређу на друга мјеста, пошто претходно предаду цркву и све ствари дотичних парохија односним администраторима истих парохија. Нека, међутим, Ваше Преосвештенство расположи о привременим администраторима поменутих парохија, и затим
одреди шта треба да се поставе нови пароси.”11
Ова двојица свештеника формално су примили римокатоличку вјеру у Сплиту пред бискупом Миошићем. Тако је прва канонска посјета Дрнишкој крајини обеспокојила епископа Рајачића, а живот му загорчала ова два попа који су постали унијати. Немир и страх се увукао у народ и свештенство. Зло сјеме унијатства које су ова два
свештеника посијала, искоријенило се тек послије Другог свјетског рата.
Да бисмо дочарали незгодну ситуацију у којој се нашао Рајачић, навешћемо
ријечи Спиридона Алексијевића из његовог Споменка: „Овога года 1831, из прве вижите Епископ Рајачић нађе се страшно заплетен, с свим да је био хитар, но код Гуверна
против унита није могао ни мало изпливати, упали се љута распра, немир међу нашим
неунитима и унитима. Сву ову годину 1831, и 1832. борба не престаје... Настане 1833.
година па 1834. немир не престаје; у Баљцима поп Марко Бусовић унит, а у Кричкама
поп Петар Кричка унит, наше свештенике не могу тамо да терпе, непрестано туже Говерну приносећи више оно што и није; родило се преотимање; униоти свакојако на11

Е.Н.М. Православна Далмација, стр. 557.
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стоје умножит парохијане, а наши би ради уздержати своје парохије.....Униоти раде
наше свјашченике отуд проћерати, Гуверно им у том спомаже... нигда мира нема.”12
Како је све ово по злу кренуло, злом се и завршило. Поп Петар Кричка, који је
био већи ауторитет од Бусовића, био је веома агилан у ширењу уније, не само у својој
парохији, него и шире. Обећавао је народу да ако се поунијате, да ће добити царске
службе и плате. Тако је обећао и неком сиромаху Јовану Керићу из Житнића, који је
био код њега у служби да ће га метнути „у стражу од финанце”. Обећао му па га преварио, односно није могао, јер Кричкина обећања нису била реална. А Керић је већ прешао на унију. Како од службе није било ништа, они се посвађају, чак, како каже Алексијевић, поп овог сиромаха и избије. Овај љут, сачека попа кад је кренуо у Дрниш да
држи литургију, и недалеко села смртно га рани из пушке и побјегне у планине на
турски териториј. Поп умре, а велика буна настаде „међу Србим и Латиним“. Многе
православне Србе похапсише. Неки одлежаше вишемјесечни затвор, иако им никаква кривица није доказана.
Ови догађаји су веома узбудили епископа Рајачића, као и сазнање да
унијаћење подржава и државна власт, 1832. године се жалио цару у Беч. Међутим, у
одговору који је добио преко Лилијенберга пише да цар наређује, да је слободно свакоме прећи у римокатоличку цркву уз очување прописаних правила, али да уједно заповиједа „да слобода савјести православних мора у свему бити очувана и под никакав начин да не смије та слобода бити спријечавана; да ради обраћења њихова не смију
се употребљавати недозвољена средства, која би могла изазвати страх, неповјерење,
мржњу и освету, него да се мора узајамно поступати по оним правилима, која изискује
морал, хришћанска љубав, мир и јавно спокојство.”
Из овога би се на први поглед могло закључити да ће настати боља времена
за православне, и да неће бити притиска да се прелази на унију. Међутим то не бијаше
тако, јер већ 26. новембра 1832. Лилијенберг изда наредбу да се што прије изграде двије
унијатске цркве, у Кричкама и Баљцима, и јавља дрнишком римокатоличком викару
да ће трошкове градње подмирити држава.13
И поред свих ових невоља, Рајачић није престајао у својој бризи за повјерену
му паству. Интензивно је посјећивао парохије и утврђивао вјеру у народу. 1832. „учини вижиту своју и у Боки Которској, гди је са собом водио протосингела Теркуљу, и повратио се у своју диецезу мјесеца дек. 25. 1832. г.“, вели Алексијевић.
Колика је била брига за очување праве вјере и мира у народу и свештенству,
послије преласка двојице свештеника на римокатоличку вјеру, види се из више његових окружница свештенству. Такву једну је упутио 10. маја 1832. У њој, између осталог,
пише да послије њиховог преласка на унију показалосја јест между христијани наше12
13

Спиридон Алексијевић, наведено дјело стр. 90.
О овим немилим догађајима опширније се може видјети у Е.Н.М. Православна Далмација (стр.
555-564) и Алексијевићевом Споменку (стр. 89-92).
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го благочестија њекоје возмушченије које би зла сљедствија имати могло. Зато Рајачић
у истој окружници каже да по архијерејској дужности Нашеј, јеже сачувати подручноје Нам свјашченство и цјелују паству от всјакија напасти и страданија, спјешим...
духовно совјетовати и наложити да добро чуватесја, и на себе позорствујете да ни
словом ни дјелом, нити каковим нибуди начином повод ко возмушченији народа не подати на противљеније от всего, что би дух простаго народа... на возмушченије подићи
могло, бодро стражите и да возмушченије каково в подручних вам парохијах усмотрите и дознате, всјеми силам таковоје утолити и угасити потшчитесја, Нам же абије
о том извјестите. Затим закључује да свештенству должност будет, сија духовно хранити, и нам о точном исполњенији того немедљено (јасно) извјестије послати.14
Године 1833. епископ Рајачић био је у канонској посјети Истри, а у Далмацији, тачније у Петрову Пољу, нереди не престају већ једнако трају. Сада се већ отворено види да Рајачићев самопрегорни рад на уређењу повјерене му епархије, и тежња
да се сузбије унија и дође до жељенога мира, не само да не одговара државној управи у
Далмацији, него је и иритира. Лилијенберг „униоте брани сабљом у руци”, а Рајачића
тужи цару Фрањи Првом гдје тражи да се он премјести. Недуго затим цар издаје декрет по коме се Рајачић шаље на Епархију вршачку. Већ 8. маја 1834, Рајачић напушта
Далмацију и одлази у Вршац.
Отварање клирикалне школе
Давнашња жеља православних Далматинаца да се отвори школа за свештенички подмладак, најпослије се остварила за вријеме епископа Јосифа Рајачића. Колико му је унија задавала брига и бесаних ноћи, толико га је мучило и то што никако да
отвори школу. Најзад, послије дуге преписке са надлежном државном влашћу, жеља
му се остварила и труд исплатио. Царском одлуком од 30. септембра 1832. године одобрено је да се оснује једна образовна установа под именом клирикална школа, која ће
се издржавати о државном трошку. Ова одлука је донешена углавном на предлог Рајачића од новембра 1829. Петогодишња школа је требало одмах да почне с радом у Шибенику, те да ради највише десет година, па да се претвори у регуларни Богословски завод, сличан ономе у Буковини.15 Број ученика прве године је требало да буде двадесет,
а сваке сљедеће примало би се по пет.16
Иако је требало да ова школа почне са радом одмах, припрема се одужила те
је почела да ради у Шибенику тек 9. јануара 1834. Први наставник је био јерођакон Атанасије Чурлић. Дакле, тек са Рајачићем су се остварила дугогодишња настојања да се у
14
15
16

Ебр 46 духовно, 10 .маја 1832. Архив СПЦО у Дубровнику, кутија за 1832.
Е.Н.М. наведено дјело стр. 566.
Ова школа је, умјесто десет година, трајала пуну тридесет и једну годину, када је основан Православни богословски завод у који су се уписивали кандидати са завршеном пуном гимназијом.
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Шибеник у Далмацији, поглед са мора

отвори школа у Далмацији. Нажалост, Рајачић није дочекао у Далмацији да се заврши
ни први разред ове школе.
Кад је ријеч о школству, Рајачић није бринуо само како отворити клирикалну школу, него се старао како уопште описменити повјерену му паству, како при црквама отворити народне школе.
У исто вријеме када је Рајачић дошао за епископа у Далмацију, Црквена
општина у Дубровнику довела је Ђорђа Николајевића за учитеља српској православној дјеци. Црквена општина и Ђорђе су, не без тешкоћа, отворили школу 1. јануара
1830, али је брзо угашена, са образложењем тадашње власти да у Дубровнику има доста школа и да није потребна конфесионална школа. Три године није било српске школе у Дубровнику, а учитељ Ђорђе је подучавао дјецу дубровачких Срба приватно, по
кућама.
Међутим дубровачки Срби нису одустајали од оснивања своје школе. Ту им
је доста помогао епископ Рајачић. Наиме, он Николајевића рукоположи за свештеника и постави га за пароха дубровачког.
„Чим је постао парох Николајевић је отворио школу, која се тада звала катихизација. Њој се није могло отворено противити. Трајала је пуних петнаест година,
све до 1848, када је Аустрија прокламовала равноправност. То је Николајевић одмах
искористио и отворио јавну српску школу, који је Влада признала, а Црквена општина
намјестила је још једног свештеника, који је био капелан и учитељ”17
17

Славко Зорица, Ђорђе (Георгије) Николајевић, Култура Срба у Дубровнику (1790-2010), Дубровник 2012. стр.254.
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Ово је био основ и сјеме, назовимо, свјетовног школства при црквама, које
је уистину донијело велики плод на пољу народне просвјете у Далмацији. Само да наведемо да је, рецимо, 1865. године било „чисто србских школа 35 са 871 учеником.”18
Отварање клирикалне школе, као и школе при дубровачкој парохији, свакако је дало одређену сатисфакцију епископу Јосифу за све невоље које је поднио у свом
четворогодишњем архипастирском раду у Далмацији. Те школе које је, слободно можемо рећи, он установио, биле су основ за модерно православно школство у Далмацији до данас.
****
Не знамо, и не можемо знати, да ли је Рајачић из Далмације отишао са олакшањем или са тугом. Обичан човјек би вјероватно рекао да се ослободио невоља.
Међутим, он ипак није био срећан напуштањем далматинско-истријске епархије, јер је
у њој оставио дио себе и свога ентузијазма. За релативно кратко вријеме, свега четири
године, успио је да остави дубоки траг у Далмацији. Уредио је епархију и поред великих препрека у раду. Успио је да епархију постави на ноге, да своме насљеднику остави
насљеђе које ће му колико-толико олакшати рад. Нарочита му је заслуга што је успио
да инвентарише богато насљеђе манастира и црквених општина. Неке од ових инвентара потписник ових редака је имао у рукама, као нпр. Инвентар манастира Крке, Крупе Драговића, Црквене општине у Дубровника... Неки су и објављени.
Ученост епископа Јосифа и велика жеља, као и енергичност да просвијети
свој народ уродила је плодом. Оставио је темељ духовног и свјетовног школства. Духовног – оснивањем клирикалне школе, а свјетовног – оснивањем народних школа
под именом катихизација. Школство је, дакле, уредио по аустријским стандардима
из чега се види да је био веома верзиран у просвету. То ће касније и потврдити као Патријарх настојањем да у Сремским Карловцима оснује Српски универзитет.
Епископ Јосиф може слободно да каже, попут митрополита Георгија Николајевића, да се не стиди историје. Не само да се нема разлога стидјети историје, него је
ту историју оплеменио својим животом и радом.
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ИОСИФ РАЯЧИЧ
ЭПИСКОП ДАЛМАТИНСКО-ИСТРИЙСКИЙ (1829-1834)
Славко ЗОРИЦА, протоерей-ставрофор
Резюме: Приезд эпископа Иосифа Раячича в Далмацию является последствием продуманной политики митрополита Стефана Стратимировича обустроить изнутри состояние Сербской православной церквы и её
отношение к Царю и австрийскому государству. В Далмации эта задача
была даже более значительной, так как предшественник Раячича Бенедикт Кралевич своей деятельностью и упущениями принёс большой вред
православному сообществу. Поэтому Иосиф Раячич в данных обстоятельствах выступает со сильным сопротивлением церковному союзу с
католиками, которому власть преднамеренно помогает, а в противовес,
пользуясь правовыми рамками и законами, он реформирует религиозные
учреждения, обустраивает жизнь внутри церкви, основополагает религиозное и одновременно национальное образование. Его относительно
короткое побывание и деятельность в далматинской Эпархии (1829-1934)
принесли много благодеяний, а основыванием учреждений он на долгий
срок консолидировал религиозную жизнь православных сербов.
Ключевые слова: противник союза с католической церковью, образование, реформы, консолидация
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JOSIF RAJAČIĆ
AS BISHOP OF DALMATIA-ISTRIA (1829-1834)
Slavko ZORICA, аrchpriest-staurophor
Abstract: The appointment of Bishop Josif Rajačić as Diocesan Bishop of Dalmatia was the consequence of the sober policy created by the Karlovci Metropolitan Stefan Stratimirović to regulate from inside the state of the Serbian
Orthodox Church, as well as its attitude towards the Emperor and the Austrian
state. Rajačić’s task in Dalmatia was even more important as his predecessor
– Benedikt Kraljević – inflicted quite a damage to the Orthodox community,
both by his actions and by his failures to act. Therefore, Rajačić acted in these
circumstances as a strong barrier to Uniatism, which the government systematically supported, but for the counterbalance, Rajačić reformed religious institutions, improved internal Church life, established confessional and at the same
time national schools using legal frameworks and rights. His relatively short
ministry and activity in the Dalmatian Diocese (1829-34) brought many benefits, and by establishing institutions he permanently consolidated the religious
life of Orthodox Serbs in this area.
Keywords: Uniatism opponent, education, reform, consolidation.
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Професор, приправник Карловачке богословије
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ВРШАЧКА БОГОСЛОВИЈА ЗА ВРЕМЕ ЕПИСКОПА ВРШАЧКОГ
ЈОСИПА РАЈАЧИЋА (1833-1842)
Апстракт: Значај богословске школе за Србе и Румуне у Банату, посебно
добија свој допринос за време управе Епископа Јосифа Рајачића вршачком
Епархијом и његовом борбом за напредовање школе. Кроз личност и рад
над црквеном просветом, можемо видети увек актуелно питање за црквену
просвету, како образовати и васпитати будуће свештенике? Унапређивање
самог клирикалног училишта које је било двојезично на српском и румунском језику, кроз методолошке уџбенике и васпитање, као и кроз активни
духовни надзор Владике Јосифа - јесте област којој се посвећује овај рад.
Кључне речи: Патријарх Јосиф Рајачић, Вршац, богословија, Далмација,
Банат, црквено певање

О Вршачкој епархији
Време постанка Епархије вршачке није извесно. На основу усменог сведочанства Епископа вршачког Емилијана Кенгелца, које се помиње у његовом меморандуму из 1893. године време настанка вршачке епархије постаје нешто јаснијим тек при
измаку 16. века, односно почетком 17. века.1
Поред свог црквеног значаја добија вршачка епархија и државно-правно
признање у привилегији цара Леополда Првог. Од 4. марта 1695. године у њој су као
признатој српској институцији, активног учешћа у црквеном животу имали и Румуни,
који су били део вршачке Епархије Карловачке Митрополије.
Све до 1866. године Епархија вршачка се састојала из шест протопрезвитеријата: Вршац, Паланка, Оравица-Варадија, Лугош, Карансебеш и Оршава-Мехадија,
када су сви осим прва два, били одцепљени од стране Румуна и за претпљену штету,
Епархија темишварска је тада уступила панчевачки протопрезвитеријат.
Динамика историјских оклности и сукоба између Срба и Румуна, особито је
била изражена за време епископа вршачког (1834-1842) и потоњег митрополита карловачког и патријарха српског Јосифа Рајачића, када је започета и унијатска римска
1

Шематизам Српске Православне Епархије вршачке за годину 1898. 5.с.
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пропаганда у Лугошу. У том периоду Епархија вршачка је била најбогатија епархија
Карловачке митрополије.2
Његова борба против уније била је изражена у свим епископијама где је служио овај угледни архијереј Карловачке митрополије. Стога је Василије Живковић
1834. написао Оду Јосифу Рајачићу, где се наводе и следећи стихови:
„...Далмација јошт” спомиње, с почитањем Јосифа,
Он је њена дика био, отац пастир, радост сва ...
...Банат га је преотео, Вершец њим се поноси,
Народ србски овде њега благодаран узноси...”3
Особиту мисију у очувању православне вере за време владике вршачког Јосифа, имала је Вршачка богословија или Клирикално училиште (1822-1867).
Ова богословска школа у Вршцу била је висока кадровска школа теолошког
смера са задатком да образује свештенички кадар двеју православних епархија: вршачке и темишварске - на територији читавог Баната. Од самог почетка радила је са
два паралелна оделења на српском и румунском језику, на бази потпуне равноправности. (Треба напоменути да су Срби и Румуни у Банату били под истом црквеном јурисдикциом од 16. новембра 1720. године, када је Банат ослобођен од Турака.)
Школовање у богословији трајало је две године, да би се школском 1827-1828.
продужило на три године. Школска година је обично почињала 1. новембра, а завршавала се 31. августа. Велики распуст трајао је два месеца и поклапао се са периодом скидања летине. Школска година била је подељена на два семестра. Сваки семестар завршавао се семестралним, а школска година годишњим јавним испитима.
Настава у вршачкој клирикалној школи била је усмерена ка обучавању клирика у принципима, наукама и умешности потребним за обављање њихове будуће пастирске службе. Школа је одгајала ученике тако, да својим религиозним и моралним начелом
живота, као и догматском спремом раде на учвршћивању верског и моралног дојма код
својих верника, те на тај начин очувају нетакнутим начела православне вероисповести
као прадедовске вере, а кроз њу и национална родољубива осећања верника.
Настава се изводила кроз следеће наставне предмете: Словенски односно Румунски језик са граматиком и вежбама; Догматско богословље; Реторика и омилитика,
Морално богословље; Пастирско богословље; Катихетика, Црквена историја; Тумачење недељних и празничних Јеванђеља; Црквено појање и црквено правило; Педагогија; Методика за учитеље; Црквени стил (историја уметности); Писање. Осим наставе, припремање за пастирску службу вршило се и путем практичних вежби у Цркви.
Као дидактичко средство у училишту су уместо уџбеника коришћене књиге
руског порекла, штампане у Москви, Петербургу, у Кијево-Печерској Лаври и у Бечу.
2
3

Сава Вуковић, епископ шумадијски, у: Српски јерарси од десетог до двадесетог века, Београд, 1996,
стр.260.
Василије Живковић, Ода Јосифу Рајачићу, 1834, РОМС, М.10153.
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Много чешће су употребљаване скрипте које су сами професори састављали, а ученици их ревносно преписивали.
Румуни су за своје наставне потребе4 користили углавном преводе руских
или српских скрипта, које су ученици, такође, сами умножавали. Велики број уџбеника за румунске клирикалне школе тог периода, саставио је извесни Константин Ђаконовић Лога.
Наставни кадар сачињавали су најеминентније личности из непосредне близине вршачког епископа или карловачког митрополита. Посебно треба истаћи Јеротеја Мутибарића, творца данашег Карловачког појања.5
Доласком Јосифа Рајачића за епископа вршачког долази до унапрећивања
саме клирикалне школе, коју је сматрао за веома важну институцију на територији поверене му Епархије, те је настојао на томе да што боље и за тај временски период што
савременије ради и развија се.6 Брига није била усмерена само на ученике који се тренутно школују, већ се водила и евиденција о свршеним, а не ангажованим богословима
да ли посећују свакодневно богослужења и да активно учествују читањем и певањем за
певницом, као и да буду послушни надлежним паросима7. Извештаји су слали паро4

5

6

7

Изузетак су богослужбене књиге и књига правила (типик) за потребе румунског оделења. Стога се
Владика Јосиф Рајачић жалио Митрополиту Стефану Стратимировићу 7. Јануара 1835. год. на овај
недостатак, што је Митрополит Стефан узео у обзир и откупио је за потребе румунског оделења минеј на румунском језику.
Јеротеј Мутибарић је био професор карловачког појања у Карловачкој и Вршачкој богословији. По
жељи Митрополита Стефана Стратимировића, извршио је редакцију нашег појања од јеромонаха
Дионисија Чупића, који се сматра као утемељивач нашег пјенија рођеног у Сент-Андреји.
Бранко Цвејић, прот. Уџбеник Српског народног црквеног појања, у рукопису; 1950. стр.6.
,,Од свог доласка на вршачку дијецезу, 1834. године, будно је пратио рад ове значајне школске установе и непрестано се старао да њену активност одржи на нивоу оптималне функционалности. Бранио је њене интересе кад год је сматрао да је то потребно, чак и по цену да се замери својим претпостављеним старешинама у митрополији. У том смислу, значајан је његов акт, упућен митрополиту
Станковићу 10. августа 1839. године, у коме се, не чекајући директиве одозго, залаже за отклањање
неких слабости и неправилности у раду школе. Реч је о новој систематизацији радних места у школи и отварању још једног места за наставника школе. Најзад залагање Рајачићево је да се у наставни
план и програм уведе предмет канонско-политичког права”.
др.Никола Гавриловић, Српско-Румунско клирикално училиште у Вршцу 1822-1867, Нови Сад
1983.г.172.стр.
Владика Јосиф је израдио правила којих се клирици и пароси имају придржавати:
1. У годишњи извештај парохијског свештенства протопрезвитери ће додати на крају и списак свршених клирика са свог подручја, према приложеним рубрикама, назначавајући и годину када су
завршили богословију.
2. Пароси су дужни да воде дневне протоколе у које ће уписивати да ли је тог дана неко од клирика
изостао са црквеног правила или је одбио да му у Цркви пружи помоћ у вршењу богослужења, као
и то, да ли је неко од њих учинио тога дана какав преступ, противно,,благонаравију и чину”.
3. Пароси су дужни да те протоколе доставе свом протопрезвитеру концем октобра сваке године, како би овај могао да сачини благовремено свој главни извештај о владању свршених клирика .
Потом ће протопрезвитери вратити те протоколе у запечаћеном коверту својим паросима, тако да
конзисторија може имати увид у њих, када неко од свештеничких кандидата са тог подручја буде
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хијски свештеници и прослеђивали их протопрезвитеријатима (архијерејским намесништвима), а они су даље слали у седиште Епархије - у вршачку конзисторију.8
Особито је била посвећена пажња владању ученика и онемогућавању да се
преступи толеришу, будући је школа имала за циљ да образује и васпита будуће свештенике. Стога се на седницама наставничког већа расправљало о преступима који су
нарушавали устав и углед клирикалне школе9. Правилник о санкционисању преступа ученика био је следећи:
1. Укор предметног наставника
2. Укор првог професора (разредног старешине)
3. Удаљење са часа
4. Клирикални арест (затвор у школи) од 12-24 часа (од подне до поноћи) или
цео дан
5. Клирикални арест од 48-62 часа
6. Клирикални арест од 8 дана
7. Клирикални арест од две седмице (сваког дана од 7 часова ујутро до 7 увече)
8. Клирикални арест спојен са телесном казном и забраном одласка кући о
божићњем и ускршњем распусту
9. Изузетно дванаест батина бичем
10. Искључење из школе10
На тај начин се одржавала дисциплина и правно штитила ова клирикална
установа, руководећи се канонским правом и неопходним изграђеним достојанством,
који будући свештеник треба да има како би примио узвишену и одговорну пастирску службу.

8
9

10

изјавио да жели да ступи у свештенички чин. Одлука конзисторије о њиховом пријему у чин зависиће понајвише од тога шта у тим протоколима стоји записано о њима.
4. Клирицима са подручја тог протопрезвитеријата ваља писмено објавити, да нико од њих неће
бити примљен у свештенички чин, ако не буде кадар да пред конзисторијом понови све, од речи до
речи, што је у клирикалној школи научио. Иначе ће бити упућени да понове школу.
др.Никола Гавриловић, Српско-Румунско клирикално училиште у Вршцу 1822-1867, Нови Сад
1983.г.169.стр.
Архив Српске Православне Општине у Вршцу бр.4. из 1841. године.
Наводимо неколико примера нарушене дисциплине, који су у складу са уставом школе санкционисани:
Ученик Јован Јовановић из Грлишта, због лошег држања на часовима наставе, био је опоменут од
свог наставника, па пошто се није поправио, коначно и избачен из учионице. Био је кажњен укором
Наставничког већа с тим да се приволи да да обећање да ће се поправити, будући да је добар ђак.
Ученик Григорије Георгијевић, због неуредног похађања часова наставе из разних предмета, нарочито из црквеног појања, био је кажњен строгим ,,изобличењем”, а ако се преступ понови, затвором
и искључењем из училишта.
Подаци су извађени из књиге записника са седница Наставничког већа бр. 29 и 30 од јуна 1824. године.
др.Никола Гавриловић, Српско-Румунско клирикално училиште у Вршцу 1822-1867, Нови Сад
1983.г. 149-150.стр.
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За време епископског служења владике Јосифа на Катедри вршачких епископа, у овом богословском училишту од 1835-1839. године предавала је следећа професорска корпорација:
Српско оделење
1. Стефан Крагујевић за предмете: Пастирско богословље, Догматика, Катихетика, Педагогија и Тумачење Јеванђеља.
2. Лаврентије Гершић за предмете: Морално богословље, Црквена историја,
Реторика, Словенска граматика и Методика.
Румунско оделење
1. Николај Грујић за предмете: Морално богословље, Црквена историја, Катихетика, Реторика, Педагогија, Методика.
2. Игњатије Вуја за предмете: Догматско богословље, Полемика, Румунска
граматика, Тумачење Јеванђеља, Црквено појање и Црквено правило.11
Школске 1840/1841. на место Стефана Крагујевића долази Лазар Стефановић, а уместо Николаја Грујића долази Николаје Тинку Веља.12 Током последње године
владике Јосифа Рајачића управљања вршачком Епархијом до избора за Митрополита Карловачког 1841/1842. године, на српском оделењу Андреј Шагуна13 и бивши професор Карловачке богословије је заменио Лаврентија Гершића и предавао је следеће
11
12
13

ASANUK, PMA ,,A,,, 289/1835 ;460/1839.
ASANUK, PMA ,,A,, 1840; 1841.
,,Андреј Шагуна (1808-1873) рођен је у Мишкољцу у трговачкој породици цинцарског порекла. Основну грчко-влашку школу учио је у родном месту, гимназију у Мишкољцу и Пешти, где је студирао
и право. Године 1826. Дошао је у Вршац где је завршио клирикалну школу од 1829-1832. године. По
завршетку вршачке богословије прешао је у Карловце, где је благодарећи својим интелектуалним
и моралним подобностима, стекао наклоност митрополита Стратимировића, који га је поставио
за професора богословије и секретара митрополијске конзисторије. Овде је и замонашен 1833.год.
Када је за Карловачког митрополита био изабран Јосиф Рајачић, он га је 1842.год, поставио за архимандрита и игумана манастира Хопова. Три године касније, новоизабрани вршачки Епископ Стефан Поповић поставио га је за игумана манастира Ковиља. У међувремену, од 1842-1845.год. радио
је као професор српског одељења вршачке клирикалне школе, и био епискописки викар у Вршцу,
као и асесор епархијске конзисторије. Године 1846. био је постављен за генералног викара ердељске
Епархије, 1848. га је Митрополит Јосиф Рајачић хиротонисао за Епископа у Карловцима. Као такав,
учествовао је у револуционарним догађајима и заједно са унијатским Епископом, руководио великим народним збором на ,,Cimpia Libertatii,, код Блажа, 3/15 маја исте године. Збор га је изабрао за
делегата на бечком двору ради подношења меморандума са жалбама и жељама ердељских Румуна.
Радио је пуних 15 година неуморно на издвајању Румунске Цркве испод јурисдикције Карловачке
Митрополије, те његовом заслугом објављен је царски декрет,24. Децембра 1864. о оснивању самосталне Румунске митрополије у Трансилванији, са двема суфраганим Епископијама, арадском и карансебешком. Шагуна је био први Митропилит ове обновљене румунске Митрополије у Ердељу, са
седиштем у Сибиу. Умро је 16/28 јуна 1873 године.,,
др.Никола Гавриловић, Српско-Румунско клирикално училиште у Вршцу 1822-1867, Нови Сад
1983.г. 99.стр.
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предмете: Пастирско богословље, први део, Догматика, Црквена историја, Методика,
Катихетика, Педагогија, Црквено појање и Црквено правило.14
Успех и резултати ученика долазили су на крају семестра и на крају године.
Ученици су се испитивали у једној од сала Владичанског двора под председништвом
епископа, а испите су проводили предметни наставници тако што су испитаници извлачили цедуље са питањима што одговара факултетском начину испитивања.
Извештаји су слати карловачком митрополиту, Угарском намесничком већу,
односно Дворском ратном савету и епископу темишварском, јер је већина ученика вршачке Богословије била родом са територије темишварске Епархије.15
Због незадовољства од стране епископа Јосифа Рајачића, професорима је
одузето право бесплатног становања и исхране у владичанском двору, а одлучио је да
не поставља за професоре ни парохијске свештенике због обавеза које имају на парохији, што свакако оставља празнину у посвећеном педагошком раду у Богословији.
У односу на сам план и програм, владика је критичком анализом дао извесне
сугестије, а посебно је увидео недостатак предмета канонско-политичког права, што
за последицу има незнање и неуспех у животу свештенства у односу на тадашње прилике и стање у Цркви на простору Аустроугарске Монархије 16.
Нажалост, ниједан предлог од стране владике Јосифа у погледу унапређења
вршачке Богословије није усвојен, будући да је зато била потребна сагласност Угарског
намесничког већа и Дворског ратног савета.
Ипак, његово залагање, посвећеност и озбиљан приступ према образовању
и васпитању будућих делатника и заступника народа у неправославној држави, где
је дејствовала Карловачка митрополија, оставља снажан печат, који може послужити као пример и данас у другачијим историјским околностима, на који начин и којим
принципима треба да се руководи црквена просвета.
14
15
16

ASANUK, PMA ,,A,, 1841; 1842.
др.Никола Гавриловић, Српско-Румунско клирикално училиште у Вршцу 1822-1867, Нови Сад
1983.г. 142.стр.
,,Ученици нису кадри да у току само једног течаја савладају словенску граматику, нарочито не
они који нису раније учили латинску граматику. Исти је случај са словенском реториком, јер је
састављена на високом књижевном црквенословенском језику. По његовом мишљењу треба је
саставити на једноставном језику, блиским клирицима, јер ће се на њој заснивати проповеди које
свештеник мора добро да зна. Догматика је преопширна и тешко је клирици могу савладати, а још
мање дуго памтити. Пастирско богословље је такође, састављено на рускословенском (црквенословенском) језику, неразумљивом клирицима. Црквена историја је непотпуна и неодговарајућа.
У њој недостајудва периода четврти и пети. У историји Румунске Цркве такође недостаје партија
(лекција) о примању хришћанства код Румуна и друго. Педагогија је врло сажета, написана високим стилом, неразумљива јер је на словенском језику тако да је ученици једва могу разумети. Катихетика, онаква каква се до сада предавла, прекратка је и непотпуна и готово да не служи ничему.
Најзад, и методика је скучена и непотпуна, а уз то и неразумљива”.
ASANUK, PMA ,,B,,, 14/2 1840.
др.Никола Гавриловић, Српско-Румунско клирикално училиште у Вршцу 1822-1867, Нови Сад
1983.г.,173-174.с.
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ВРШАЦКАЯ СЕМИНАРИЯ ВО ВРЕМЯ ЭПИСКОПА
ВРШАЦКОГО ИОСИФА РАЯЧИЧА (1833-1842)
Йован СтОЯНОВИЧ, профессор-стажёр
Резюме: Важность семинарии для сербов и румынов в Банате особенно
становится выразительной во время правления эпископа Иосифа Раячича вршацкой эпархией и его борьбы за продвижение школы. Через
личность и деятельность над церковным образованием можем видеть
всегда текущий вопрос для церковного образования, как образовывать
и воспитывать будущих священников. Продвижение самого церковного
училища, являвшегося двуязычным (сербский и румынский язык), через
методологические учебники и воспитание, под опекой активного духовного надзора владыки Иосифа, является областью, которой посвящается эта работа.
Эта работа делает более понятным период правления владыки Иосифа
вршацкой эпархией, где особое внимание уделяется церковной школе
того времени, которая воспитывала будущих священников в пользу православных сербов и румынов в Банате, в тогдашней Австро-Венгерской
монархии.
Впоследствие принятия активного участвия эпископа вршацкого Иосифа в жизни школы, случаются некоторые кадровые изменения, где,
благодаря преданности владыки, был сделан упор на воспитательно-педагогическом воспитании и более систематичном методологическом
представлении образования, причём учебные средства, книги и пособия
преимущественно привозились из России.
В виде особой направленности по поводу как можно более широкого и
всестороннего образования и подготовки будущих священников, через анализ тогдашнего плана и учебной программы, владыка настаивал
на введении каноническо-политического закона ради как можно более
эффективной службы в тогдашней Монархии. Хотя сделать этого ему не
удалось, его вклад остаётся упомянутым и записанным в истории как
пример и императивный мотив, который можно применить и на нынешнее состояние церковного образования.
Ключевые слова: патриарх Иосиф Раячич, Вршац, семинария, Далмация,
Банат, церковное пение
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THE VRŠAC THEOLOGICAL SCHOOL DURING THE EPISCOPAL
MINISTRY OF BISHOP JOSIF RAJAČIĆ (1833-1842)
Jovan STOJANOVIĆ, Lecturer
Abstract: The importance of the Theological School in Vršac for the Serbs and
Romanians in Banat, at that time within the Austro-Hungarian Monarchy, was
especially evident during Josip Rajačić’s administration of the Vršac Diocese
and his efforts invested in the advancement of the School. Observing his personality and activity in the field of Church education we can follow up the current issues of the then Church education, out of which the most important was:
how to train and educate future priests? Improvement of this clerical school
itself, where lessons were given bilingually – in Serbian and Romanian, creation of methodological textbooks and care about pupils’ upbringing, as well
as Bishop Josif ’s active spiritual supervision are the themes the author of this
article deals with.
Active participation of Bishop Josif Rajačić in the life of the School had certain
consequences that demanded some personnel changes. Thereby, the efforts of
the Bishop were focused on a higher pedagogical education and a more systematic methodological presentation of lessons, especially at the time when teaching resources and textbooks were provided mainly from Russia.
Bishop Rajačić specially focused on the methodology of training future priests
and improving teaching plan and program of the Theological School in order
that the future priests could face all the challenges of the time when the Orthodox lived in a predominantly non-Orthodox Monarchy.
Keywords: Patriarch Josif Rajačić, Vršac, Theological School, Dalmatia, Banat,
Church chanting.
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ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА НА ИСТОКУ СРЕДИНОМ 19. ВЕКА
Апстракт: За боље разумевање духовних и политичких прилика у којима
је живео и радио патријарх Јосиф Рајачић, неопходно је сагледати какво је
стање било код других, Србима - суседних народа. Ослобађањем од робовања Турцима балкански народи, Грци, Бугари, Румуни, такође обнављају
своје националне државе и своје православне цркве које постепено стичу
аутокефалију, односно духовну самосталност.
Кључне речи: аутономија, аутокефалија, националне цркве, политичка
самосталност

Црквене прилике почетком 19. века што се тиче православне цркве на Истоку почеле су убрзано да се мењају у смислу побољшања. Наиме, само укратко треба подсетити да је у доба туркократије на православном Истоку вековима постојало
само четири древне Патријаршије, односно Апостолске цркве: Цариградска, Александријска, Антиохијска и Јерусалимска патријаршија. На словенском југу услед неповољних политичких околности, пре свега, ропство под иноверним Турцима учинило
је да је укинута Трновска патријаршија у Бугарској око 1393. Сличну судбину је доживела и Пећка – Српска патријаршија, која је укинута 1766. Годину дана касније укинута је и Охридска архиепископија. Не улазећи у све појединости и разлоге таквог стања
треба истаћи чињеницу да почетком 19. века, када се поједини народи на јужнословенским просторима постепено ослобађају од Турака и обнављају своје државе, као
по правилу се размишља и ради на обнављању духовне самосталности, односно црквених аутокефалија које су некада постојале. Овде, пре свега, имамо у виду Цркву у
Румунији, Бугарској, Србији – односно српским етничким просторима и Грчкој. Овде
ћемо учинити само кратак и делимичан преглед процеса обнове црквених аутокефалија код поменутих народа и њихових националних цркава, како бисмо боље у том
контексту схватили и разумели време и прилике у којима је живео и радио наш митрополит, односно патријарх Јосиф Рајачић (1861).
Православна Црква на просторима Румуније је само делимично била под
турском влашћу. У општем националном полету средином 19. века са повлачењем
Турске са простора Балканског полуострва стекли су се услови за образовање Руму57
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није као државе. Наиме, 1859. године Влашка и Молдавија на челу са кнезом Алексадром Кузом су се ујединиле у једну државу.
1. Одмах се почело размишљати и о црквеној самосталности коју треба тражити о Цариградске патријаршије, јер по логици ствари наслеђених још од средњег
века у једној самосталној народној држави треба да постоји, исто тако, и слободна,
самостална – аутокефална Црква. Кнез Александар Куза, под јаким утицајем Запада,
пре свега Француске, спроводио је прилично строге црквене реформе: одузимао је покретну и непокретну црквену и манастирску имовину, укинуо је такозване „преклоне манастире” у Румунији.
2. Црквена аутокефалија је једнострано проглашена 1865. године. Није то у
том тренутку учињено у духу црквеног канонског предања и поретка. Црквом у Румунији управља и руководи Генерални национални синод, кога чине три епископа и три
изборника од свештенства и народа из сваке епископије. Наравно да овакав неканонски статус Цркве у новооснованој држави Румунији није био признат од стране Цариградске патријаршије све до 1885. године, када је 13. маја цариградски патријарх Јоаким IV издао Томос о аутокефалији.
3. Црква у Румунији ће након Другог светског рата 1924. године стећи статус патријаршије у коме се и данас налази у великој породици православних цркава.
Слични процеси се одвијају и на просторима српских земаља, односно укинуте Пећке патријаршије. По окончању Другог српског устанка кнез Милош Обреновић најпре настоји да у Кнежевини Србији има митрополита и епископе из свог народа Србе, уместо Грка фанариота. Управо је овај захтев јасно био исказан у Хатишерифу
од 3. августа 1830. године, у чијој четрнаестој тачки се каже: ,,Митрополити и епископи, које ће изабирати народ биће произведени од патријарха грчког у Цариграду, и да не
морају сами долазити у исти престони град”.
4. Овим актом, мисли се на Хатишериф, Милош је постао кнез, а ослобођени део Србије кнежевина, а Црква у том делу је сада тежила да поврати, односно у границама Цариградске патријаршије, обнови своју самосталност, аутокефалију, што ће
се касније и догодити. Најпре се, као што је добро познато, почело са избором Срба за
епископе. Игуман манастира Враћевшница Мелентије Никшић изабран је за митрополита, Никифор је постао ужички епископ, а Герасим шабачки епископ. Мелентије и
Никифор су посвећени у Цариграду у августу 1831. године. То је почетак аутономије
Цркве у Кнежевини Србији. Године 1834. основана је у Србији и четврта епископја –
Тимочка, и изабран је за епископа Доситеј Новаковић. Дакле, стекли су се формални и
суштински услови за обнову црквене аутокефалије. Ово је уследило у време митрополита Михаила Јовановића 1879. године.
5. Бугари су имали посебан пут повратка изгубљене црквене самосталности.
6. Одлучујућу улогу у ослобођењу од Турака одиграла је Црква у Бугарској,
односно представници Цркве као што су били Софроније Врачански (+1815) монах
Пајсије из манастира Хиландар на Светој Гори, архимандрит Неофит Безволи, архи58
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мандрит Иларион Макариопољски и многи други. Прве захтеве султану су поднели
још 1844. године тражећи да грчки епископи у Бугарској буду замењени Бугарима, да
се у храмовима, уместо на грчком служи на бугарском језику, да у Цариграду имају свој
храм и своје црквене представнике. Наравно, Цариградска патријаршија је све ово одбила. Ипак су успели да у Цариграду имају свог првог епископа. Био је то Иларион Макариопољски од 1858. године.
7. У духу тежње за националним ослобођењем од Турака представници Бугара
су на исти начин хтели да стекну, односно поврате црквену самосталност не водећи при
томе много рачуна о основним канонско-правним условима за то и црквеном поретку.
Цариградска патријаршија је у том тренутку била спремна да им подари црквену аутономију. Бугари на ово нису пристали, већ су турској Порти упутили представку којом
траже црквену и народну самосталност. Порта је издала ферман, султан Абдулазис, 27.
фебруара 1870. године о Бугарској егзархији који Бугарску цркву третира као аутокефалну: има тринаест епископија: обухватала је Мезију, Тракију, Добруџу и Македонију.
8. Свето миро узимају од Цариградске патријаршије, итд. Локални сабор бугарских епископа састао се у Цариграду у фебруару 1871. године и донео Устав Бугарског егзархата.
9. Међутим, цариградска патријаршија овај акт није признала па је патријарх
Антим VI (1871-1873), односно локални сабор у Цариграду 16. септембра 1872. године,
Бугарску цркву прогласио расколничком због етнофилетизма. Овај раскол је трајао,
као што је познато до 1945. године, 22. фебруара, када је у потпуно новим околностима помирење постигнуто, а Бугарска црква је убрзо, 10. мај 1953. године, обновила статус патријаршије у којем се и данас налази. Тако је после више од 560 година обновљена Бугарска патријаршија.
У новоослобођеним крајевима данашње Грчке у првој половини 19. века догађало се нешто слично. Наиме, покрет за национално ослобођење који је кренуо са
Пелопонеза проширио се на све просторе Грчке.
10. Митрополит Герман у Патри иницирао је устанак 1821. године. Тадашњи
цариградски патријарх Григорије V плашећи се освете султана Махмуда издао је 11.
марта 1821. године Грамату против устаника. У Грамати изриче проклетство на устанике, побуњено свештенство лишава чина: „… Ако ви устанете против нашег доброчинитеља, најсветлијег султана, проглашавам вас лишеним права да обављате вашу
службу, силом Светога Духа лишавам вас степена архијерејства и јерејства и сматрам вас достојним огња пакленог, као погубитеље целог Грчког народа”.
11. Патријархов апел није примирио устанике, напротив. Сам патријарх, иако
је јавно изјавио дубоку лојалност султану, постао је жртва. Наиме, на Васкрс 10. априла
1821. обешен је после свете литургије на вратима Патријаршије. Велике силе биле су на
страни побуњених Грка. После пораза код Наварина 1827. године и Руско-турског рата
1827-1829. године, Турска је била принуђена да призна независност Грчке, 3. фебруара
1830. Председник нове државе је Јован Каподистрија. Одмах се размишљало и о цркве59
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ној самосталности. Јован Каподистрија је убрзо био убијен. Године 1833. на чело Грчке
долази немачки кнежевић Отон из Баварске, иначе протестант. Исте године је нова власт
прогласила црквену аутокефалију. Црква се нашла под контролом световне власти. Образован је Свештени синод грчке краљевине. Најутицајнији члан овог тела био је млади
јеромонах Теоклит Фармакидис – под јаким утицајем протестантизма из Немачке. Црква је потчињена Министарству црквених послова, као и самом краљу и сматрала се аутокефалном, односно независном од Цариградске патријаршије. Све је ово учињено без
консултација и одобрења Цариградске патријаршије као Мајке Цркве. Црквена независност је проглашена 23. јула 1833. године. Овим поступком је очигледно нарушен канонски поредак и пракса. Тек 1850. године Влада се обратила цариградском патријарху Антиму IV по питању аутокефалије. Свештени Синод Цариградске патријаршије издао је
Томос којим се уређује статус самосталне Цркве у ослобођеним деловима Грчке.
12. Године 1852, донет је закон о Цркви у Грчкој који је био на снази до после
Првог светског рата. Иначе, православна Црква у Грчкој има аутокефалију и припада
Цариградској патријаршији као и Света Гора Атонска.
Дакле, у духу оваквих духовних и свеукупних превирања, која су захватила поменуте народе на ширим просторима Балканског полуострва, треба посматрати и поступак Мајске скупштине у Сремским Карловцима, 1. маја 1848. године. Наиме,
одржан је црквено-народни сабор коме присуствују и духовни и народни представници. Тадашњи карловачки митрополит Јосиф Рајачић (1842-1861) био је проглашен
за патријарха у Српској Војводини, која је такође проглашена на овом сабору. Војвода
Стеван Шупљикац постао је војвода у Српској Војводини, а Јосиф Рајачић српски патријарх. Наравно, овде се поставља питање легитимитета и црквено-канонске доследности овог чина који су, пре свега, изнудиле политичке околности у којима су се нашли
Срби у Угарској и Аустрији. Црквено-народни представници су у том тренутку сматрали да у овом поступку имају природни континуитет са Пећким патријарсима, односно Пећком патријаршијом, која је укинута пре скоро једну стотину година, додуше
у Турској, 1766. године. Не прецењујући нити пак потцењујући овај догађај из наше духовне и народне историје, треба само констатовати да ће он добро доћи као чињеница,
70 година касније 1918, да Српска црква најзад обнови своју Патријаршију. Поступак
и околности коначне обнове Пећке патријаршије био је сличан, или скоро идентичан
са обновом аутокефалије или патријаршије код поменутих, нама суседних православних народа, Грка, Бугара, Румуна, Руса, народа који су имали сличну народну, политичку и духовну историју у претходним вековима. Дакле, у том контексту треба разумети
и посматрати поступак црквено-народног сабора, односно Мајске скупштине у Сремским Карловцима 1848. године и титулу Јосифа Рајачића као патријарха.
Кроз сличне историјске прилике прошла је и Црква у царској Русији. После унутрашње кризе у доба патријарха Никона у 17. веку, цар Петар Велики је укинуо Руску патријаршију. Основан је Најсветији управни синод, уместо институције
патријарха. Уместо патријарха у наредних скоро 200 година Руском црквом управља
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Синод као колективно тело под већом контролом царске власти. Реформе цара Петра обухватиле су и друге сегменте црквеног живота: манастире и монаштво, црквену
просвету, утицај световне власти на Цркву је повећан. Међутим, све то није спречило
саму Цркву да духовно делује у народу и да утиче на свеукупни народни живот. У току
тако званог Синодалног периода до обнове патријаршије 1917. године појавили су се
велики монаси-духовници, православни богослови. Треба само поменути Светог Тихона Задонског (+1783), Св. Пајсија Величковског (+ 1794), Св. Серафима Саровског
(+1833), Св. Теофана Затворника, Св. Јована Кронштадстког и многих других, који су
својим животом и делима просијали за сва времена, не само у Руској цркви.
Данас у великој породици православних помесних цркава има девет самосталних Цркава које су Патријаршије: Цариградска, Александријска, Антиохијска, Јерусалимска, Руска, Српска, Румунска, Бугарска и Грузијанска. Остале Цркве су аутокефалне: Кипарска, Грчка, Албанска, Пољска, Чехословачка - Американска, Синајска,
Финска и Јапанска.
13. На крају само, ради потпуније опште слике, неколико података о стању
хришћанског Запада. Време о којем говоримо је понтификат папе Пија IX (1846-1878),
који је дугорочно обележио токове савременог римокатолицизма. Везано за Православну Цркву треба само поменути његово настојање да се оствари јединство са Црквом нарушено половином 9. века када је избио познати Западни или Велики раскол.
На почетку свог понтификата 1848. године упутио је Посланицу православним источним црквама којом их позива на јединство и превазилажење раскола. У Посланици,
између осталог апелује ,,да се поврате истинској Цркви, и да са овим светим престолом имају заједницу”.
14. Православни источни патријарси – цариградски, александријски, антиохијски и јерусалимски су одговорили својом Посланицом у којој укратко истичу главна спорна догматска питања због којих је Римска патријаршија и отпала од Цркве. То је
пре свега филиокве, крштавање обливањем а не погружавањем, причешће под једним
видом, изостављање молитве призива Светог Духа на Светој Литургији, папски примат и непогрешивост. 15. Исти папа је увео по први пут две нове догме. То је догма о непорочном зачећу Пресвете Богородице Марије или immaculate conception, најављена
већ 1849. а званично проглашена 1854. године, а поводом пројаве извесних чуда у Лурду, познатом духовном средишту на Западу. По овом учењу Дјева Марија је рођена без
првородног греха и његових последица.
16. Други нови догмат који је уведен јесте догма о папиној непогрешивости
проглашен на Првом ватиканском сабору 1869-1870. године. 17. Папском булом Aeterni
Patris од 29. јуна 1868. године папа је сазвао сабор. Догма о непогрешивости папе по питањима вере и морала када говори ,,екс катедра” после дужих и понекад оштрих расправа донета је 18. јула 1870. године, а озваничена папском булом Pastor aiternus. Доношење
ове догме на Првом ватиканском сабору, за римокатолике то је Двадесети васељенски
сабор, изазвао је реакације унутар римокатолицизма. Наиме, убрзо су се издвојили ста61
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рокатолици незадовољнии овом догмом. Старокатолици и данас постоје у западноевропским земљама, имају своје верске заједнице добро организоване и уређене претежно
у Швајцарској, Аустрији, Немачкој и другим земљама западне Европе. 18 Још пре самог
Сабора и саборске одлуке немачки теолог Игнатије Делингер оспорио је са више аспеката ову догматску новину у римокатолицизму у свом делу Папа и сабор, 1869. године.
Први ватикански сабор је, на свој начин, реаговао и на неке актуалне појаве, које су обележиле 19. век, као што је појава рационализма, материјализма, либерализма, социјализма, комунизма, сувише ослањање на развој науке, и тако даље.
Закључак
Да бисмо што боље разумели време и прилике у којима је живео и радио патријарх Јосиф Рајачић, требало је макар укратко размотрити какво је духовно стање
код других православних народа. Овде је аутор дао летимичан преглед главних црквених догађаја, код Србима - суседних народа, који се ослобађају од турског ропства, обнављају своје националне државе а самим тим и своје Цркве. То је случај са Румунима
1865, односно 1885. године, Грцима 1850, Бугарима 1871. године. Црквену аутономију
односно аутокефалију стиче и Црква у Кнежевини Србији 1879. У царској Русији ово је
доба које је познато као синодални период који ће трајати до 1917. године. Европски запад је био у знаку папе Пија IX (1848-1879) и његових реформи као и нових догми које је
донео Први ватикански сабор 1870. године: догма о папској непогрешивости и догма о
непорочном зачећу.
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ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ НА ВОСТОКЕ
В СЕРЕДИНЕ XIX ВЕКА
др Радомир В. ПОПОВИЧ, протоиерей-ставрофор
Резюме: Ради лучшего понимания духовных и политических обтоятельств, при которых жил и работал патриарх Иосиф Раячич, необходимо
воспринять каково было состояние у других, сербам соседних народов.
Освобождением от турецкого ига балканские народы, греки, болгаре, румыне, также обновляют свои национальные государства и свои православные Церкви, которые постепенно приобретают автокефальность, то
есть духовную самостоятельность.
Ключевые слова: автономия, автокефальность, национальные Церкви,
политическая самостоятельность
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THE ORTHODOX CHURCH IN THE EAST
IN THE MID-XIX CENTURY
Dr. Radomir V. POPOVIĆ, аrchpriest-staurophor
Abstract: In order to better understand the spiritual and political circumstances in which Patriarch Josif Rajačić lived and worked, it is necessary to apprehend the situation with the others, the neighbouring peoples of the Serbs. By
liberating from slavery to the Turks, the Balkan peoples – Greeks, Bulgarians,
Romanians, restored their national states as well and re-established their local
Orthodox Churches, which gradually acquired statuses of autocephaly or ecclesial independence.
Key words: autonomy, autocephaly, national Churches, political autonomy.
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ПАТРИЈАРХ ЈОСИФ РАЈАЧИЋ И ВОЈВОДИНА КАО ИДЕЈА СРПСКЕ
ДРЖАВНОСТИ У ХАБЗБУРШКОЈ МОНАРХИЈИ
Апстракт: Заслуге патријарха Рајачића током српског покрета и српско-мађарског рата у којем су Срби настојали да се изборе за Војводину
као државу са пуним унутрашњим суверенитетом односно као круновину
са посебним надлежностима су бројне и изван уставних пројеката и оне се
своде у постојећој литератури најчешће на то да је успео у тешким ратним
годинама да сачува јединство српског народа.
Војводство Србија и Тамишки Банат нису испунили ни Рајачићева очекивања ни очекивања војвођанских Срба иако је за Србе основана у јужноугарском делу Монархије, издвојена од Угарске, (1849) посебна, круновинска област, под називом Војводство Србија и Тамишки Банат. На
Благовештенском сабору (1861), поново највише захваљујући патријарху
Рајачићу програмски обновљена идеја Српске Војводине као посебне државне јединице или федералне односно политичко територијалне јединице са значајним овлашћењима, у оквиру Аустријског царства.
Улога патријарха Јосифа Рајачића у очувању националног идентитета и
дефинисању Војводине као српске државности у Хабзбуршкој монархији
манифестована је преломним историјским тренуцима као изузетна и увелико превазилази значај сваког учесника у борби пречана за за постизање
колективне равноправности и политичко-територијалне аутономије српског народа у Аустријском царству.
Кључне речи: патријарх Јосиф Рајачић, Хабзбуршка монархија, Мајска
скупштина, Војводство Србија и Тамишки Банат, Благовештански сабор

Српска национална идеологија у Аустријском царству, уочи проглашења митрополита Јосифа Рајачића за патријарха, била је дубоко и вишезначно прожета историјским наслеђем неостварене националне равноправности, потребом да се надокнаде пропуштене прилике за реализацију српске државотворне мисли и осећањем да
лојалност Хабзбуршкој династији никада није довољно награђена, од Павла Бакића,
до Ђорђа Бранковића и од Арсенија III Црнојевића до митрополита Стефана Стратимировића. Сви њихови планови о враћању деспотске титуле, успостављању посебне
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територије у оквиру које би се Срби политички и управно организовали, од Бајског
збора до Темишварског сабора и од царевог Позивног манифеста до никад институционално озакоњених привилегија на Угарском сабору, упућивали су на мишљење да
су српска права континуирано игнорисана, а дискриминација Срба на верској и културно-политичкој основи постала део уобичајеног друштвеног декора у земљи која
је занемарила давнашња начела државног уређења, као што је одбацила и савремене
принципе, које је промовисала европска грађанска револуција.
Српска Војводина или Српска Деспотовина, какву су је замишљали црквени
и световни прваци српског народа у Аустријском царству, са мањим или већим атрибутима државности, само за православне Србе на територији северно од Саве и Дунава, била је идеал који је уочи рата 1848. изгледао прилично неостварљив, упркос томе
што је постојала јасно артикулисана свест да је национални идентитет једино могуће
сачувати добијањем територијалне-политичке самоуправе и одговарајућих институција на којима би она била почивала.1 И пре и после Мајске скупштине 1848. пречански Срби су гајили варљиву наду да ће у једном повољном тренутку, ипак, остварити
свој најважнији национални циљ, стицање аутономије као гаранта националне равноправности. У две од три највеће прилике да се тако нешто постигне, патријарх Рајачић је имао са српске стране најзначајнију улогу на Мајској скупштини 1848. и на Благовештенском сабору, 1861. године. Први пут је проглашен за патријарха један дан пре
проглашења Војводине, а други пут је одлуку о обнови Војводине, у последњој години свог живота, препустио најинтелектуалнијем скупу пречанских Срба и вољи владара који је овај сабор допустио. На чувеној Мајској скупштини 1848. и на знаменитом
Благовештенском сабору 1861. године, тражена је отворено и изричито Српска Војводина у Хабзбуршкој монархији и најистакнутија личност, предводник српског народа
у борби за остварење ове идеје и формирање круновине српског назива, изван сваке
надлежности Угарског сабора, био је митрополит-патријарх Јосиф Рајачић. И када је
Круновина укинута (1860), после једанаест година постојања, патријарх Рајачић је био
најзначајнији идеолог установљења нове, територијално и етнички другачије, Српске
Војводин, која је по многим особинама и захтеваним надлежностима имала карактер
српске државности у Монархији или макар аутономије са обележјима и надлежностима једне посебне, федералне јединице. Одлуке Мајске скупштине означиле су недвосмислено и дугорочно основни правац српске националне политике у Хабзбуршкој
монархији, оне су наговестиле политичку идеологију промовисану на српском Благовештенском сабору (1861) као и све касније страначке, писане и неписане, програме
пречанских Срба.
Све време док је постојала Војводина као круновина (Војводство Србија и
Тамишки Банат, 1849-1860), Рајачић је живео у уверењу да можда није постигао за свој
1

Д. Микавица, Н. Лемајић, Г. Васин, Н. Нинковић, Срби у Хабзбуршкој монархији 1526-1918, књ. 1,
Нови Сад 2016, 29-92.
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народ онолико колико је и сам сматрао да су Срби заслужили, после великог страдања
у рату против Мађара, више од онога што су добили. На оваквој представи посебно су инсистирали либерални представници српске политичке елите, окупљени око
новог вође националне политике у Аустрији, Светозара Милетића. Ипак, после патријарха Рајачића, Срби нису успели у политичкој намери да уз помоћ мађарске стране, напуштајући традиционалну и Рајачићевску политику ослонца на Бечки двор, макар заокруже жупаније у Угарској на националној основи и тако у последњем часу
пре аустроугарске нагодбе, политиком постизања споразума о дуалном преуређењу
Аустријског царства и уважавању федеративног принципа за обе половине Царевине, одрже минимум изгледа за очување националног идентитета и колективних права.2 Круновина није у потпуности, институционално заживела због апсолутистичког
и централистичког уређења Монархије, али ова политичка тековина, коју су са разлогом највише поистовећивали са патријархом Рајачићем представљала је одређену сатисфакцију, која се није смела занемарити. Мађаризација је бар целу једну деценију заустављена, а то је био један од основних разлога раста српско-мађарског антагонизма.
Наиме, неколико година пре одржавања Мајске скупштине и избијања српско-мађарског рата, већ је било више него извесно да мађаризација у Угарској незаустављиво
узима маха. У лето 1843. године већ се писало у пештанским Србским народним новинама да се у Банату озбиљно ради на вођењу матрикула на мађарском језику. Митрополиту Јосифу Рајачићу (новембар и децембар 1843), јављали су да жупаније поново
постављају захтеве за вођење матичних књига на мађарском језику и о томе су извештавали Рајачића вршачки епископ Стеван Поповић и темишварски епископ Пантелејмон Живковић. Поповић је препоручивао Рајачићу да се обрати Угарској дворској канцеларији у Бечу и на тај начин стање учини сношљивијим, што је митрополит
прихватио као једно од могућих решења. Међутим, Бечки двор није суспендовао законе који су овакву политику омогућавали па се у епархијама и градовима у Бачкој и
Банату прешло на вођење матрикула на мађарском језику. Увођење мађарског језика у
епископске конзисторије закон још није помињао па се то није радило. Уследило је одређење према питању да ли свештеници могу бити они који не знају мађарски језик. У
овом питању није постојала сагласност на српској страни. У току 1845. српско-мађарски односи су се још више заоштрили, пештанским Србима је пребацивано чак и то
што позивнице за бал штампају на српском језику, а у српској штампи је ова врста нетолеранције приписивана ,,мађароманима”. Проблем равноправности и дискриминације за српску страну у мађарским земљама Аустријског царства остао је отворен и без
2

На Темишварском сабору су српски посланици тражили посебну територију на простору Баната
који тада још није инкорпориран у Угарску и ове одлуке поједини истакнути српски историчари
сматрају са мање или више основа првим српским националним програмом уопште. (М. Екмечић,
Дуго кретање између клања и орања, Историја Срба у Новом веку (1492-1992), Београд 2007, 115116; Р. Љушић, Српска државност 19 века, Београд 2008, 457).
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правих изгледа за решење од оног часа када је латински језик замењен мађарским језиком као ,,дипломатичким”.3
Све до Рајачићевог говора на угарској Диети (1843), српски захтеви који су
се односили на верску, националну и политичко-правну равноправност, нису привлачили изузетну пажњу. У Сербским народним новинама расправљана је проблематика која се односила на одржавање Црквено-народног сабора на којем би се решила питања цркве, материјалног положаја свештенства, питање школе, књижевности,
црквено-школске аутономије на основама српских привилегија, редовнијег сазивања
Црквено-народних сабора. Овај програм је историографији оцењен као ,,програм
конзервативне струје у српском културно-политичком животу”.4 Насупрот њему, у то
време, били су либерали предвођени Јустином Михиловићем, вуковарским трговцем
и књижевником, који су тражили да српско свештенство не стоји изнад народа и његових потреба. Они нису превише очекивали од Диете, али ни од српског митрополита, ни од одржавања Црквено-народног сабора.Уочи заседања Угарског сабора (1843),
Павловићеве новине су изнова позивале све српске представнике на овом сабору да,
у националном интересу, искористе расположиве могућности и омогуће постизање
равноправног статуса за Србе у оквиру постојећег уставног поретка. Позив се односио и на посланике жупанија и слободних краљевских градова у Доњем дому.5. Упркос апелима, српски световни посланици нису били запажени ни у овом сазиву Диете,
али је остао запажен нови српски митрополит Јосиф Рајачић који је отворено беседио
(16. септембар 1843) о запостављености Срба у погледу примања у службе и напредовања у њима исказујући тиме незадовољство првенствено српске грађанске интелигенције која је била потиснута у државној управи, судству и магистратима од стране
Мађара и Немаца.6 Говорио је да су српске привилегије сведене на краљеву милост, да
православнима нема места у правним и политичким установама Угарске, да се крше
закони из 1791. и 1792. који гарантују да ће православни бити примани у све дикастерије, укључујући и Угарску дворску канцеларију и Угарско намесничко веће, беседио
је о потреби српско-мађарског разумевања заснованог још на одбрани заједничке домовине од Турака, предностима уставне слободе над руским деспотизмом, мешовитим браковима чија решења само говоре о томе да су православци неравноправни у
Угарској. Други пут је говорио на Дити у питању које се директно односило на положај
православаца у Угарској, истичући да питање цркве, свештенства, манастира, школства и народних фондова могу православни решити сами, без Диете, посебно ако до3
4
5
6

Д. Микавица, Н. Лемајић, Г. Васин, Н. Нинковић, Срби у Хабзбуршкој монархији 1526-1918, Нови
Сад 2016, 398-401.
С. Гавриловић, Из историје Срба... 175.
Овде су били Стеван Зако од стране Бачке жупаније, Јован Трифунац од стране Торонталске жупаније, Петар Чарнојевић од стране Арада и Сава Вуковић од стране Темишвара, и на митрополите и
епископе у Горњем дому
С. Гавриловић, Из историје Срба ... 174; Г. Петковић, Патријарх Јосиф Рајачић, Београд 2009, 70-72.
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бију помоћ за подизање семинарије, јер немају осим две гимназије и четири богословије друге установе за развој виших наука. Помоћ је тражио и за друге школе, установе,
штампарију. Молио је Диету да предложи владару да дозволи одржавање Црквено-народног сабора и да се законима уреди да се мали Сабори одржавају сваке треће године, епископални Синоди сваке шесте, а велики Сабори сваке десете године. Пледирао
је да се поједини Срби поставе у Угарску канцеларију и Намесничко веће, говорио је о
стању манастира и народних фондова, инсистирао је на задржавању старог календара. Неколико говорника је у расправи подржало Рајачићев став и Диета је закључила
да треба интервенисати код владара како би се одобрио Црквено-народни сабор, али
до тога није дошло. У српској јавности није у то време постојала сагласност да ли треба митрополиту вратити титулу патријарха и тако решити спорно место на Диети или,
како је то говорио Александар Стојачковић, само изједначити српског митрополита са
примасом Угарске а православне епископе са католичким бискупима.7 Мишљење Јосифа Рајачића најуверљивије је исказано следећим речима: ,,Како је велика краљевина Угарска и како су велике са њом припојене земље, колико је много места код дворских и других дикастерија, код виших судских и политичких органа, а ипак се у њима,
са изузетком двојице секретара, не налази нигде ни један припадник грчко-несједињене вере, нигде ни једног претседника, нигде ни једног саветника или члана неке више
правне или политичке установе! Све части, сва плаћена чиновничка места и тако рећи
све части и предности су мање више резервисане за римокатолике и протестанте; припадницима грчко-источне цркве остаје да траже срећу само у логору (војсци) и манастирима”.
Неколико говорника је у расправи подржало Рајачићев став и Диета је закључила да треба интервенисати код владара како би се одобрио Црквено-народни сабор,
али до тога није дошло. У српској јавности није у то време постојала сагласност да ли
треба митрополиту вратити титулу патријарха и тако решити спорно место на Диети
или, како је то говорио Александар Стојачковић, само изједначити српског митрополита са примасом Угарске а православне епископе са католичким бискупима.8
И на следећој саборској сесији, у јесен 1847. године, српски и мађарски национални покрет су пошли путем раздвајања. Српска јавност је тражила од митрополита Рајачића и српских епископа да учествују у саборским расправама и да траже узакоњење одредби од 12 тачака са Диете из 1840. године. Осим тога, очекивали
су и њихово свесрдно залагање за верску равноправност, осигурање заседања Црквено-народног сабора сваке друге или треће године, затим да се захтеви српског народа
износе и на жупанијским скупштинама и да се, на сваки начин, издејствује да одржавање Црквено-народног сабора претходи одржавању Угарског сабора. Захтевом палатина и Угарског намесничког већа (1847) да српски црквени поглавар у преписци са
7
8

С. Гавриловић, Из историје Срба... 189.
С. Гавриловић, Из историје Срба... 89.
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њима користи мађарски а никако као до тада латински језик, српско-мађарски односи
су се додатно заоштрили и Рајачић се притисцима са те стране одважно супроставио
одговарајући како он поштује одлуке Диете, али да му нико није изричито наредио да
латински језик замени мађарским, да се у преписци са њим и мађарске власти користе
латинским језиком и да употреба мађарског језика не треба да се односи на Војну границу и Хрватску. Пре него што је (октобар 1847) отпутовао у Пожун, Рајачић се окружницом обратио српским епископима, позивајући их да учествују у њеном раду. Због
говора на мађарском језику који су престолонаследник Франц Јозеф и цар Фердинанд
одржали на Диети поводом инсталације и затим потврђивања надвојводе Стефана за
угарског палатина, који је испровоцирао нескривено одушевљење мађарских сталежа,
српски митрополит је отворено показивао забринутост и незадовољство. Рајачићево
приклањање мађарским конзервативцима резултат је његовог дубоког уверења да су
њихова гледишта према Србима помирљивија од Кошутових истомишљеника. Деловање Диете на којој су, крајем 1847. и почетком 1848. вођене дискусије у циљу законског потврђивања једне, мађарске политичке нације и мађарског језика, као државног
потврдило је бојазни да дискриминација у виду мађаризације незаустављиво односи превагу у међунационалним односима. Упркос опредељењу да се црквене и школске потребе морају осигурати, да војници у Граници имају право на сопствено свештенство, дефинисано је становиште 3. законским Чланом из 1844, које се односило на
следбенике ,,грчко-источног вероисповеданија” којим је одређено да се српске богослужбене књиге (матрикуле) морају водити на мађарском језику.9 Због свега тога је
митрополит Рајачић у мемоарском спису резигнирано закључивао да се српске привилегије у потпуности ниподаштавају од стране мађарске политичке елите и да је угарска Диета дефинитивно ,,ставила мађароманији круну на главу”. Кошутово иступање
на Диети (децембар 1847) потврдило је основаност српских бојазни да од дискриминације у виду институционално осмишљене мађаризације саборска већина неће одустати. Лајош Кошут, вођа мађарског либералног племства је своје искрено опредељење
које је ишло у прилог постојању једне политичке нације у Угарској и мађарског језика
као државног заступао на Диети овим речима: ,,Будући да се под речју народ у грађанској држави много више разумева, него само толико, којим ко језиком говори, овим се
изјашњавам: да ја нигда и нигда под светом мађарском круном други народ и народност, осим мађарског, припознати нећу. Знам да има људи и népfajok, који другим језиком говоре, али од једног народа више овде нема”.10 Овај став Срби нису могли одобри9

10

Законски чланци Угарског државног сабора године 1847/1848, Загреб 1860, 53; С. Гавриловић, Срби у
Угарској и питање мађаризације у првој половини XIX века, Југословенски историјски часопис 23,
Београд 1976, 101; Д. М. Ковачевић, Јаков Игњатовић, Београд 2006, 26; Г. Петковић, Патријарх Јосиф Рајачић, 76.
С. Гавриловић, Из историје Срба... 206.
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ти, сматрајући да би његовим прихватањем морали да се одрекну своје народности,
језика, културе, ношње, религије, начина живота.11
Изгледи да се српско-мађарски рат избегне смањивали су се из дана у дан, почевши од одбацивања програма који су саставили, у седамнаест тачака, млађи српски
интелектуалци, окупљени у пештанском Текелијануму и Матици Српској (17-19. март
1848), покушавајући безуспешно да либералне и националне тежње остваре у договору са мађарском страном.12 Овај програм13, признавао је мађарски народ и ,,дипломатичко достојанство” мађарског језика, имао је социјално-аграрну и национално-ослободилачку димензију.14 Њиме је тражено признање српског народа, употреба српског
језика у народним пословима, слободно управљање Црквом, укључивање световних
лица у конзисторије, слободно управљање школама, фондовима и фондацијама, сазивање Црквено–народног сабора сваке године и његово право да се директно обраћа
владару, укључивање Срба у највише органе државне власти, преуређење Војне границе, достојно место митрополита и епископа на Диети, право гласа на Диети за Потиски и Великокикиндски диштрикт.15 Овај пут изричито није помињана посебна српска
област, али она се могла наслутити из духа и садржаја овог акта. Револуционарно
врење у земљи се проширило, а митрополит Рајачић је одлучио да покуша смирити
Србе, позивајући их на прибраност са Пожунске диете (18. март). Претходно су сви
Рајачићеви покушаји да у Бечу издејствује дозволу за сазивање српског Сабора пропали као и његови покушаји да од мађарске владе добије исто одобрење, да се допусти отварање канцеларије при Министарству просвете за српске црквене и школске ствари,
прихвате српски национални судови, омогући власничко право граничарима да поседују земљу. Спонтани покрети Срба у Вуковару, Панчеву и Земуну представљали су
израз конкретног народног незадовољства, а у Новом Саду оно је уобличено формирањем револуционарног одбора на челу са Ђорђем Стратимировићем који је прихватио ревидирани програм пештанских Срба16 (27. марта), позивајући у борбу за права
човека и грађанина, формирајући националну гарду, тражећи сазивање српског Сабора и упућујући депутацију на челу са њим и Александром Костићем на Угарски сабор
у Пожун. Новосадској делегацији у Пожуну, која је бранила српски пештански програм од 17 тачака, Кошут је, после првог разговора у којем је истицао да су српски захтеви већ делимично испуњени мартовским законима и да ће преостале решавати
11
12
13
14
15
16

Д. Микавица, Српска политика у Војводини 1526-1918, Нови Сад 2017, 66-69.
Грађа за историју Српског покрета у Војводини 1848-1849, Београд 1952, 3-8.
Саставили су га Јаков Игњатовић, Јован Суботић, Ђорђе Стојаковић и Исидор Николић.
В. Крестић, Леци на српском језику 1848-1849, Нови Сад 1998, 13-22.
С. Гавриловић, Срби у Хабсбуршкој монархији од краја XVIII до средине XIX века, Историја српског
народа V/2, Београд 1981, 46-56; З. Ђере, Мађарски и српски национални препород, 428-470.
Пештанска захтевања проширена су молбом да на српским Саборима учествују и Срби из Далмације, Потиског и Великокикиндског диштрикта, али је изостављен захтев да се српском Сабору допусти директно обраћање владару односно избегавање Угарског сабора и мађарске владе.
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Угарски сабор на следећем заседању17, отворено предочио сутрадан (9. априла) ставове, које је износио и на Угарском сабору 1847, да у Угарској постоји само један политички народ. Тиме је изазвао огорчење српске делегације и српско-мађарски раскол постао је незаустављив.18 На Стратимировићево упозорење које је Кошут оценио као
велеиздајничко, да ће Срби своја права тражити на другој страни, уследило је Кошутова најава да ће у том случају мач решавати српско-мађарски спор и Стратимировићев
одговор да се Срби мача не боје. Србима је заправо негирано право на статус равноправне политичке нације, јер се она заснивала историјском праву и праву поседовања
територије, а право поседовања територије им је оспоравано и одбијано, јер нису имали статус признате, историјске, политичке нације.19 После Стратимировићевог разговора са Кошутом, изгледи за скори српско-мађарски рат увелико су порасли. У прогласу карловачке општине (14. април) Срби су отворено захтевали формирање Српске
Војводине на простору Бачке, Барање, Баната и Срема и њено прикључење тзв. Троједници која је према одлукама Хрватског сабора (25. март) постала управно потпуно независна од Мађарске. Слично оваквом опредељењу наступили су и српски граничари
Немачко-банатског пука, јер су и они тражили признање српског народа, право бирања војводе/деспота, стварање Српске Војводине од Бачке, Барање, Срема и Баната,
заједничко министарство са Хрватима.20 Представници Хрвата и Срба ступили су у
преговоре о заједничкој, оружаној борби против Мађара.21 Српски, либерално-демократски опредељени омладинци кренули су, у другој половини априла, у велику агитацију.22 Неповерење Срба према Мађарима и њиховој доминацији у Угарској постајало
је све веће и отворено се исказивало на различите начине. Посебно је деловало иритирајуће увођење мађарског језика у црквену администрацију и због тога су спаљиване у
Новом Саду, Сентомашу, Великом Бечкереку, Вршцу и другим местима оне матичне
књиге (матрикуле) које су вођене на мађарском језику. Организован је, потом, полазак
у Карловце с намером да се примора српски митрополит Рајачић да сазове Велику народну скупштину и он је то и учинио, након свечаног богослужења и после претходног, великог колебања. Скупштину је отворио одмереним говором, подсећајући да
Срби морају своја природна, политичка и верозаконска права натраг добити и уживати. Осећајући велики национални значај овог историјског тренутка у Карловцима се
окупило више од две хиљаде Срба из свих крајева, уз песму, музику, у европским
грађанским оделима, свештеничким мантијама, униформама, српској сељачкој но17
18
19
20
21
22

Предвиђено је његово одржавање у новембру, али је одржан у јулу месецу 1848. године.
G. Spira, Nationality issue in the Hungary of 1848/1849, 11/13, 38, Д. Микавица, Михаило Полит Десанчић вођа српских либерала у Аустроугарској, Нови Сад 2007, 35-37.
Ђ. Шпира, На прагу братоубилачког рата, Зборник радова Срби и Мађари у револуцији 1848-1849,
Београд 1983, 8; Д. Микавица, Српска Војводина у Хабсбуршкој монархији 1690-1920, 24.
Сербске Народне Новине, 28. април 1848, бр. 38.
К. Endre, Magyar-déleszláv megbékélési törekvések 1848/49-ben, Budapest 1958, 40.
Милетић у Шајкашку, Ђорђе Радак у Великокикиндски диштрикт, Богобој Атанацковић у Бају,
Сомбор и Суботицу, Мија Влашкалић у Нови Бечеј, Јован Живковић у Срем.
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Стари митрополитски двор и Саборна црква у Сремским Карловцима средином 19. века.

шњи, лепршале су заставе, пуцало се из пушака и пиштоља. После литургије са призивањем Светог духа у Саборној цркви, посвећеној светом Николи и свечаног богослужења митрополит је отишао у патријашијски двор, да би потом до њега дошла
депутација која га је позвала да отвори Скупштину и руководи њом. Митрополит је
прихватио, појавио се у орнату са крстом у руци и у пратњи два протосинђела, Сергија
Каћанског и Никанора Грујића, и избегавајући да говор одржи на једној гомили песка
обратио се скупу, отварајући Скупштину, говорећи о српским правима, природним,
политичким и верским, које Срби имају право да уживају, односно да им се врате, ако
су им била отета: ,,Највећи, али и најтежи задатак нам је како ћемо благодателну цељ
ову постигнути, како ће се благе ове жеље народње испунити, како ће оне у живот ступити и како ћемо их за ову будућност обезбедити? […] Зато отложите сваку страст, од76
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баците далеко от себе све себичне интересе, имајте пред очима само славу; част и ползу народну, мислите да на вас гледа данас сав просвештени, сав славенски свет,
допустите да речем да вас гледа свето племе Немањића, Симеона, Саве и Уроша, да вас
прате очи Душанове, 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 Божија! Не наглите да што урадите чега би се или стидети
могли или што би светињи вашој, церкви и народности, пагубу нанести, славу праотаца, славу и чест народњу помрачити и образ 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”. Затим је наступио Никанор Грујић, читајући царске привилегије и објашњавајући их народу.23 На Мајској скупштини су, без много расправе,
прихваћене већ претходно припремљене одлуке. Оне су политичким садржајем, последицама и историјским значајем свестрано и дугорочно одредиле политичку мисао
пречанских Срба и смисао њихове борбе за национална и демократска права. Утемељене су на либералним принципима који су подразумевали индивидуална и колективна права као тековину европске грађанске револуције, али и на историјско-привилегијалним правима иза којих је стајала воља аустријских царева да Србе награде за
војне заслуге чињене Двору и Хабзбуршкој монархији од краја седамнаестог века. То је
практично значило оживљавање увреженог мишљења у српској јавности да Срби
имају право на одржавање Црквено-народних сабора, избор архиепископа, избор
војводе као световног старешине, признање статуса равноправног политичког народа, право на посебну територију. Иначе, избор војводе потиснуо је идеју о избору
деспота још уочи одржавања Мајске скупштине иако је и ово друго становиште имало
утемељење у српској традицији.24 На Мајској скупштини у Карловцима, када је у току
два дана заседања, 1 и 3. маја (по старом календару) 1848, усвојено укупно 10 одлука,
већ првог дана рада је за патријарха извикан Јосиф Рајачић.25 Другог дана рада донете
су одлуке на које је Патријарх имао пресудан утицај: Српски народ је проглашен за политички независтан-под домом аустријским и општом круном угарском, проглашена
је Српска Војводина као посебна политичко-територијална јединица на простору
23
24

25

Г. Петковић, Патријарх Јосиф Рајачић, 90-91.
Наиме, титула војводе постојала је у српској средњовековној држави као високо војно достојанство, за време цара Душана војводе су били заповедници већих војних одреда са већим учешћем у
државној власти, а у петнаестом веку је, у време постојања српске деспотовине, титула војводе постојала и у цивилној и у војној управи. И после турског освајања српских земаља, задржао се назив војводе и он се односи на Бакиће па је тако и последњи српски деспот Павле Бакић имао титулу
војводе, пре пресељења у Угарску (1525). Сеобе Срба у Угарску навеле су угарске владаре да Србима
признају достојанство деспота и то последњим припадницима породице Бранковића, а после њиховог изумирања, почетком 16. века титулу деспота су додељивали представницима истакнутијих
српских породица.
А Стеван Шупљикац за војводу Српске Војводовине.
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Срема, Барање, Бачке, Баната и Војне границе, створен је Главни одбор као влада
Српске Војводине, односно као извршни орган Народног сабора, одлучено је да
Српска Војводина ступи у савез са Хрватском, Славонијом и Далмацијом ,,на темељу
слободе и савршене једнакости”, призната је ,,влашка народна самосталност”26, одређен је одбор који ће донете одлуке изнети пред владара, изабрана је делегација која
ће ићи на Словенски конгрес у Праг, одбијена је одлука мађарске владе да се српски Сабор одржи касније (15. маја, по новом календару) и да на њему комесар буде Петар Чарнојевић.27Патријарх Рајачић се, на путу за Инсбрук, задржао у Загребу, покушавајући
да придобије Хрватски сабор за одлуке Мајске скупштине. Хрвати су према свему што
је Рајачић рекао задржали подозрив став. После Скупштине, чије су одлуке испраћене
великим и искреним одушевљењем народа и депутараца, патријарх Рајачић је примио
румунску депутацију преко које је позвао румунски народ да устане против Мађара и
изаберу свог митрополита и војводу, а после тога је примио и хрватску депутацију и
допустио да њени чланови присуствују седницама Главног одбора Српске Војводине.28
Рајачићев концепт уређења Српске Војводине није био споран ни у једној
другој релевантнијој политичкој концепцији српских црквених и световних, либералних и конзервативних првака. Напротив, без обзира на извесне разлике у вођству
Српског покрета, постојала је у највећој могућој мери сагласност око тога шта треба
да буде Српска Војводина у Хабзбуршкој монархији. Ово се најбоље види по готово
идентичним уставним предлозима и пројектима које су писали у то време и либерали
и конзервативци, Светозар Милетић на једној и Рајачићева комисија на другој страни.
У уставном нацрту који је објавио, на пример двадесетдвогодишњи Милетић, будући
неприкосновени вођа српских пречанских либерала двадесетдвогодишњи у Напрет–
ку (децембар 1848) замишљена је Аустријска царевина као преуређена државна заједница у којој сваки народ има своју државу.29 При одређивању граница између једанаест
равноправних народа којима се признаје државност, Немаца, Чеха с Морављанима,
Словака, Пољака, Русина, Влаха (Румуна), Срба, Хрвата, Словена, Италијана, Мађара и Срба, занемарени су историјско право, географски и политички критеријуми, а
као једино мерило усвојена је распрострањеност језика наведених народа. На овај начин, веровало се, била би постигнута њихова потпуна равноправност и једнакост у
Аустрији као конфедерацији. Српска Војводина је у овом уставном пројекту требала
да буде држава српског народа на простору Срема, Бачке, Баната без крашовске жупа26
27
28
29

И руска дипломатија је убрзо заузела (28. маја по ст кал.) став подршке према овој одлуци Мајске
скупштине (М. Екмечић, Револуција 1848 и Балкан, Нови Сад 2000, 89).
Д. Микавица, В. Гавриловић, Г. Васин, Знаменита документа за историју српског народа 1538-1918,
Нови Сад 2007, 241-244; Д. С. Павловић, Србија и српски покрет у јужној Угарској 1848 и 1849, Београд 2009, 18.
Г. Петковић, Патријарх Јосиф Рајачић, 94.
С. Милетић, Сабрани списи, књ. 1, Београд 1999, 139-150.
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није и карансебешке регименте30, да има сопствену законодавну и извршну власт, да
на челу извршне власти буде војвода, да самостално уређује унутрашњу организацију,
да самостално решава грађанска и политичка права, да самостално уређује администрацију, трговину, занатство, пољопривреду, финансије, да уз Војводу постоји министарство, односно, народно попечитељство. У опште, заједничке послове на нивоу Аустрије, убрајана је пре свега дипломатија, одбрана, заједничке финансије. Општи суд
би расправљао спорове које би настали између појединих држава – чланица Конфедерације. У установу Конгреса аустријских народа, све државе су требале слати један
број посланика. Војводина је дакле, по овом пројекту, потпуно одвојена од Угарске и
равноправна са њом. Опстанак Аустрије и њене спољне границе нису доведене у питање, а чланице аустријске конфедерације су, као што се види, биле би националне државе. Знатно другачије Српску Војводину није замишљала ни Јосиф Рајачић ни српска
црквена јерархија ни конзервативци ближи њему, формирајући уставну комисију почетком друге ратне године (4/16. јануара 1849), дакле после Царевог манифеста, којим
је признато достојанство патријарха и војводе. На овај начин је српски патријарх желео да јасно и прецизно дефинише положај Српске Војводине у Царевини, њен однос према централној власти и осталим народима и провинцијама аустријске државне заједнице. Прагматично политичко размишљање упућивало је Рајачића да на овај
начин предвиди и контролише избор српског војводе и онемогући сазивање скупштине која би евентуално изабрала Ђорђа Стратимировића за војводу Српске Војводине.
Територија Војводине Србије је обухватала, по Рајачићевом схватању и нацрту његове комисије, Срем са Варадинском крајином, Бачку са шајкашким батаљоном, Банат
са Крајином банатском и Барању. Војводовина јесте саставни део Аустријске царевине, али она је држава самостална, равноправна са другим саставним државама Аустријске царевине. Границе Војводовине властан да мења био је једино њен Сабор. По
Рајачићевим замислима и уставним пројектима комисије, главни град Војводовине
морао је бити Нови Сад. Грб Војводовине представљао је бео крст на црвеном пољу са
четири оцила између кракова, а боје Црвена–Плава–Бела. Средишњој власти Војводина/Војводовина уступила би спољне послове, представљање код страних држава,
управљање редовном војском, у коју Војводовина даје један контигент сразмеран другим државама, опште финансије и руковођење трговином, која не сме бити на штету Војводовине. Веза са такозваном Троједном краљевином тек се требала утврдити
међусобним уговором. Војводина/Војводовина Србија морала је бити представљена у
царској титули, једнако с другим државама Царевине. При заклетви на устав цар би се
заклињао и на устав Војводовине. На челу извршне власти у Војводовини остаје Војвода и његово звање је доживотно, а бира га народ по посебном изборном закону који
ће накнадно бити донет. Војвода мора бити Србин и аустријски поданик и имати најмање 30 година. Он полаже заклетву на устав Царевине и на устав Војводовине. Зако30

Јер су овде већину чинили Румуни.
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нодавство из области пренесене на средишњу власт припада заједничком законодавном телу, у којем Војводовина мора имати сразмеран број представника, а за послове
остављене Војводовини формираће се сопствено законодавно тело, које ће одлуке
подносити цару на одобрење. Уредбе које задиру у права земаљске управе Војводовине
противно уставу, војвода је требао да обустави. Војводини саветници су на челу појединих грана управе и они чине владу Војводовине која је одговорна земаљском сабору
и њему подноси сваке године извештај о стању државних послова. Саветнике именује
цар на предлог војводе. Сви судски предмети, изузев оних који су по уставу изричито
стављени у надлежност судова изван Војводовине, пресуђиваће се у судовима Војводовине Србије, дакле осим дела против цара и укупне царевине. У Рајачићевом уставном нацрту наведена су и основна права државних грађана Војводовине: неповредивост стана, тајност писма, право грађана на петиције, окупљање и удруживање. И по
овом нацрту, Аустрија је федеративна заједница једнаких и равноправних националних држава са широким правима. Ни овде није поменута Угарска нити везе и односи
Српске Војводине са њом, чак ни формулација да Војводина остаје под угарском круном. Напротив, Војводовина се изричито везује за хабзбуршко–лоренску династију
и потпуно се изједначава са другим државама у склопу Хабзбуршке монархије, укључујући ту и Угарску. Законодавну власт у Војводовини деле равноправно војвода и Народна скупштина.31 И све друге одлуке Рајачићеве комисије биле су у истом духу: Везу
између Војводовине Србије и Хрватске, Славоније и Далмације ,,определиће узајамни
уговор”, грађани других држава Царевине нису странци у Војводовини, али њени синови само су онда, када у њој стално пребивалиште барем од две године имају, у случају смрти Војводе морао се у року од 40 дана ради избора другог Војводе од стране
Правитељства нови изборни Сабор сазвати, језик управљања државног у Војводовини јест Србски, сваки народ у својој општини има право у општинским делатностима својим језиком служити се, сваки Народ има неповредиво право своју народност
и свој језик хранити и неговати, Сабор Војводовине сазива цар сваке године у јесен, а
отвара га и затвара Војвода, седнице Сабора су јавне, у Сабору одлучује натполовична већина, Цар има право да распусти Сабор, али и да се нов мора расписати у року од
30 дана и за 60 дана највише сазвати, законе прима, потписује и проглашује Војвода,
правитељство Војводовине одговара за сва своја службена дела земаљском војводовине Србије Сабору, извршна власт се мора строго оделити од судске а судска се вршити независно од политичке власти. Овај Рајачићев предлог Устава потписали су Ђорђе
Стратимировић, Мојсије Ђорђевић и Јован Суботић, у Великом Бечкереку 8. марта
1849. године. Нацрт који је комисија поднела Патријарху имао је 154 параграфа, комисија је први пут заседала 20. фебруара/4 марта 1849. у Великом Бечкереку. Патријарх
31

Д. Микавица, Српска Војводина у Хабзбуршкој монархији 1690-1920, Нови Сад 2005, 25-26; Исти,
Српско питање на Угарском Сабору 1690-1918, Нови Сад 2011, 75-77; Д. Микавица, Н. Лемајић, Г.
Васин, Н. Нинковић, Срби у Хабзбуршкој монархији 1526-1918, књ. 1, Нови Сад 2016, 423-428.
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Рајачић је у неколико наврата пожуривао комисију, а затражио је и помоћ србијанске
владе у овом послу. На првој седници уставне комисије у Великом Бечкереку 20. фебруара/4. марта било је присутно четрнаест чланова, за председника је изабран Јован
Трифунац а за секретара Александар Костић.32
Заслуге патријарха Рајачића током српског покрета и српско-мађарског рата,
у којем су Срби настојали да се изборе за Војводину као државу са пуним унутрашњим
суверенитетом односно као круновину са посебним надлежностима су бројне и изван
уставних пројеката и оне се своде у постојећој литератури најчешће на то да је успео у
тешким ратним годинама да сачува јединство српског народа и реши проблеме који су
се односили на везе представника Српске Војводине са Бечким двором, вождом Стратимировићем, да одржи поверење србијанске владе. Покушао је да избегне рат тражећи најпре од бечког двора сагласност за одржавање народне скупштине, а затим од
мађарске владе одобрење да сазове Црквено-народни сабор, што је мађарска влада одбила. Притисак на патријарха Рајачића, који је уследио после спаљивања српских црквених списа вођених на мађарском језику, да сазове велику народну скупштину, која
ће изабрати патријарха и војводу није испрва наишао на његово одобравање, тим пре,
што је у међувремену мађарска влада одобрила одржавање Црквено-народног сабора. На основу тог одобрења, Рајачић је и упутио епископима распис о избору депутата за конгрес. При том је и даље покушавао умирити народ предлажући да се пре
Сабора одржи нека врста припремног саветовања, али ова иницијатива је закаснела.
Најзад прихватио је, можда највише под Грујићевим утицајем, одржавање Скупштине
1/13 маја у Новом Саду, али због ванредног стања у Новом Саду и забране краљевског
комесара именованог од мађарске владе, Петра Чарнојевића, да Нови Сад буде место
одржавања скупштине, она је ипак одржана у Карловцима, иако је Рајачић предлагао
да се она одложи.33 Пребацива је, после повратка из Инзбрука, Главном одбору, што се
упустио у рат без подршке Беча, али није скривао своје одушевљење постигнутим победама. С обзиром да је његовим проглашењем за привременог управитеља народа, од
стране главног одбора (2. августа 1848) могао је сву војну и грађанску власт да сконцентрише у својим рукама и он је то на овај или онај начин чинио све време рата. Француски дипломати који су били у Београду посвећивали су нарочиту пажњу патријарху и један од њих, А. Фабр је следећим речима исказао своје импресије: ,,Тај старац, са
дугом брадом и дугом белом косом, срдачан и добронамеран, који је дао толико доказа одлучности и виспрености, био је свештеник у Илирији, под француском влашћу
и изненадио ме је свежином својих сећања и наклоношћу према Французима, којима изгледа признаје осећање националног поноса, што је од њих научио да изражава”.
У сваком случају, делатност патријарха Рајачића у току Покрета била је интензивна и
32
33

Љ. Кркљуш, Пројекти устава за Војводину Србију 1848-1849, Нови Сад 2006, 147-172.
Љ. Кркљуш, Патријарх Јосиф Рајачић у Српском народном покрету 1848-1849, зборник радова Три
века Карловачке митрополије, Нови Сад 2014, 193-196.
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свестрана, упркос поодмаклим годинама, обављао је многе послове, не само оне који
су произилазили из највишег ауторитета и имали карактер наредби, него и оперативне послове, доносио је и војне одлуке, постављао официре. После смрти војводе Стевана Шупљикца, патријарх је (27. децембра 1848) за привременог команданта српске
народне војске поставио аустријског конзула у Београду пуковника Мајерхофера, а затим именовао за заповедника генерала Кузмана Тодоровића (2. јануара 1849). Стевана Книћанина, команданта ,,спомагателне” војске унапредио је у чин генерал-мајора
(23. фебруара 1849), а Ђорђа Стратимировића опуномоћио је (8. априла 1849) да организује одбрану Шајкашке у својству изванредног комесара. Патријарх је одлучивао,
заједно са Главним одбором, и о разним привредним и финансијским пословима. Узимао је учешће и у судској власти, у улози врховног судије или је као поглавар Војводине могао користити право помиловања.34 Неприкосновеност његове власти први
пут је озбиљно доведена у питање царском одлуком којом је Угарска подељена на седам војних дистриката (30. марта 1849) и док је Фердинанду Мајерхоферу, као команданту седмог војног дистрикта поверена поред војне и цивилна власт у Срему, Банату
и Бачкој, Рајачић је (2. априла 1849) царским ручним писмом именован тек за опуномоћеног царског комесара у освојеним провинцијалним пределима, Сремској, Бачко-бодрошкој и Торонталској жупанији, Вршачком окружју Темишварске жупаније и
слободним краљевским градовима у тим областима.
У току Српског покрета односно српско-мађарског рата, власт Патријарха Рајачића није значајније оспоравана, осим што се делимично могла препознати у активностима омладинаца окупљених у Друштву српског напретка и деловању
Ђорђа Стратимировића, који је показивао војводске амбиције после смрти Стевана Шупљикца. После повратка из Инсбрука (јул 1848) патријарх Јосиф постављен од
Главног одбора у звање врховног управитеља народа (31. јул), смењује Стратимировића са положаја врховног заповедника искористивши пораз војске код Бечкерека и
за привременог команданта именује пуковника Мајерхофера. Рајачићева понуда накнадног компромиса који се састојао у томе да Стратимировић остане уз Рајачића у Војном савету или да прихвати уз себе још два члана Главног одбора без којих не би могао
да самостално доноси одлуке, није била прихватљива за Стратимировића и он је ноћу,
20. септембра напустио Карловце и побегао у Томашевачки логор Книћанину, а одатле у Тител где је, уз уцену владе у Београду да ће изостати помоћ српском покрету уколико до помирења са Рајачићем не дође, уследило помирење чим је парабродом тамо
стигао Рајачић. Ово помирење је подразумевало повратак Стратимировића у Карловце и његов пристанак на одржавање Народне скупштине, која ће одлучивати о руковођењу српским покретом. Она је и одржана, у Карловцима 27. септембра/9. окробра до 5/17. октобра и на њој је био присутан и војвода Стеван Шупљикац. Рајачић је
Скупштину отворио говором у којем је укратко изнео све радње које је до тада преду34

Љ. Кркљуш, Патријарх Јосиф Рајачић у Српском народном покрету, 200-205.
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зео Главни одбор Војводине, посебно је нагласио значај помоћи коју је пружала Кнежевина Србија, похвалио савезништво са Двором и баном Јелачићем у нади да ће се
остварити одлуке Мајске скупштине. Главни одбор је Рајачић реорганизовао тако што
је одстранио из њега своје противнике и присталице Обреновића, Стратимировићу
дао положај потпредседника Одбора и члана депутације која је, са Јованом Шупљикцем и Костом Богдановићем, послата у Беч ради решавања српског питања.35 Друштво
млађих либерала, које је умело да се критички односи према Рајачићевој власти, деловало је у Сремским Карловцима, чврсто устројено, идеолошки опредељено ка демократским процесима. Први председник Друштва и први уредник Напретка, Данило
Медаковић се од самог почетка определио за опозициони став према патријарху Рајачићу и уопште српској црквеној јерархији. Забрањивањем, а затим и укидањем Напретка и Друштво српског напретка је дефинитивно распуштено и на тај начин је Патријарх превазишао све проблеме који су постојали између младих српских либерала
и врха српског покрета на чијем челу је он био, заједно са црквеним клером и српским
конзервативцима.36
Војводство Србија и Тамишки Банат нису испунили ни Рајачићева очекивања
ни очекивања војвођанских Срба, иако је за Србе основана у јужноугарском делу Монархије, издвојена од Угарске, царским патентом од 18 новембра 1849.37 посебна, круновинска област, под називом Војводство Србија и Тамишки Банат. Наиме, после бројних
разговора и предлога који су, од средине октобра 1849. године, разматрани и након реферата које сачинила влада о томе како да се оствари параграф 72, уследио је поменути
патент којим је створена нова круновина са седиштем у Темишвару.38 Срем је подељен
између Хрватске и новоустановљене круновине, тако да је Војводству припао Румски
и Илочки срез, а Војна граница је остала изван Војводства Србије и Тамишког Баната.
Крајеви насељени претежно Србима, а то су Срем, Бачка, Торонталска и Тамишка жупанија заокружени су као посебан округ – Војводство Србија. Назив војводе цар је задржао за себе, а генерал-мајору, барону Фердинанду Мајерхоферу фон Гринбилу наменио
је титулу вицевојводе и дужности привременог земаљског шефа.39 Срби су у овој круно35
36
37

38
39

С. Гавриловић, Срби у револуцији 1848-1849, Историја српског народа V/2, 68, 83-85; В. Крестић, Леци
на српском језику 1848-1849, 209-210, 215-216, 271-274, 282-285; Г. Петковић, Патријарх Рајачић, Београд 2009, 94-102; Д. Микавица, Српска политика у Војводини 1526-1918, Нови Сад 2017, 90-91.
В. Крестић, Друштво српског напретка, Зборник МСИ 22, Нови Сад 1980, 156-157.
У Патенту којим је основано, Војводство није експлицитно означено круновином, већ управном
облашћу и делом земље (Verwaltungsgebiet и Landsteil), али се већ у првим царским законима који
су се односили на ову територију, издатим почетком 1850 године, званично водило као круновина. Војводство је иначе имало неколико службених назива: Woiwodschaft Serbien und Temeser Banat,
Serbische Wojwodschaft und Temeser Banat, Тамишки Банат и Српско Војводство, Српска Војводина,
Војводство Србија, Војводовина.
Die Habsburger Monarchie 1848/1918, band IV, Wien 1985, 431; Д. Микавица, В. Гавриловић, Г. Васин,
Знаменита документа за историју српског народа 1538-1918, Нови Сад 2007, 245-246.
Мајерхофер је стога напустио место аустријског конзула у Београду. Заклетву је положио 1.
децембра 1849. године.
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вини представљали мањину према несрпским народима. Српска Војводина је уступила место новој ,,Аустријској Србији”, како су Војводину одувек доживљавали и називали њом незадовољни мађарски политички прваци и она се одржала једанаест година, до
царског манифеста (27. децембар 1860). Ова круновина је по својим границама, етничкој структури становништва, политичком положају Срба, надлежностима, структури
становништва и бројности Срба, иако се њихов број постепено увећавао,40 била битно
другачија од Српске Војводине, коју су прогласили и због које су свесно и пожртвовано
страдали пречански Срби у претходном, ратном и револуционарном времену.41 Многи
детаљи и чињенице ипак су упућивали на то да су Срби у Војводству (1855) ,,били надмоћни према осталим домороцима”.42 Осим тога, сви Срби, који су имали могућности
и прилике, нарочито деца трговаца и богатијих сељака, али и занатлија, били су ђаци и
студенти. Знатан део српске интелигенције у Угарској који је после слома апсолутизма
стајао на челу националне и грађанске политике стекао је образовање управо у време
трајања Бахове владе и постојања Војводства Србије.43 Када се овако постави слика новооснованог Војводства, и Рајачићева дотадашња политика која се сводила на конституисање Војводства као круновине у Аустријском царству, са одређеним, макар и недовољним, атрибутима српске државности и истрајавању Срба у рату против Мађара за
које је тај циљ био у потпуности неприхватљив, изгледа прилично успешна.
После укидања Војводства Србије, патријарх је одбио да прихвати позив аустријског државног министра да пошаље у Беч највише двадесет угледних представника српског народа ради преговора о положају Војводине, јер је сматрао да о томе
меродавно може расправљати једино српски Црквено-народни сабор, цар Франц Јозеф је објавио писмо којим сазива Сабор да дефинише предлоге ,,у обзиру на ујемчено
одржање од старина постојећих српских привилегија и законитих егземпција, а поглавито на српску народност и језик, и да прецизно формулише услове и гаранције, које
нађе да су нужне поводом инкорпорације Српског Војводства у Краљевину Мађарску”.44 Сазивање српског Сабора значило је јавно признање Срба као народа и у томе
40

41
42
43
44

По попису из 1850 – 1851. године у Војводству је било 1. 426. 221 становника, а од тога 397. 459 Румуна, 335. 080 Немаца, 321. 110 Срба, 221. 845 Мађара итд. Према статистичким прегледним рачунима
из 1854. године у овој круновини је живело 1. 574. 428 становника, а 1857 године 1. 540. 049 становника. Срби су 1860. године у Војводству чинили становништво од 414. 046, Румуна је било 419. 591,
Немаца 365. 080, Мађара 241. 845, док је верска структура је била следећа: 698. 307 католика, 691. 605
православаца, 56. 871 лутеран, 29. 281 калвиниста, 26. 126 грко-католика, 23. 203 припадника јеврејске вере.
Д. Микавица, Војводина у полувековном сећању и памћењу пречанских Срба, Летопис Матице
српске, св 493, Нови Сад 2014, 809-816.
У Темишвару је, на пример, од 36 адвоката било 14 Срба, а у Вршцу од 14 адвоката 10 су били Срби.
Слично је било и у осталим већим местима Војводине. ,,Уопште из целе књиге се види да је наш живаљ у то време и бројно и интелектуално био врло јак”.
В. Крестић, нав. дело, 115.
После ове одлуке, управа Војводства Србије у Темишвару прешла је у руке мађарског дворског канцелара барона Вајиа.
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је његов посебан национално-политички значај. Срби су ову цареву одлуку примили
са одушевљењем, а Мађари са негодовањем и великом забринутошћу. Ипак, и Угарска
дворска канцеларија је одобрила српски Сабор па су и српски либерали у томе видели наду да неће доћи до српско – мађарског разилажења. Изборне одредбе за Сабор је
саставио Ђорђе Стојаковић, а одобрио цар Франц Јозеф. Избори за Сабор су обављени посредним путем, најпре су бирани бирачи, а затим посланици. Због краткоће времена није било могуће установити изборни цензус према иметку или положају ни за
бираче ни за посланичке кандидате па су сви пунолетни Срби дошли у прилику да бирају или да буду бирани. У току расправа на овом Сабору45, који представља практично последњу прилику да се српско питање у Хабзбуршкој монархији реши заузимањем
Бечког двора и уважавањем политичко-територијалног принципа, стигло се до једнодушног захтева за установљењем Српске Војводине (Војводовине Србске) са надлежностима много већим од оних које је била спремна да прихвати мађарска политичка
елита. Изгласано је, упркос извесним разликама на које је утицала и Кнежевина Србија46, укупно шеснаест закључака и они су се сводили на захтев за стварањем Српске
Војводине, која би на простору Срема, Бачке, Баната и Војне границе располагала самосталном политичком и управном организацијом.
На челу Војводине Српске био би војвода којег би бирао Сабор свих Срба из
Војводине, Угарске, Хрватске, Далмације, Војне границе и иноплеменици из Војводине, а право потврде избора Војводе припадало би краљу. Војвода би био члан горњег
дома Угарског сабора и члан Хрватског сабора по рангу одмах иза таверника, односно бана. Војвода би био председник обласне скупштине и главни заповедник народне страже, ако би се ова увела; главни орган политичко-администативне аутономије
Војводине била би обласна скупштина, која би за опште законодавство делегирала
своје представнике на Угарски сабор. У делокруг рада обласне скуштине спадало би:
доношење уредаба, обнародовање земаљских закона, контрола над политичком администрацијом, прикупљање државног и обласног пореза, израђивање обласног буџета
и репартирање регрута. У погледу општег законодавства важиће угарско законодавство у бачком и банатском делу Војводине, а хрватско законодавство у Срему. Службени језик био би српски језик са ћириличним писмом. Војводина би имала свој грб са
45

46

У току саборских седница видело се да постоје три струје међу српским посланицима. Оне су се
разликовале једино у томе чија је помоћ и подршка најбоља за остварење Војводине. Представнике
прве струје предводио је Светозар Милетић и они су се залагали за тражење компромиса са
мађарским либералима. Другу групацију предводили су Ђорђе Стратимировић и Јован Суботић
и они су били за државноправни савез Српске Војводине са Троједном краљевином, а затим да
овај јединствена државноправна целина ступи у преговоре са мађарским представницима. Трећу,
највећу и најутицајнију групацију предводили су патријарх Рајачић и Ђорђе Стојаковић и они су
били одлучујући фактор у захтеву да се Српска Војводина конституише уз договор и подршку
Бечког двора и хабзбуршке династије.
Кнез Михаило Обреновић је био ближи споразуму Срба са Мађарима и као свог изасланика у Карловце је послао Јована Ристића.
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четири оцила, заставу црвено-плаво-белу, обласну скупштину, првостепени и апелациони суд. Упоређујући простор на којем је замишљена Војводина 1861. и она из 1849.
види се да је за Војводину 1861. предвиђена само она област где су Срби били у већини и због тога су изостављени и Буњевци и Шокци у Бачкој и Барањи, а у Срему је област проширена са Румског и Илочког среза и на Вуковарски срез, који је онда чинио
саставни део Вировитичке жупаније. Војна граница је замишљена у оквиру Српске
Војводине, када се буде граница укинула. У оваквој Војводини Срба би било 300.000, а
свих осталих народности око 350.000, а у Војводини са Војном границом још и више.
Срба би било око 500.000, а свих осталих народности–исто толико. Од укупног броја
становника Монархије (преко 30 милиона), тражена Српска Војводовина односила би
се на мање од два одсто становништва.47 Закључци Благовештенског сабора су поднети цару преко једне депутације, којој је он обећао да ће испунити српске захтеве. Тиме
је уједно и запретио Мађарима на Угарском сабору да постану попустљивији према
политици Беча.48 Закључци српског Сабора наишли су на негативну реакцију не само
Мађара и Угарског сабора49, већ и Хрватског сабора и Кнежевине Србије. На седници
Хрватског сабора (15. април–8. новембар 1861). Српски посланици из Срема узалудно су тражили да Хрватски сабор подржи представком, коју би упутио краљу Угарске,
српске захтеве у погледу Српске Војводине. Међутим, хрватски политичари остали су
на позицији тзв. хрватског историјског и државног права, одбијали су да прихвате да
је Срем саставни део Српске Војводине, упркос познатој чињеници да су Срби у овој
жупанији чинили огромну већину становништва. Сличан приступ односио се и на место Војне границе у Банату, Бачкој и Срему. Одбачено је и мишљење да се укидање Војне границе може обавити само уз сагласност Српског сабора на којем би учешће узели
Срби из Мађарске, Хрватске, Славоније и Далмације. Није прихваћено ни становиште
да у будућој Војводини Српској званично писмо треба да буде ћирилица.
Кнежевина Србија је остала доследна у опредељењу да пречанским Србима
треба помоћи у остваривању њихових националних права, али овај пут нису видели
47

48
49

Дјејанија изванредног србског народног сабора у Карловци од 21. марта (2. априла) до 8 (20) априла
1861 држаног, Карловци 1861; Ј. Ђорђевић, Радња Благовештенског сабора народа српског у Сремским Карловцима 1861, Нови Сад 1861; Ј. Адамовић, Привилегије српског народа у Угарској и рад
Благовештенског сабора 1861, Загреб 1902; В. Крестић – Р. Љушић, нав. дело, 21-28; Д. Кириловић, Српски народни сабори, књ. 1, Нови Сад 1937, 15; Н. Петровић, Светозар Милетић и народна
странка, књ. 1, Ср. Карловци 1968, 4-5; Д. Микавица, В. Гавриловић, Г. Васин, Знаменита документа за историју Срба 1538-1918, 262-268.
В. Крестић, нав. дело, 129.
Водећи мађарски листови (Magyar Sajtó, Pesti Napló) су објавили у целости одлуке Благовештенског
сабора, али и неке полемичке текстове у којима су закључци Сабора критиковани као неумерене.
Углавном се сматрало да о српским захтевима треба да расправља и одлучи текући Угарски сабор.
Њему су мађарске жупаније и градови упућивали писмене протесте, јер су у одлукама Благовештенског сабора видели једино разбијање јединствене Угарске и због тога су захтевали да Угарски сабор одбаци ове српске захтеве, па чак и да предузме радикалније мере против Срба. (Т. Пал, Мађарска политичка јавност и српско питање на Балкану, Нови Сад 2001, 82-83).

86

Проф. др Дејан МИКАВИЦА

савезника за такву политику у Бечком двору. Са Ђорђем Стојаковићем су безуспешне
разговоре обавили представници српске владе, Јован Ристић и Илија Гарашанин, пре
одржавања српског Сабора. У трагању за онима који би покушали постићи споразум
са Мађарима, официјелној Србији ближи су постали Јован Хаџић и Светозар Милетић. Одлукама већине на Благовештенском сабору нису били задовољни србијански
државници, тим пре што су Андраши и мађарска страна знали за њихово посредовање
из марта 1861. Очекивања званичне Србије, показала су се, као сасвим нереална, јер
је управо захтев за Српском Војводином за Србе био изнад свега, а за Мађаре потпуно неприхватљив део политичког компромиса. Ференц Деак је, уосталом, Николи Крстићу отворено и јасно назначио да се пуно тога може учинити за народности, али да се
не може никако допустити ,,да се државни територијум и држава раскомада, ма и политички само” и да се ,,не може учинити да док је држава Мађарска сваки народ за себе
има свој простор, те тако да помогне развитак федерације”. Упркос овом сазнању Ристић је мислио да се од Мађара може добити нешто више. Тако нису мислили пречански Срби. Илија Гарашанин је, између осталог, изнео своје резигнирано размишљање
кад је сазнао за закључке Благовештенског сабора: ,,Наша браћа у Новом Саду и Карловцима преварише нас. Обшту ствар прогуташе лични интереси. То је врло жалостно, али ми помоћи не могосмо. Једни очекују владичество, други примају вицешпанство и биргермајсторство, трећи се боје да се не поремети њин лепи живот и око тога
се врзе сав њихов патриотизам. Такви су ти србски Кавури и Гарибалдије. Живели!...
Зар наш глас не нађе ни маљишег одзива код они за које крв проливасмо?... Тако ли
се толмаче жеље за ослобођење христијанства... Са Аустријом, која вас је све једнако варала, имате кураж да закљученија правите, а са Маџарима немате ни у преговоре
да ступите. Не подпоможите вашом снагом упропашћење будућности толиког народа христијанског на овој страни, или кад ви постајете Аустријанци да и ми постанемо Турци, па барем да нас никако и нема на овом свету”.50 Са друге стране, крајем маја
1861, Јожеф Етвеш је пред Николом Крстићем, као представником владе Кнежевине
Србије, излoжио мађарску платформу о остваривању народносних права у Угарској у
којој се говорило само о општинској самоуправи, сразмерној заступљености свих народности у жупанијским скупштинама и ово је мислио постићи заокруживањем срезова према етничком принципу и избором жупанијских одборника и саборских посланика на основу тако модификованих срезова. Том приликом је наводно изјавио да
је могуће, на основу уважавања историјских права Срба, подићи посебна окружја, као
што је кикиндско.51
50

51

Д. Мекензи, Јован Ристић – европски државник, Београд 2002, 21-22; В. Ј. Вучковић, Политичка акција Србије у јужнословенским покрајинама Хабсбуршке монархије 1859-1874, Београд 1965, 36, 4647, 49-51; Н. Петровић, Светозар Милетић и Народна странка, књ. 1, 121; В. Ј. Вучковић, Нав. дело,
66-67.
В. Ј. Вучковић, Политичка акција Србије у јужнословенским покрајинама Хабсбуршке монархије
1859–1874, 44.
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Панагирична публикација посвећена јубилеју од 50-годишњице монашког житија
патријарха српског Јосифа Рајачића
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Забринутост власти у Пешти да ће се Кнежевина Србија приближити револуционарним плановима мађарских емиграната утицала је на предлог споразума
који је гроф Ласло Хуњади, као интимни сарадник Јулија Андрашија,52 понудио влади
Кнежевине Србије, почетком децембра 1861. У њему је предложено формирање ,,нове
Војводине” на простору Војне границе, а то је значило да би она требало да обухвати
Илирско-банатски, Немачко-банатски и Петроварадински граничарски пук, Шајкашки батаљон и Срем, а од некадашње Војводине Србије само оне јужне срезове који се
делом граниче са онима које треба образовати, а делом пак оне које стварно насељавају
Срби. Из ових срезова би се основале три до четири жупаније и самоуправа ових жупанија била би за Србе ,,највећа гаранција националног живота и политичке слободе”.
Српском Црквено-народном сабору прошириле би се надлежности, у њему би биле
представљене и општине и растурене мањине, а председник Сабора био би изабрани
војвода. Нови Сад би могао бити, по Хуњадијевом предлогу, седиште централне владе,
а Србима би се у ,,новој Војводини” признало све што имају ердељски Саси са својим
народним грофом и својим ,,универзитетом”. У српској и мађарској историографији
су сва ова гледишта нашла своје одговарајуће место, али нису омогућила, све до данас,
стицање јединствене, сагласне научне оцене о томе шта је била Српска Војводина ни
онда, када је проглашена, ни у време постојања Војводства Србије, као ни о томе какав
је смисао и суштина српских захтева за формирањем Војводине на основу одлука Благовештенског сабора. Али оцена која се односи на изузетно значајну улогу патријарха
Јосифа Рајачића није у суштини никада била научно спорна или дискутабилна.
Без обзира на сва ова гледишта, постало је сасвим извесно да је на Благовештенском сабору, поново највише захваљујући патријарху Рајачићу програмски обновљена идеја Српске Војводине као посебне државне јединице или федералне, односно политичко територијалне јединице са значајним овлашћењима, у оквиру
Аустријског царства. Овом приликом су разлике између црквених великодостојника
предвођених Рајачићем и либерала окупљених око Милетића, биле превазиђене иако
их је свакако било.53 Истрајна настојања српског патријарха да пронађе најбољи начин за конституисање Српске Војводине као федеративне јединице са идејом обнове и учвршћења српске државотворности, потиснуо је у страну све друге активности
овог српског патријарха. Осим наведеног, у његовој биографији остало је забележено да је пореклом био из села Лучани, код Бриња у Лици, да су се његови преци у овом
крају населили у првој половини 17. века (1638) или током Велике сеобе Срба54 и да су,
како тврди Рајачић у својој Аутобиографији, много допринели борби хришћана про52
53
54

Јулије Андраши (Gyula Andrássy, 1823–1890), председник мађарске владе 1867–1871, затим аустроугарски министар спољних послова.
О тим разликама видети детаљније у следећем поглављу ове књиге.
Према породичном предању, Рајак као најстарији од четворо браће који су се овде настанили, сматра се родоначелником лозе Рајачића и породица се по њему испрва називала Рајаковићима.
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тив турских освајача и као ратници55 и као свештеници.56 Јосиф, на крштењу Илија,
рођен је 20. јула 1785. године, од оца Луке и мајке Василије.57
Као далматински епископ истакао се (1829-1833) на спречавању унијаћења
српског живља, дошао у сукоб са далматинском владом и њеним намесником грофом
Венцеславом Лилиенбергом, иначе искључивим и фанатилним клерикалцем, посебно када је забранио свештенству да брише из парохијских матица она лица која су
прешла у унију. Од стране католичких пароха оптуживан је као директно одговоран
за неуспело превођење становништва у унију због чега је најзад интервенисао и цар
својим наређењем упућеним Рајачићу преко дворске канцеларије а у којем се наглашава да свако има право преласка у римокатоличку цркву, уз поштовање прописаних правила, али да се, при том, слобода вероисповести православних поданика мора
у свему очувати, као и да се због преласка из православне у римокатоличку цркву не
смеју користити никаква недозвољена средства. Ескалацију сукоба у насилни обрачун далматинског намесника Лилиенберга са далматинским епископом Јосифом Рајачићем, спречена је директном интервенцијом аустријског владара, цара Франца Првог. Рајачићева визитација Далматинске епархије нарочито је будно праћена од стране
55
56
57

Посебно је истицао њихову улогу у протеривању Турака са Лике и Крбаве, крајем 17. века.
Први свештеник из ове породице био је Јосифов прадеда Јанко, унук Рајаков. И Јосифов отац Лука
био је свештеник.
Завршио је немачку основну школу, затим учење наставио у Загребу а у Карловце је стигао са седамнаест година (1802) и ту је завршио четири разреда гимназије, два граматикална и два разреда
човечности. У матрикулама Карловачке гимназије записан је као Илија Рајаковић. После Карловаца, школовање је наставио у Сегедину, где је завршио две године филозофије. Потом је школовање
наставио у Бечу, изучавајући латински језик, лепе уметности и више науке. Студије прекида због
рата Аустрије против Француске (1809) и као припадник ђачког батаљона са оружјем брани Беч,
добија чин каплара и после склапања Шенбрунског мира кренуо у манастир, ступио у монашки ред
у манастиру Гомирје. Приликом замонашења добија име Јосиф. Овај манастир је средином 17. века
представљао центар отпора насилном унијаћењу, које су спроводили епископи из Марче. После замонашења, рукоположен је за ђакона, да би у мају 1810. године, именован за конзисторијалног бележника. Прилично брзо прошао је следеће чинове протођакона, синђела, протосинђела, службовао је у епископском двору у Плашком као јеромонах и протосинђел и ту је завршио богословске
науке. Затим је постао архимандрит манастира Гомирје (20 децембар 1811) и управу над њим преузео у августу следеће године суочавајући се са бројним проблемима због недисциплинованих монаха и последица великог пожара... У исто време, унапређена је манастирска библиотека, а Рајачић се прихватио (1817) превода Катихизиса из 1774. године са црквенословенског на народни,
српски језик, што је покренула својевремено Горњокарловачка генерална команда а владика Миоковић и митрополит Стратимировић упорно избегавали, сматрајући да је то део скривене политике за спровођење уније. Стратимировић овим Рајачићевим радом није био задовољан, до њега су
стизале вести да је Рајачић превод урадио латиницом и у таквом неповерењу поставио за новог администратора Горњокарловачке митрополије, уместо Рајачића, Лукијана Мушицког архимандита
манастира Шишатовац (1823). За епископа далматинског (Православну епископију у Далмацији,
са седиштем у Шибенику, за време своје управе створили су Французи, 1808. године) именован је
царском одлуком, после епископа Венедикта Краљевића постављеног иначе1810 године од стране Француза а унијатски опредељеног од доласка Аустријанаца (1814), Јосиф Рајачић, дотадашњи
архимандит манастира Гомирја,.15. априла 1829. године, а рукоположио га је митрополит Стеван
Стратимировић у карловачкој Саборној цркви.
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аустријских власти, тим пре што се одвијала у Дубровнику, Боки, Истри. У Дубровнику је узео активног учешћа у активностима српске школе у Дубровнику помажући
Ђорђу Николајевићу (1833), затим у отварању Српског богословског училишта у Шибенику (1834), успостављању организације духовног суда у Далматинској епархији.
Најзад, Рајачић је добио место вршачког епископа, а насилно унијаћење у Далмацији
је настављено све до објављивања царског декрета против прозелитизма, у новембру
1841. године, да би седам година касније (1848), унијатима био дозвољен повратак у
православље. Као вршачки епископ (1833-1841) је интензивно настављао борбу против уније, као и на решавању низа просветних проблема. Овде се суочио и са новим
изазовима и тешкоћама посебно када се епидемијски проширила међу тамошњим становништвом азијска колера због које су многи, смртно преплашени, напуштали своје
домове, па чак и своје најближе, тешко оболеле. Искуство које је стекао помажући оболелима, заједно са својим свештенством, помогло му је 1848. године, када је иста болест захватила Српску Војводину. У прогласу који је тада штампао (1848) позивао је
народ да помаже оболелим: ,,Ја сам и сам мојим искуством осведочен, да холера на другог, особито на оног који се ње не боји, не може прећи. За време епископовања мога у
Вршцу, свирепствовала је та болест онде нарочито године 1836. тако, да су сви Вршчани у страху великом били. Ја сам том приликом из куће у кућу ишао, житеље вршачке посештенијем мојим храбрио да се ништа не боје, болеснике сам мојом руком тро’,
вруће им тејове пити давао” [...] Зато вам ја озбиљски препоручујем, и отечески саветујем да покрај споменути средстава58 које сам вам препоручио, и лекара, ако се тај у
месту или гдегод у околини близу налази, одма к болестнику позовете, и да са поверењем све оно чините што он за избављење његово нареди”. У политичком и црквеном контексту, најважнија је и даље била борба против унијаћења, нарочито незаустављиве унијатске пропаганде, која је Румуне настојала посебно придобити на своју
страну а српском свештенству које се нашло у овим великим искушењима, Рајачић је
замерао немарност, лакомост и развратност. У Вршцу је пуно учинио на пољу просвете, посебно кад је у питању било побољшање рада вршачке клерикалне школе. После
смрти митрополита Станковића (1841), Рајачић је предузео многе кораке да добије место администратора Митрополије и стога се обраћао и председнику Дворског ратног
савета, грофу Хардегу и угарском канцелару грофу Мајлату. Иако није изабран за администратора59, за карловачког митрополита јесте, и то на изборном Сабору одржаном у Карловцима, у септембру 1842. године.60 И пре почетка рада Сабора, знало се да
је саборска већина уз Рајачића, иако су му присталице других кандидата пребацивали
да није завршио богословију. Ток избора митрополита показао је да не постоји могућ58
59
60

Говорио је о строгој бризи о хигијени, пићима и храни која може бити заражена...
Ова дужност је поверена Георгију Храниславу, епископу бачком.
Кандидати су били Пантелејмон Живковић, епископ темишварски, затим Платон Атанацковић,
епископ будимски и Јосиф Рајачић, епископ вршачки.

91

ПАТРИЈАРХ ЈОСИФ РАЈАЧИЋ И ЊЕГОВО ДОБА

ност једногласног избора, што би стварало могућност да о избору одлучује са – именовањем. Приликом првог гласања, Рајачић је добио 48 од 75 гласова, Живковић 24,
а Атанацковић три гласа, а расправа је настављена сутрадан будући да Живковићеве
присталице нису прихватиле предлог да се придруже већини. Међутим, сагласност ни
тада није постигнута и посланици су се почели разилазити по манастирима, да би десет дана касније (22. септембар/4. октобар 1842), стигла царска одлука да је аустријски
цар Фердинанд Први именовао Јосифа Рајачића за архиепископа и митрополита карловачког. То се први пут десило у историји Карловачке митрополије.61
Прилично незадољан начином избора, Рајачић се, ипак, кратким говором
обратио посланицима завршавајући га следећим речима: ,,Једино ми још остаје Преосвјаштењејша Братие! Честњејшиј клере, високопочитаема Господо народни посланици! Вама на толиком великом вашем к мојој худости повјеренију из дубине серца и
душе моје Вама благодарити и Вас а средством Вашим цјелиј Народ увјерити, да ћу ја
кроз сав живот мој све силе мое само служби Аугустњејшаго Императора и Краља Нашега Фердинанда I, користи милога Отечества и Народњему добру и напретку жертвовати и посветити”. Затим је, на латинском језику, изразио своју захвалност и царском комесару. Већ следеће године морао је највише бринути о интересима народа
који је представљао, на Угарском сабору.62 Тада је бранио права српског народа у Угарској позивајући се на царске привилегије, истицао да су и поред њих, Срби остали у
подређеном положају, задржао се на питању мешовитих бракова као проблему који је
тада увек решаван на српску штету, успротивио се предлогу Доњег дома Угарског сабора да српска црквено-просветна питања решава Државна депутација. Позивајући
се на привилегије, бранио је и право коришћења Јулијанског календара, самосталну
управу Срба на управу црквеним и манастирским имањима, као и народним фондовима. Поред низа других питања које је тада отворио, осврнуо се на крају и на однос Римокатоличке цркве према држави, сматрајући да је он штетан по православне
и протестантске народе, али је исто тако заступао и бранио владарева права да самостално решава црквена и просветна питања српског народа, без обзира на Угарски сабор. Следеће године, када је цар одобрио мађарски језик као државни језик у Угарској,
Рајачић је интервенисао на бечком двору, али Двор овај закон којим је таква одлука
санционисана, није изменио и ускоро је почело чак и са српским црквеним протоколима на мађарском језику.63 Рајачићева позиција у држави ојачана је добијањем титуле
,,тајног саветника” од аустријског цара, а почетком 1846. године, успео је да издејствује
проширење III законског чланка угарске Диете из 1844. и на православне становнике земље, тако што је дозвољено склапање мешовитих бракова и прелаз из једне вере
у другу. Ову цареву одлуку је Рајачић са великим задовољством објавио (21. фебруар
61
62
63

Поновиће се 1882. године приликом именовања Германа Анђелића.
Г. Петковић, Патријарх Јосиф Рајачић, 11-69.
Г. Петковић, Нав. дело, 72.
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1846) широм Карловачке митрополије. Наиме, ова одлука је пружала могућност унијатима да пређу у православље и да се на тај начин пониште сви резултати дотадашње
унијатске политике. Ипак, уследило је, под притиском римокатоличких кругова, царево узмицање и ограђивање од ове одлуке што је унеколико допринело слабљењу ауторитета Јосифа Рајачића. У Пожунском сабору следеће године (1847) морао је да саслуша говор цара Фердинанда I, приликом потврђивања избора надвојводе Стефана за
угарског палатина, на мађарском језику. Сећајући се тих дана, забележио је да је Угарски сабор ,,уништио и погазио права народности” која су у ,,Угарској старија од Мађара” и да су нарочито омаловажене ,,српске крвљу искупљене привилегије” као нешто
што је ,,Србима најдраже у животу”. Заседање Диете се наставило и следеће године, наговештавајући скори ратни сукоб у којем је испред свог народа стао српски патријарх
бранећи његова национална и привилегијална права и одлуке Срба да у Аустријском
царству коначно стекну посебну област. После српско-мађарског рата (1848-1849),
укидања Војводства Србије једанаест година касније (1860) и одбацивања одлука Благовештенског сабора, Јосиф Рајачић је своју историјску мисију привео крају. Благовештенски сабор био је уједно и његов последњи јавни наступ. Баронску повељу патријарху Јосифу Рајачићу и његовим синовцима, Александру, Данилу и Константину,
цар Франц Јозеф I издао је 18. априла 1861. године и у њој се каже: ,,По непосредно следованој смрти Војводиној, стојећи још потпуно сам на челу свога народа, он је наименован нашим царским комесаром над области коју је посео српски армијски кор. У тадашње мутно доба он је био тај који је нарушени ред водио законитој снази, прибављао
средства за вођење рата, сузбијао вештачки гајене мржње, обуздавао политичке агитације, блажио беду стотинама њих, чију су имовину пустошили ратни нападачи”. Породици Рајачић признат је предикат Брињски, добила је свој грб, који се састојао од три
поља: Цркве као симбола патријарховог монашког живота, Коњаника са сабљом и мачем у руци као симболом Војне крајине из које је потицала породица Рајачић и Лава
као симбола снаге, са четири оцила.64
Укупно узевши, улога патријарха Јосифа Рајачића у очувању националног
идентитета и дефинисању Војводине као српске државности у Хабзбуршкој монархији манифестована је у преломним историјским тренуцима као изузетна и увелико
превазилази значај сваког учесника у борби пречана за постизање колективне равноправности и политичко-територијалне аутономије српског народа у Аустријском царству. Његовом визијом и идеологијом руководила се српска политичка елита у другој половини деветнаестог века, све до укидања црквено-школске аутономије (1912) и
пропасти Аустроугарске у Првом светском рату.
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ПАТРИАРХ ИОСИФ РАЯЧИЧ И ВОЕВОДИНА КАК ИДЕЯ СЕРБСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В МОНАРХИИ ГАБСБУРГОВ
Проф др Деян МИКАВИЦА
Резюме: Заслуги патриарха Раячича в течение сербского движения и
сербско-венгерской войны, в которой сербы боролись за Воеводину как
государство с полным внутренним суверенитетом, то есть, как коронную
землю с конкретными компетенциями, являются многочисленными и
вне конституционных проектов и сводятся к тому, что в трудные годы
войны ему удалось сохранить единство сербского народа.
Воеводство Сербия и Тамишки Банат не оправдали ожидания ни Иосифа
Раячича, ни сербов из Воеводины, хотя в южновенгерской части Монархии, отдельно от Венрии, для сербов установлена особенная коронная
область под названием Воеводство Сербия и Тамишки Банат (1849). На
Благовещенском собрании (1861), снова в большей мере благодаря патриарху Раячичу, программно восстановлена идея Сербской Воеводины как
специальной государственной единицы, или федеральной, то есть политическо-территориальной единицы со значительными полномочиями, в
рамках Австрийской монархии.
Роль патриарха Иосифа Раячича в сохранении национальной идентичности и определении Воеводины как сербской государственности в монархии Габсбургов проявлена в поворотных исторических моментах как
чрезвычайна и весьма превосходит вклад любого участника в борьбе
сербов с другой стороны границы за приобретение коллективной равноправности и политическо-территориальной автономии сербского народа
в Австрийской монархии.
Ключевые слова: патриарх Иосиф Раячич, монархия Габсбургов, Майское собрание, Воеводство Сербия и Тамишки Банат, Благовещенское
собрание
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PATRIARCH JOSIF RAJAČIĆ AND VOJVODINA AS THE EPITOME
OF SERBIAN STATEHOOD IN THE HABSBURG MONARCHY
Prof. Dr. Dejan MIKAVICA
Abstract: The merits of Patriarch Rajačić during the Serb national movement
and the Serbian-Hungarian war, in which the Serbs sought to promulgate Vojvodina as a state with full internal sovereignty or as a crown land with special
jurisdictions, are numerous, and aside constitutional projects they are most often reduced in the existing literature to the fact that the Patriarch succeeded in
preserving the unity of the Serbian people in the troublesome period of war.
Although a special crown land called the Voivodeship of Serbia and Temes Banat was set up for the Serbs in the south-western part of the Monarchy, separate
from Hungary (1849), it did not fulfil either the expectations of Rajačić or those
of the Vojvodina Serbs. At the Blagoveštenje (Annunciation) Assembly (1861),
the idea of the Serbian Vojvodina as a special state unit or a federal or political
territorial unit with significant privileges within the Austrian Empire was restored, again thanks mainly to Patriarch Rajačić.
The role of Patriarch Josif Rajačić in preserving national identity and in defining Vojvodina as a form of Serbian statehood within the Habsburg monarchy manifests itself during the decisive historical moments as remarkable and
greatly surpasses the importance of each separate participant in the struggle of
the Serbs in Vojvodina for achieving collective equality and political-territorial
autonomy of the Serbian people in the Austrian Empire.
Key words: Patriarch Josif Rajačić, Habsburg Monarchy, May Assembly, Voivodeship of Serbia and Temes Banat, Blagoveštenje (Annunciation) Assembly.
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ПАТРИЈАРХ РАЈАЧИЋ КАО ПОЛИТИЧКИ ЛИДЕР И ДИПЛОМАТА
Апстракт: Дипломатско деловање патријарха Јосифа Рајачића је потребно
посматрати кроз шири контекст међународних и регионалних политичких прилика током 19. века, затим кроз дешавања и превирања у оквиру
српског становништва у пограничним подручјима Аустроугарске монархије. За нашу анализу је, такође, од значаја породично наслеђе и образовање патријарха Рајачића, природа аустроугарског утицаја на патријархово деловање, као и специфичности црквеног устројства и односа у датом
историјском периоду. Нестабилност времена у којем је живео утиче на вишеструке улоге, које је патријарх преузимао и комплексност одлука које је
морао да доноси. Упркос томе што га поједини аутори и супротстављени
савременици сматрају попустљивом личношћу, спремној на велике компромисе, значајна улога партијарха Рајачића у уједињењу српског народа, а посебно у револуцији 1848. године је неоспорна. Због тога он остаје
упамћен као истакнути вођа и просвећени политички реалиста, који је
ојачао стубове даље изградње српског националног идентитета.
Кључне речи: Хабзбуршка монархија; Српска православна црква; револуција 1848; српски покрет; политичко лидерство; дипломатија

УВОД – КОНТЕКСТ ИЗГРАДЊЕ ЛИЧНОСТИ И ДЕЛА
ПАТРИЈАРХА РАЈАЧИЋА
Патријарх Јосиф Рајачић (у даљем тексту: Рајачић) је засигурно био „ванредан човек”, који је деловао у „ванредним приликама”, каквим га описује Теодор Мандић у својим „Успоменама (из нашег црквеног-народног живота)”1. Ова „ванредност”
у значајној мери је укључивала политичку мудрост, па и лукавост. Узмимо, само епизоду са покретањем српске школе у Дубровнику, чијег је оснивача Ђорђа Николајевића,
како би избегао ограничења и забране рада, Рајачић саветовао да ступи у свештенич1

Гордана Петковић, Патријарх Јосиф Рајачић, Завод за уџбенике, Београд, 2009, стр. 8.
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ки сталеж2. Међутим, ако је рођењем и био предодређен за јавни позив, његова каријера није ишла „правом линијом”. Тако, на пример, није јасно зашто прекинуте студије
није просто наставио. Ако и јесте пребрзо (већ у 25-ој години живота) постао настојатељ манастира Гомирје, на епископски жезал је чекао дуго. Из Далмације, коју је добро упознао, морао је у Вршац, противно својој вољи. Његови такмаци су били сами
великани, попут Лукијана Мушицког и Ђорђа Стратимировића. Живео је са одлукама
са којима се дубоко није слагао, али им се није могао супротставити зато што су долазиле од патријарха и царева. Као и сви велики људи, није био без контроверзи; према
Стерији Поповићу и Илариону, те Димитрију Руварцу, био је изразито поларизујућа
личност, оптерећена сујетом и политичким интригама. Као политички лидер, Рајачић
је деловао у оквирима онога што је цркви, односно Карловачкој митрополији у Хабзбуршкој монархији било дозвољено; а као дипломата, на двору и скупштинама у Бечу,
Пожуну и Загребу тражио савезнике за очување статуса који су његови сународници
крвљу платили. Оцена коју Ђоко Слијепчевић саопштава, да су га „догађаји настали
без његове воље увукли у политику (...)” овде добија на значају3.
Занимљиво је да се у студији његовог живота могу повући паралеле са данашњим временом. Српски народ се током „дугог 19. века” налазио у сличној стратешкој неизвесности, разапет између великих сила, као што је то данас случај. Сам Рајачић
је стално морао бирати између разума (Беча, односно Пеште) и срца (које је свакако
припадало српском покрету). Чини се да је Аустрији до краја веровао; можда због тога
што се у „систему” који су Хабзбурзи створили школовао и формирао као верски и политички лидер.
Шта је чинило контекст у коме је Рајачић постао митрополит, односно
патријарх?
Држава у којој је Рајачић провео свој век, Хабзбуршка монархија или, колоквијално, „Аустрија”, јесте патила од бројних унутрашњих напетости, али је још увек
била далеко од оне „тамнице народа”, каквом ће је описивати деценијама касније. Будући да живимо на простору који је и данас обележен њеним наслеђем, поштено је
рећи и то да је Хабзбуршка монархија била мултинационална, односно мултиконфесионална држава; у којој је постојала значајна интеракција, па и мешање различитих
култура; са војском и управом отвореном за припаднике мањина, у којој су амбициозни могли напредовати; у којој је апсолутна власт монарха могла бити коригована (ако
не и ограничена) амбицијама високог племства и сталешких скупштина (попут оних
у Пешти, Загребу и Пожуну, данашњој Братислави); и где је, на крају, све морало зависити од расположења на двору. Рајачић који се, осим у Карловцима, школовао и у За2
3

Исто, стр. 38.
Исто, стр. 7.
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гребу, Сегедину и Бечу4 постаће примеран поданик монархије, спреман да као припадник тзв. ђачког батаљона, у борби са француском војском положи живот за цара. Ову
Рајачићеву верност разумемо на следећи начин. Припаднику вишег сталежа српског
народа на прелазу из 18. у 19. век, који је рођен и одрастао на простору некадашње војне границе, Аустрија се сигурно чинила као нешто познато, предвидљиво, где су права
и обавезе утврђена још Леополдовим привилегијама. Притом, по окончању Наполеонових ратова, Аустрија је једна од четири велике силе-победнице Европе које су тзв.
„бечки концерт” држале на окупу. Ово је њен престиж у међународним односима чинило неупитним.
Срби су на другој страни били „мали” народ, подељен између два царства
(и три народа, или културе, ако узмемо и мађарску); још увек далеко од независности
и државотворности. Стечене привилегије, везане за војну употребљивост Срба-граничара (курзив. аут.) су се у сваком тренутку могле изгубити. Отуда је позивање бечког двора на „природни поредак ствари” у коме је царева власт потекла од Бога, као
и отклон од радикалних промена по којима ће Прва (француска) Република остати
упамћена, природно Рајачића окренуо Бечу. Лојалност Аустрији није, међутим, потирала национално осећање: под контролом бечког двора у том тренутку су многе територије које су Срби сматрали за свој дом. Тако његова „визитација” Далмацији и Црној
Гори 1831-1832. године–прва у својству епископа далматинског–показује географско
простирање, не само епископије која му је додељена, већ и саме монархије.
Трећи важан чинилац тиче се карактера власти коју је Рајачић представљао,
односно којој је припадао и која је у нашој историји по много чему јединствена. За
српске поданике монархије, православна јерархија је обједињавала духовну и елементе световне функције; а пре свих политичку репрезентацију. Изграђена на тековинама великих сеоба, Српска православна црква (СПЦ) на територији монархије и
посебно, Карловачка митрополија била је актер који је располагао легитимитетом и
историјским континуитетом потребним да се пред и на бечком двору изразе захтеви
српског народа. У том смислу, Рајачић се брзо нашао суочен са великим очекивањима,
јер је морао „ући у ципеле” митрополита који су му претходили а који су сви до једног
сматрани великанима (Чарнојевић; Шакабента; Путник; Стратимировић). Међутим,
за разлику од њих, Рајачића је изабрао лично аустријски цар (између три кандидата, а
на захтев самог изборног сабора). Мада у овом избору није било ничег спорног, Рајачића је то оптерећивало, о чему сведоче две чињенице: да је на лицу места одустао од
поздравног говора, који је раније припремио; те да у својој аутобиографији и не помиње како је постао митрополитом5.
4
5

Филип Шкиљан, Знаменити Срби у Хрватској (1. дио), Српско народно вијеће, Загреб, 2009, стр.
11.
Филип Шкиљан, Знаменити Срби у Хрватској (1. дио), Српско народно вијеће, Загреб, 2009, стр. 14.
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На четвртом месту имамо тада важеће односе међу народима. Малим народима Хабзбуршке монархије бити уз Аустрију било је неупитно, све док је јужно од
њих постојала јасна турска (отоманска) претња. До половине 19. века, међутим, она
је у многоме умањена, ако није већ и сасвим нестала. Претходним успесима покрета за ослобођење у Србији и Грчкој створене су матице које ће природно привлачити њихове сународнике у суседним земљама. Опет, романтичарски занос тога времена тешко је могао наћи већег противника од конзервативне, Метернихове Аустрије;
незаинтересованој за либералне идеје, у истој оној мери у којој је била супротстављена амбицијама народа на њеној територији – Италијана, које ће „рисорђименто” убрзо пробудити из вишевековног сна; Мађара, који себе нису видели ништа мање достатним од Аустријанаца; те Словена (Хрвата и Срба пре свих; али и Чеха, односно
Словака). Од наведених, управо су се панславизма у Бечу плашили највише, убеђени да иза њега мора стајати Русија. Како пише Владимир Ћоровић, „пролеће народа”
1848, Европом се проширило попут пламена: од Париза преко Франкфурта, Прага и
Беча, до Будимпеште, једни режими су обарани, а други проглашавани. Започети ради
очувања уставних слобода, устанци грађана су се претворили у борбе за национално
ослобођење. Мада се Хабзбуршка монархија нашла у кризи без преседана („заљуљала се из темеља и трошна аустријска зграда”6) испоставиће се да јој овакав развој догађаја одговара. Наиме, Мађаре – као друге по бројности, снази и утицају – њихов је
национализам чинио неосетљивим за потребе других заједница. Уместо да са првацима других народа, који су се осећали дискриминисаним наступе јединствено и затраже гаранције уставних слобода, они су се повели за (Кошутовом) искључивом визијом државе, у којој је било места за само један народ и само један језик (мађарски).
Овим су од себе удаљили Словене, а пре свега, Србе и Хрвате, што ће у Бечу препознати и спремно искористити.
ШТА ЈЕ ОБЛИКОВАЛО РАЈАЧИЋА КАО ПОЛИТИЧКОГ ЛИДЕРА
И ДИПЛОМАТУ?
Рајачићева породица припадала је вишем слоју – елити Срба који су од средине 17. века насељавали подручје које се налазило на граници Аустријског и Отоманског царства. Њене две гране генерацијама су „производиле” војнике и свештенике;
крштен као Илија, замонашен као Јосиф, био је четврти Рајачић у низу који ће се посветити свештеничком позиву7. Од малих ногу је, дакле, припреман за јавни позив. Током
година школовања у Карловцима, на њега су јако утицали, како директор гимназије
Андреја Волни, тако и митрополит Стефан Стратимировић: према Гордани Петковић,
6
7

Владимир Ћоровић, Историја српског народа (III том). Глас српски/Арс либри, Бања Лука, Београд,
1997, стр. 118.
Гордана Петковић, Патријарх Јосиф Рајачић, Завод за уџбенике, Београд, 2009, стр. 11.
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управо је њихов позитиван пример допринео да и сам Рајачић у каснијем животу
постане просветитељ.
Од великог је значаја што је управо манастир Гомирје био прво „радно место”
будућег патријарха. Важно место српске културе и духовности, овај манастир је био и
политички битан: гомирски монаси били су и „народни посланици у Хрватском сабору
и чланови српских народно-црквених сабора”8. Нарочито, из Гомирја се пружао отпор
унијаћењу, које су потицали унијатски епископи из, некада православног, манастира
Марче. Отуда је било веома важно ко ће се наћи на његовом челу; а Рајачић је био један
од ретких високообразованих монаха. Тренутак у коме он постаје архимандрит тешко
да је могао бити гори: манастир је тек претрпео пожар, у њему је било пуно сукоба и
прекршаја дисциплине; али је зато стекао драгоцено искуство, које ће му користити
касније.
Навели смо како је као припадник ђачког батаљона Рајачић био спреман
да брани Аустрију; нешто касније, када се његов родни крај нашао под контролом
Француске, убеђивао је аустријске чиновнике и војнике (а своје сународнике) да га
не напуштају9. Он је то несумњиво чинио из практичних разлога, плашећи се ко ће
заменити посаде у чијем је саставу било и његових сународника. Важно је и да када
је 1817. године, први пут након Бечког конгреса аустријски цар путовао Хрватском,
ником другом до Рајачићу је (тада већ болесни) епископ горњекарловачки Мојсије
Миоковић поверио да иде у сусрет царској свити; и у православним парохијама окупља
народ, како би цара поздравили. Наводно је тада цар Јосифа приметио и запамтио10.
Уопште, Рајачићева биографија обилује примерима верности, односно спремности да
се служи монархији. Ово, опет, треба разумети. Србима и осталим Словенима у Хабзбуршкој монархији, далеко веће проблеме од поступања бечког двора ствараће напади на национални идентитет, подстицањем унијаћења, односно асимилације. У њима
су инструменталну улогу играле локалне елите, цареви намесници и достојници католичке цркве. Сталешке скупштине су зато биле једно од ретких места на којима се
могло слободно иступити против такве праксе. Тако је 1843. Рајачић пред Диетом у
Пожуну бранио право цара да уређује црквена и школска питања српског народа11,
„беседио” о запостављености Срба, односно наметању мађарског и немачког језика12.
Одлуку из 1844. године, о проглашењу мађарског језика за службени, није могао спречити; мађарске власти су на њој биле инсистирале барем десет година, ако не и више13.
8
9
10
11
12
13

Исто, стр. 12.
Филип Шкиљан, Знаменити Срби у Хрватској (1. дио), Српско народно вијеће, Загреб, 2009, стр. 12.
Гордана Петковић, Патријарх Јосиф Рајачић, Завод за уџбенике, Београд, 2009, стр. 20.
Филип Шкиљан, Знаменити Срби у Хрватској (1. дио), Српско народно вијеће, Загреб, 2009, стр.
14-15.
Жарко Димић, Ђорђе Стратимировић у револуцији и рату 1848-49. , Докторска дисертација, 2016,
стр. 35.
Исто, 34-35.
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Далеко од тога да је Рајачићева верност круни увек награђивана. Пре би се
могло рећи да га је кроз читаву каријеру пратио један сложен и тежак однос са бечким
двором. Тако је први велики изазов са којим се као епископ суочио било поменуто подстицање унијаћења. Оно је нарочито јако било на простору Далматинске епископије
(која је заузимала огроман простор, од Истре до Бара), зато што је Аустрија желела да
одвоји своје православне поданике од утицаја Русије, Србије и Црне Горе14. Да околности буду теже, Рајачићев претходник, Бенедикт Краљевић је већ пристао на унију
православних са римокатоличком црквом, због чега је на њега 1821. група Срба покушала и атентат. Пуних осам година је Далматинска епископија била без челника, све
док Франц II најзад није потврдио Рајачићево именовање почетком 1829. године. Ургентни задаци тицали су се уређења епархије, са којом се чекало две деценије; покретања конзисторије; те организације свештеничког семинара15. Он је одмах покушао
да спречи намеру двора да штампање црквених књига пребаци у Беч, односно Пешту, изговарајући се како је то скупо: у кореспонденцији са локалним властима, свесно
је преувеличавао трошкове таквог подухвата. Тим поступком себи је створио прве непријатеље. Када је на месту царевог намесника Фрања Томашића, који је имао разумевања за потребе и рад православне цркве, 1831. године заменио Венцеслав Лилиенберг
(„фанатични клерикалац”), Рајачићеви проблеми се умножавају. Лилиенберг је активно подстицао унију, упућивао цару тужбе против епископа и био чак спреман да крене силом на православну цркву у Далмацији.
До тренутка када је бечки двор опозвао политику унијаћења, у Далмацији је
мали број православних хришћана преведен у нову веру. Рајачићево противљење, или
саботирање целог процеса му, ипак, није заборављено16, те је одлуком цара упућен у
Вршац, супротно његовим жељама. Држање „уз народ” у Српском покрету 1848/49. додатно ће (сада већ) митрополита удаљити од бечког двора. У више прилика је свесно
омаловажаван, чак вређан: тако је, рецимо, био позван у Беч на „разговоре о будућности верног српског народа и грчке не-унијатске цркве”, који су намерно окончани без
резултата. У мало познатој епизоди цареве посете Новом Саду и Сремским Карловцима 1852. године, Јован Радонић 1938. бележи како је Фрања Јосиф једноставно заобишао патријарха који га је чекао, поздравивши се само са епископом бачким Платоном,
са којим се потом и одвезао17.
РАЈАЧИЋ, РЕВОЛУЦИЈА И СРПСКИ ПОКРЕТ 1848/49.
Свакако је највећи изазов за мандата патријарха Рајачића представљало
учешће у тзв. Српском покрету 1848/49. и однос са другим српским првацима. До14
15
16
17

Гордана Петковић, Патријарх Јосиф Рајачић, Завод за уџбенике, Београд, 2009, стр. 24.
Гордана Петковић, Патријарх Јосиф Рајачић, Завод за уџбенике, Београд, 2009, стр. 26.
Филип Шкиљан, Знаменити Срби у Хрватској (1. дио), Српско народно вијеће, Загреб, 2009, стр. 12.
Јосип Радонић, Патријарх Јосиф Рајачић: поводом 90-годишњице Српског покрета 1848-49. Летопис
Матице Српске, вол. 349-350, стр. 315-318.
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гађаји из 1848. остаће у народу дуго упамћени као преломни: како су написали Милан
Мицић и Шандор Пал, „време се мерило на оно пре и после Велике буне”. Уводне догађаје, који су претходили револуцији виђенији Срби у Мађарској видели су као израз напредних, демократских настојања, тим пре што су се међу „дванаест тачака” као
кључна питања нашла слобода језика, штампа лишена цензуре и слобода окупљања18.
Притом, у покрету који је предводио Кошут испрва се није показивала нетрпељивост
према другим нацијама; оштрица његове побуне била је усмерена према аристократији, наметима и општој обесправљености. Тим поводом су се у Будиму 6. марта 1848.
састали представници 83 општине монархије, међу којима су били виђени интелектуалци, попут Јакова Игњатовића, Јована Ђорђевића, Јована Суботића, Ђорђа Стојаковића, Лазара Марковића. Њима је председавао Исидор Николић19. Мађарским „тачкама” они ће додати „српске”: признање народности; слободну употребу српског језика
у народним пословима; слободу вероисповести; признање манастирских поседа; одређену политичку аутономију у смислу права сазивања народних сабора.
Међутим, Лајош Кошут је ове захтеве, које му је српска депутација саопштила, покушао да обесмисли речима како се „нова, слободна и демократска Угарска (...)
неће према својим припадницима понашати као ранији режими (…) због чега и не
треба тражити некаква посебна права. На ово ће му „млади и плаховити” Ђорђе Стратимировић довикнути како „Срби задовољење својих захтева могу добити неком другом помоћу”. Раздражени Кошут, називајући овакво понашање велеиздајом, запретиће Србима да ће „између нас (...) пресудити мач”20; што се заиста и десило. Уопште
посматрано, млади (будући) прваци ће играти важну улогу у националној мобилизацији: српске студенте у великим градовима монархије и другде предводили су харизматични лидери попут Светозара Милетића, који су позивали на словенску саборност
и заједнички наступ21. Ђорђе Радак у Великој Кикинди, Мија Влашкалић у Новом Бечеју, Богобој Атанацковић у Сомбору и Суботици и поменути Милетић у шајкашкој
области (са средиштем у Тителу) су побуну распиривали, тако што су кренули да упозоре народ на несагласност са Мађарима (Мицић и Пал).
Нарочито важно је да су они у својим захтевима у великој мери били супротстављени Рајачићу. „Сељачко становништво”, истиче Жарко Димић, „није у први план
износило националне већ социјалне и антифеудалне захтеве. Тако су, на пример, сремски сељаци на манастирским поседима одмах иступили против црквених привилегија. На другој страни, црква и њен представник Рајачић суштински су били против
18
19
20
21

Драган Јаковљевић, Српске културне и просветне установе у Мађарској као носиоци културолошког препорода српског народа, докторска дисертација, 2015, стр. 81.
Исто, стр. 82.
Владимир Ћоровић, Историја српског народа (III том). Глас српски/Арс либри, Бања Лука, Београд,
1997, стр. 119.
Драган Јаковљевић, Српске културне и просветне установе у Мађарској као носиоци културолошког препорода српског народа, докторска дисертација, 2015, стр. 82.
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грађанских реформи и ускраћивања црквених привилегија, али су подржавали националне захтеве”22. Како било, у кратком времену сукоби су избили широм Бачке (Мали
Иђош) и Баната (Стари Бечеј, Перлез, Панчево, Башаид). Остала је запамћена битка
код Сентомаша (данас Србобрана). У борбама су учествовали и добровољци из Србије, које је предводио Стеван Петровић-Книћанин; што је сукобу дало међународни
карактер и јако забринуло Беч. Будући под великим народним притиском, Рајачић заказује народни сабор у Сремским Карловцима за 1. (13.) мај.
Овакав развој догађаја неминовно је Србе и Хрвате – односно њихове лидере
– приближио једне другима. У програму који су карловачки Срби 2. априла 1848. представили, каже се, између осталог и ово: „пружајмо, дакле, руке једнокрвној и једноплеменој браћи нашој Хорватима, с веселим из дубљине срца узкликом: да живи слога,
да живи троједна краљевина (Хрватска, Славонија и Далмација, прим. аут.)”23. Људевит Гај је Рајачићу у Бечу понудио да буде вођа овог заједничког покрета24. Овај је то,
међутим, одбио, делом очекујући резултате и јасан мандат народно-црквеног сабора
у Сремским Карловцима; али и зато што је увиђао могуће опасности од сврставања;
„није хтео брзо да се определи ни на једну ни на другу страну”25. Ако би се Срби приклонили Мађарској, претило је одрицање од националности и асимилација; а ако би се
приклонили Аустрији, страдање, јер Рајачић није ни сумњао да ће се при гушењу побуне Беч ослонити управо на српске поданике. Његовој опрезности, међутим, није ишло
у прилог опште одушевљење народа и појединих његових првака. У том смислу, Рајачић се најмање слагао а највише сукобљавао са „вождом” Ђорђем Стратимировићем26.
Драгоцен извор из кога читамо нека од Рајачићевих убеђења представља његово уводно обраћање Мајској скупштини. Ту видимо, како је веровао да постоје одређена природна и неотуђива права која припадају српском народу. Истицао је како
их народ зато мора „натраг добити и уживати”; али притом поступати као „зрео и мудар”27. Овде се види помирљивост која обликује Рајачићев политички стил. Наиме, он
невољно пристаје да сазове народну скупштину, имајући у виду налоге бечког двора.
Ипак, одлучност народа који се окупио у Сремским Карловцима утиче на Рајачићеву промену мишљења и повиновање народној вољи. Сврха његовог говора је покушај
смиривања страсти и стварање простора за компромисно решење, које неће створи22
23
24
25
26
27

Жарко Димић, Ђорђе Стратимировић у револуцији и рату 1848-49, Докторска дисертација, 2016,
стр. 37.
Владимир Ћоровић, Историја српског народа (III том). Глас српски/Арс либри, Бања Лука, Београд,
1997, стр. 119.
Филип Шкиљан, Знаменити Срби у Хрватској (1. дио), Српско народно вијеће, Загреб, 2009, стр. 15.
Гордана Петковић, Патријарх Јосиф Рајачић, Завод за уџбенике, Београд, 2009, стр. 8.
Жарко Димић, Ђорђе Стратимировић у револуцији и рату 1848-49. , Докторска дисертација, 2016,
стр. 22.
Филип Шкиљан, Знаменити Срби у Хрватској (1. дио), Српско народно вијеће, Загреб, 2009, стр. 16.
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ти отпор и љутњу надређених сила. Рајачић на крају, ипак, брзо пристаје на захтеве народних вођа и своје именовање за патријарха, а Стевана Шупљикца за војводу28.
Патријарх своју улогу даље сагледава кроз даље повезивање са Хрватима и
убеђивање бечког двора да прихвати Српску Војводину, што покреће оспоравања патријархових активности и растуће непријатељско расположење српских вођа, а посебно либерално оријентисаног Ђорђа Стратимировића. Изненадна смрт војводе Стевана Шупљикца донеће Рајачићу титулу „привременог управитеља народа”, што је
функција вероватно без преседана у историји Србије и српских институција. Међутим, по објављивању закључака Мајске скупштине, сада патријарх Рајачић ће се наћи
у тешкој ситуацији. Са свих страна закључци се почињу оспоравати или одбацивати:
они су били неприхватљиви за Беч, који је сада настојао да се додвори Мађарима; за
Румуне, који су развијали сопствени покрет и тежили аутономији и од српске цркве29;
и најзад, саме Мађаре, како смо објаснили. Закључци Мајске скупштине ће стога бити
грубо изиграни; „Војводство српско и тамишки Банат” (1849-1860.) неће постати никаква „Српска Војводина”. Рајачић, ипак, остаје уз Беч и током Бахове контрареволуције, све до тренутка формалног укидања Војводства, када шаље огорчено писмо цару,
у коме моли да се дозволи нови сабор. Међутим, сви захтеви изнети на Благовештенском сабору 1861. године беху одбијени. Био је то и последњи покушај остарелог патријарха да скрене пажњу на захтеве и страховања свог народа.
ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА: ПРОФИЛ РАЈАЧИЋА КАО
ПОЛИТИЧКОГ ЛИДЕРА И ДИПЛОМАТЕ
Приватно – а немамо пуно извора на располагању, осим аутобиографије
којој се мора приступити са опрезом – Рајачић је снажно обликован менталитетом
војне границе, као једног простора на коме је мало шта сигурно. Опрез му је зато био
урођен. Унутар једног државног ентитета он је наступао као политичар, заступајући
интересе народа који, за разлику од Мађара, односно Хрвата, није био конститутиван;
и самим тим ограничен у погледу политичког представљања. Отуда су парламенти,
диети и сабори Хабзбуршке монархије за њега попут бојних поља. Остварио је мање
интеракције са црквеним властима у другим земљама: бавио се проблемима „овога
света”, јер је морао. Најзад, Рајачић је, чак и за стандарде оног времена, био врхунског
образовања: говорио је осам језика и познавао актуелне политичке идеје.
Посматрано очима савремене науке о међународним односима, Рајачић је
током већег дела свог живота био класични реалиста заинтересован, пре свега, за одржање поретка ствари. Овде морамо разумети да је то била доминантна мисао времена
у коме се формирао као политички лидер. На страну што су поједини историчари, попут Драгослава Страњаковића, рецимо – истицали како је политика коју је водио пре28
29

Гордана Петковић, Патријарх Јосиф Рајачић, Завод за уџбенике, Београд, 2009, стр. 82-94.
Исто, стр. 7.
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ма Аустрији и Мађарима била „једина (...) која је могла у оно време да се води”30; у тренутку када је наступио романтичарски „занос” и напредне идеје, он је већ у озбиљном
животном добу и те идеје „не разуме”31. Такође, он је и традиционалиста-конзервативац, који се није заносио идејама илирства и југословенства. Начелно спреман на сарадњу са хрватским првацима, он ће у хрватском Сабору ипак изјавити „Србљи имена
свога... ни за чије име променити неће... па ни (...) илирства, југословенства (...) хрватства” (Антић 2014: 7). Рајачић је и баштеник традиције просветитељства, који верује
у природна и неотуђива права једног народа, жели да му помогне да се уздигне на цивилизацијској лествици и зато оснива школе у Далмацији, бори се против болести у
Банату, сања о универзитету у Карловцима. Најзад, будући припадник вишег сталежа, православне јерархије – „естаблишмента” тог времена, неминовно је елитиста. То,
међутим, не треба узимати као нешто нужно лоше, као што његове поступке не треба
тумачити водећи се искључиво аршинима данашњег времена.
-

-

30
31
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ПАТРИАРХ РАЯЧИЧ В РОЛИ ПОЛИТИЧЕСКОГО
ЛИДЕРА И ДИПЛОМАТА
Др Марко САВКОВИЧ
Доц др Марина САВКОВИЧ
Резюме: Дипломатическую деятельность патриарха Иосифа Раячича
нужно рассматривать в более широком контексте международных и региональных политических обстоятельств в течение 19 века, а также и в
контексте событий и смятений среди сербского населения в пограничных зонах австро-венгерской монархии. Для нашего анализа тоже значимо семейное наследие и образование патриарха Раячича, особенность
австро-венгерского влияния на деятельность патриарха и специфичности церковного устройства и отношений в данном историческом периоде. Неустойчивость времени, в котором жил, влияет на множественные
роли, которые партриарх принимал и сложность решений, которые он
должен был принимать.
Вопреки тому что некоторые авторы и современники с противоположными мировоззрениями считают его уступчивой личностью, готовой
к большим компромисам, значительная роль патриарха Раячича в объединении сербского народа, особенно в революции 1848 года, является
бесспорной. Из-за этого он остаётся незабываемым как выдающийся
вождь и просвещённый политический реалист, который укрепил столбы
дальнейшего создания сербской национальной идентичности.
Ключевые слова: империя габсбургов; Сербская православная церковь;
революция 1848; сербское движение; политическое лидерство; дипломатия
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PATRIARCH RAJAČIĆ AS A POLITICAL LEADER AND DIPLOMAT
Dr. Marko SAVKOVIĆ
Dr. Marina SAVKOVIĆ
Abstract: The diplomatic activity of Patriarch Josif Rajačić should be viewed
within a wider context of international and regional political circumstances
during the 19th century, then through events and turmoil within the Serbian
population in the border areas of the Austro-Hungarian monarchy. For our
analysis, the family heritage and the education of Patriarch Rajčić are also important, the nature of the Austro-Hungarian influence on patriarchal activities, as well as the specificity of the Church structure and relations in the given
historical period. The instability of the time in which he lived influenced the
multiple roles that the patriarch assumed and the complexity of the decisions
he had to make.
Despite the fact that some authors and the opposing contemporaries view him
as a kind person willing to compromise, the importance of Rajačić’s role in the
unification of the Serbian people, especially in the Revolution of 1848, is indisputable. That is why he remains remembered as a prominent leader and an enlightened political realist, who strengthened the pillars of further development
of the Serbian national identity.
Keywords: Habsburg Monarchy, Serbian Orthodox Church, Revolution 1848,
Serbian movement, political leadership, diplomacy.
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ОДНОСИ ПАТРИЈАРХА ЈОСИФА РАЈАЧИЋА И „ВОЖДА” ЂОРЂА
СТРАТИМИРОВИЋА У ВРЕМЕ СНП (1848 – 1849)
Абстракт: У раду је приказан однос између патријарха Јосифа Рајачића и
војсковође Ђорђа Стратимировића, две кључне личности у време трајања
великог српског народног покрета 1848-1849. године. Кроз хронолошки
ток догађаја, у непуне две године трајања покрета, објаснићемо ниво односа овихкључних личности, истакнутих представника српског народа и
значајнијих догађаја. Истакнути су и разјашњени узроци, али и последице
њихових дубоких сукоба, неразумевања и како се све то одразило на сам
ток, успехе и неуспехе ових ратних догађања.
Кључне речи: Сремски Карловци, Тител, Патријарх Јосиф Рајачић, Ђорђе
Стратимировић, Стеван Книћанин, Фердинанд Мајер Хофер.

Српски народни покрет је имао све одлике једне класичне грађанске револуције. Српски народ на подручју Угарске је, попут других европских народа, 1848. године започео борбу за укидање феудалног друштва и његових представника. Други циљ
ове борбе било је остварење националних интереса, односно, обнова старих привилегија и на темељу њих признања српске народности у Угарској. Носиоци ове борбе код
Срба су били представници средњег сталежа: интелигенција и трговци, али и војници
– граничари, као и свештенство, нарочито, оно ниже.
Као и свака револуција и српска је изнедрила неколико личности које су
оставиле снажан лични печат догађајима који су уследили. Међу њима су, на првом
месту, Ђорђе Стратимировић и патријарх Јосиф Рајачић, људи различитих карактера,
година и политичких опредељења.
Капер је те њихове међусобне разлике окарактерисао речима да је патријарх
„заузет и кадар да служи народној ствари, којој се и одао. Али недостајаше у оне хитрине и ватре која је само у млађим годинама и која требаше доиста српском народу
који имађоше много да ради“. Истичући разлике у њиховим годинама каже да „опрезност и смотреност то је мудрост старачка, а одважност и одушевљеност младалачка“.
Очигледно показујући наклоност према Стратимировићу, Капер пише да је у то време
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српски народ требало да покаже своју снагу. „Младић од 26 година, не беше онај који
би гледао мирно ток ствари, а да се не уплете.1
Јован Радонић сматра да основа њиховог сукоба лежи у њиховој израженој славољубивости и властољубивости. Рајачић је по природи био аутократ, који је у
Главном одбору, са много младих и револуционарно расположених људи у њему, видео конкурента у борби за власт. Рајачић је зазирао од Стратимировићевих обећања
народу да „поглавари неће Теби као досадања несносна господа, него љубезна браћа
и добри наставници бити”, као и читавог низа других у вези са конкретним народним социјалним захтевима - „олакшање Вашег досадањег стања, као: робије, плаћања
превелике порције и други свију тегоба, клонити се, преслушати у свему помогнемо и
олакшамо”.2 Што се тиче њихових ставова према Бечком двору Јован Радонић сумња
да је Стратимировић био доследан припадник оне струје у Покрету која је желела независност Војводине без обзира на вољу Двора. Такође, ни патријарх није био у потпуности одан аустријским властима, нити је у толикој мери подложан својим личним
амбицијама.3
Васа Богданов је заузео јасно одређен став према улози коју су у Покрету имали Стратимировић и Рајачић, заснивајући га искључиво на њиховом односу према Аустрији. Стратимировића види као особу која је у први план истицала своје српство и
као носиоца напредне и демократске струје, приписујући му заслугу за спровођење револуције. При томе је, ипак, изгубио из вида Стратимировићеве недвосмислене изјаве
у којима изражава верност цару и аустријским властима, затим његово аристократско
порекло, као и каснију каријеру у аустријској служби. Особи која је сматрана за противника Аустрије не би касније били поверени важни задаци у дипломатским мисијама. На другој страни, снаге на челу са патријархом Рајачићем настојале су да кад год је
то било могуће сузбију или ограниче револуционарне промене у српском друштву, као
и да српске интересе ускладе са интересима Беча. Богданов нема много симпатија за
Рајачића, кога види као дворског човека, који је у суштини сматрао да ће се српски национални, али и његови лични интереси, најбоље остварити у сарадњи са Бечом. Зато
је у свакој прилици, често и лажно представљајући ствари, прикривао прави карактер
Српског покрета и настојао да увери аустријске власти да се Срби боре искључиво за
цара, од кога, додуше, очекују да испуни „народне жеље”. У писмима кнезу Виндишгрецу, након што су Мађари проглашени за бунтовнике, он намерно претерује говорећи
да су Срби ушли у ровове и због владајуће династије, жртвујући се за царски престо,
да би у наставку навео да је то разлог више да им се изађе у сусрет. Ипак, Богданов при1
2
3
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знаје да је патријарх, чак и у каснијој фази Покрета, још увек био под великим упливом
народне струје и не у потпуности окренут Бечу.4
Rадослав Перовић Рајачића посматра као представника разних конзервативних елемената у српском друштву, који су се, под видом борбе за националне интересе, борили за очување својих привилегија. На другој страни, Стратимировић је био
на страни још увек неразвијене грађанске класе, иако јој, као царски војник, племић
и велепоседник није припадао. Тако је, према њему, овај њихов сукоб сведен на сукоб
интереса супротних друштвених класа.5
Савковић каже да се патријарх, уз неизоставно истицање оданости властима, предано посветио борби за потврду закључака Мајске скупштине код аустријских
власти, па чак и када се радило о таквом деликатном питању какве су границе Војводства. Када је и поред свега, у првом периоду, наилазио на њихово одбијање, заоштрио
је став и запретио окретању ка Мађарима, који ће знати да цене српске жртве, уколико
их цар не потврди. Међутим, иако је у блиским круговима помињао потребу оштрије
политике према Двору, патријарх је био свестан да је судбина Покрета, али и очување
његовог положаја и статуса српске цркве, ипак у рукама Аустрије и Русије, њеног савезника у овим временима. Тај положај, као и испуњење личних очекивања од стране
државних власти, својом политиком је угрожавао Стратимировић.6
Андрија Раденић не пориче конзервативне и реакционарне ставове кругова окупљених око Рајачића, али признаје њихову улогу у одбрани националних права
Срба, па чак и демократских тековина Покрета. Њихов пресудан утицај у појединим
етапама Српског покрета приписује и незрелости српског грађанског слоја, на челу са
Ђорђем Стратимировићем, који им је препустио руководећу улогу у покрету.7 Типичан представник ове струје у Српском покрету био је Ђорђе Стратимировић. Она је
поред општеприхваћених националних захтева истицала и потребу за суштинском
променом друштвених односа и то на начин који је био у духу општих револуционарних дешавања. Можда је ову борбу српског народа на два поља најбоље изражена речима објављеним у листу „Вестник” од 9. новембра 1848. године: „Ми Срби... два задатка имамо [извојевати] демокрацију и народност. Ни дакле за више што боримо се
нег... други народ”.8
4
5
6
7
8

Васа Богданов, Устанак у Војводини и Мађарска револуција 1848. и 1849. године, Суботица, 1929, 1011, 149-152.
Радослав Перовић, Грађа за историју Српског покрета у Војводини 1848-1849, серија 1, књ. I, Српска
академија наука-Историјски институт, Београд 1952, XXXVII
Јован Савковић, Патријарх Јосиф Рајачић у Српском покрету 1848-1849, Зборник државних архива Србије, Нови Сад 1954, 30, 33.
Андрија Раденић, Суштинска спорна питања српског покрета 1848-1849. године, Срби и Мађари
у револуцији 1848-1849. године, САНУ, Научни скупови, књ. XVI, Одељење језика и књижевности,
књ. 3, Београд 1983, 105, 111, 138.
Раденић, Суштинска спорна питања српског покрета 1848-1849. године, 118.
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Јосиф Рајачић архиепископ и митрополит карловачки

Гавриловић њихов однос види као сукоб „напреднијих, демократских и антиаустријских снага у покрету, са представницима конзервативне, аустрофилске и
лојалистичке струје”. Стратимировићева настојања да очува револуционарне тековине, поклапала су се са тежњама српског народа у борби против националног и социјалног угњетавања.9
Када се радило о националном интересу српског народа и Стратимировић и
Рајачић су искрено настојали да га заступају и остваре у што већој мери. Разликовали
су се у методама и средствима којима би то постигли. Стратимировић је томе приступао директно, храбро, са младалачком енергијом, у духу романтизма, док се Рајачић
руководио мудрошћу и искуством, имајући у виду шири контекст европских збивања.
9

Славко Гавриловић, Срем пре и у току Српског народног покрета 1848-1849, Београд - Ваљево 1997, 254.

112

Др Жарко ДИМИЋ

Како је то изразио Гарашанин, Стратимировић је хтео све и одмах, како је уосталом
и поступао у преломним ситуацијама. Иза Стратимировића је био обичан народ, нарочито војнички сталеж, који је у њему видео остварење народног сна обнављању
српског царства и који је на својим плећима изнео победе и поднео највеће жртве, а
иза Рајачића су били снажна црквена организација, са несумњивим ауторитетом у народу, као и део српске интелигенције умерених политичких опредељења.
Иако је у периоду пре револуције Црква уживала привилегован положај у
српском друштву, те је зато у почетку и била мета побуњених сељака на манастирским
имањима, она је и даље уживала неприкосновени ауторитет у српском народу. Стога је
и Рајачић у народу био оличење тог ауторитета. Ипак, у живот обичног становништва
постепено улазе и други носиоци националног духа и традиције. То су била школска
омладина, интелигенција и грађанство, који су посредством разних ђачких удружења,
штампе, Матице српске и на друге начине, износили један другачији поглед на национално и социјално питање. Силом прилика Рајачић је морао да прихвати неминовност
друштвених промена, али често само декларативно. У својим писмима и говорима истицао је да не треба спроводити мере које угрожавају постојећи поредак.
Када су се, стицајем околности, овакве две особе нашле једна поред друге,
било је за очекивати да ће поменуте карактерне и генерацијске разлике и концепције
довести до међусобног сукоба.
Већ у првим међусобним контактима Рајачић је испољио подозрење према
Стратимировићу, што је описао у својој аутобиографији.
„Пошто сам ја морао да водим депутацију у Инсбрук, за мог заменика у одбору је изабран, или много пре, сам се наметнуо, Ђорђе пл. Стратимировић (хусарски
потпоручник у оставци). Већ при овом избору нисам слутио ништа добро. Прибојавао сам се великих побуна и потешкоћа у мом одсуству, јер су ми били добро познати нагао карактер и брзоплетост мог заменика. И стварно, док сам ја био далеко, успео
је овај млади човек да постане неограничени господар. После напада на Карловце, назвао је себе ’врховним вождом’ српске војске и уплео сироте Србе у отворен сукоб са
Мађарима, без оружја, без топова, без муниције, без икаквих залиха хране, без новца,
без коњице, речју икаквог ратног материјала.”10
На другој страни, Стратимировић износи своје виђење тадашње ситуације.
„При таковом расположењу духова с једне и с друге стране, прими се од
Мајске Скупштине изабрани Главни Одбор своје тешке и с грдном одговорношћу
скопчане задаће. Мада је и патријарх слабе наде био, да ће се цар Фердинанд, који је
под притиском Мађара и с њима удружених бечких бунтовника био – жељама верног
српског народа одазвати и закључке Мајске Скупштине потврдити, би ипак сходно,
пре него што би се крајњим средствима приступило, да једна депутација под вођством
патријарха, свију епископа и најзнатнијих људи из крајева српских цару предстане и
10

Описаније живота Патријарха Јосифа Рајачића, Нови Сад, 2011, 36.
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потврђење закључака Мајске Скупштине замоли. Са пуномоћјем од Главног Одбора, у
име српског народа, крену се патријарх и депутација преко Загреба у Инспрук, куда се
је цар Фердинанд после бечких изгреда склонио био. Истина да је патријарх при одласку Главном Одбору препоручио да никакве револуционарне мере не подузима, док се
он са пута не поврати, но ’логика чињеница’ била је јача него теоретично мирољубље!
Мађари, вестима о Карловачкој Скупштину огорчени, оружаху се по варошима и селима Бачке и Баната, нападаху и злостављаху Србе, где ови у мањини бијаху. Њихове
тамнице напунише се српским родољубима, а њихови преки судови казнише вешалима сваког Србина, на кога подозреваху да је с Карловцима у дослуху.”11
До повратка Рајачића из Инсбрука, половином јула 1848. године, Српски
покрет се развијао независно од Беча, уз подршку одређених кругова у Хрватској и
помоћи из Србије. У то време револуционарна струја на челу са Стратимировићем
увелико је започела процес стварања народне власти и народне војске. Рајачић је до
тада имао више репрезентативну улогу, а по одласку у Инсбрук потпуно је занемарен.
Игњатовић пише да се у то време Рајачић још „није отимао за централну власт“, а када
је „ствар помоћу камариле други вид добила, сасвим је Рајачић друкчије расуђивао”.
Тек по његовом повратку, један део учесника Покрета, страхујући од унутрашњих сукоба међу многобројним члановима Главног одбора, понудио је патријарху већи утицај. Стратимировић „прокрчен пут мора другом уступити”.12
О променама за време свог одсуства, са нимало симпатије за њих, Рајачић
је писао у једном прогласу српском народу, поводом предавања цивилне и војне власти бану Јелачићу, почетком августа 1849. године. У њему говори да када се вратио из
Инсбрука у Карловцима је затекао „све ново, од старога што сам оставио, све сасвим
различно”. Опште прилике међу српским народом у то време оцењује као анархију и
безвлашће. Говорећи о лажним апостолима и пророцима, каже: „једни су хотели бити
војводе, други њиови генерали, полковници, подполковници, мајори, капетани. Неки
су радили за некога другога, неки за трећега војводу, да би они њиови министри, њиови саветници, и високи чиновници били”.13
О томе пише и у својој аутобиографији.
„Сви органи власти су се делом разбежали, а делом, због мог заменика, нису
били делотворни... Још много горе је било у нашој такозваној војсци. Мој заменик,
‘врховни вођа’, у својој војсци није трпио никаквог царског генерала или штапског
официра. Трн у оку му је био и тадашњи потпуковник ц. к. конзул у Београду, а сада
генерал, барон Мајерхофер, који је био на мојој страни. Пензионисани поручници и
11
12
13

Ђорђе Стратимировић, Успомене, Мало историјско друштво, Нови Сад 2013, 11-12
Богданов, Устанак у Војводини и Мађарска револуција, 151-152; Јаков Игњатовић, Мемоари (I),
Нови Сад-Приштина 1989, 221.
Проглас патријарха Јосифа Рајачића, Библиотека Матице српске, Нови Сад, РОгСр IV 113.1, инв.
бр. 831450, и РОгСр IV 112.1 инв. бр. 831448; Василије Крестић, Леци на српском језику (1848-1849),
САНУ огранак у Новом Саду и Архив Војводине Нови Сад, Нови Сад 1998, 322-329.
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натпоручници напредовали су до пуковника и именовани за команданте војске и логора. Ислужени водници унапређени у више официре, каплари у поручнике и натпоручнике и произведени у команданте батаљона и чета. Такође, контроли су се „отргли
егзалтирани писци новинских чланака и народни трибуни, нарушавајући и оно мало
преосталог поретка”.14
И Капер помиње да се патријарху није допао „карактер, који се огледаше у
Српском покрету радом одбора и његовог председника”. Нарочито су га узнемирили
„логори, подељења војске под предвођењем официра који су били душом одани начелима одборовим”.15
Стратимировић је, наравно, све то видео много другачије.
„Патријарх Јосиф Рајачић вративши се из Инспрука, затече револуцију већ у
јеку, и то са чисто народним правцем. По упуствима из Беча, а нарочито услед сплетака пуковника Мајерхофера, аустријског генералног консула у Београду – пожели патријарх да мене, као узрочника тог правца уклони са мога места.”16
По повратку из Инсбрука, патријарх је, мало по мало, почео да преузима
власт у своје руке и да даје правац Покрету. Најпре је морао „да буде спречено једнострано узурпирање власти од стране ‘врховног вође’ и Главног одбора”. У том погледу наредио је да војска не предузима никакве офанзивне акције, јер нити је за то била
спремна, нити је то одговарало спољнополитичким околностима. Сматрао је да треба
чекати да бан Јелачић и други „царски генерали” не буду спремни за борбу, а надао се
да ће и Мађари опозвати „погубне одлуке” против српског народа.17
Како би ослабио утицај Главног одбора поделио га је на одељења и сваком
одељењу доделио централни административни одсек. Шефови одељења су му достављали своје белешке и извештаје или долазили код њега по савете у вези са актуелним збивањима. Стратимировића је удаљио од власти давши му команду над војском.
То је појачало опозицију против Рајачића у Покрету. Замерали су му и превелико ослањање на савез са баном Јелачићем.18
У писму бану Јелачићу, 12. августа, Рајачић се жали да је народ почео да сумња
у њихов међусобни савез и тражи од њега да крене на Мађаре.
„На мене су почели са сваке стране насртати, и доказивати ми, да Ваша политика, Преузвишени Бане, неће дозволити, да наше интересе заступате, као што сама
дужност иште.” Иде се чак дотле да се у то уплиће и различитост вера.19
14
15
16
17
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19

Описаније живота Патријарха Јосифа Рајачића, 38.
Kaper, Die Serbische Bewegung in Südungarn, 139-140.
Стратимировић, Успомене, 31-32.
Описаније живота Патријарха Јосифа Рајачића, 39.
Исто, 39; Kaper, Die Serbische Bewegung in Südungarn, 140.
Прилози за повесницу српског народног покрета г. 1848, Летопис Матице српске за 1866, књ. 111,
Нови Сад 1867, 147-148.
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Стратимировић је у Покрет ступио са великом енергијом и у њега улагао сво
своје знање и војно искуство. Пошто је био врло млад његова предузимљивост, као и
лична амбиција, наилазили су на подозрење и отпор код доброг дела српских официра. Стари официри, победници у многим биткама и носиоци многих признања, тешко
су могли да прихвате да њима командује један тако млад човек. Сметало им је и његово антиаустријско расположење. На муњевитом успону су му завидели и његови вршњаци, млађи официри. Сличан однос према Стратимировићу имао је и део српске
интелигенције. На почетку његовог сукоба са Рајачићем, оштро га је напао уредник
„Вестника”, Константин Богдановић. Оптужбе су се односиле на његову сујету, славољубивост, властољубивост, а скромне способности. Имао је противника и међу омладином, попут Димитрија Матића и Ђорђа Радака.20
Димитрије Матић је, јула 1848. године, писао: „Тај се човек више никоме не
допада, шеврда са Чернојевићем сиромах, а рад је да има с чиме бити раскошан, па га
новци заслепити могу”.21
У једном прогласу Константина Богдановића упућеног „Мојим Сремцима“,
крајем септембра 1848. године он их саветује да при сукобу Стратимировића и Рајачића слушају патријарха. Стратимировића пореди са људима који су „све своје проћукали” и који „данас толико троше” да им не би био довољан порез од два села. Каже да
Стратимировић није успео да сачува очевину, па неће ни српски род. Са њим ће морати да плаћају „две контрибуције”. Такође, није истина да патријарх хоће да врати старо. У војним стварима он слуша официре, јер су они стручни, а не као Стратимировић који је војску оставио због девојке. Поред тога патријарх је именовао и доста нових
официра из народа. Он чува народ да не гине узалуд : „да не падате као мува без главе”.22
Док су га противници сматрали „непокорним”, „трошаџијом” и „расипачем”,
на другој страни, иза њега је стајао највећи број обичног народа. Они су га „држали за
човека који има неки prestige на што више, коме је судбина дала да први најјачи војени
импулс Српском покрету даде”.23
Стратимировићу је нарочито сметало патријархово настојање да оствари
утицај у војсци. Писао је како је Рајачић волео да чита војна дела, да проучава мапе
и ситуационе планове, па чак и њему да даје војне савете. 24 У разговору са Јаковом
Игњатовићем је рекао да патријарх не би требао да се „пача у оне ствари које не разу20
21
22
23
24

Милан Петров, Патријарх Јосиф Рајачић и Ђорђе Стратимировић 1848-1849. године, Домети, часопис за културу, пролеће-лето 1999, година 26, број 96-97, Сомбор 1999, 90-91.
József Thim, A Magyarországi 1848-49-iki szerb fölkelés története, II, Budapest, 1930, 468; Драгољуб Павловић, Србија и српски покрет у Јужној Угарској, Српска краљевска академија, Београд 1904, 64.
Крестић, Леци на српском језику (1848-1849), 206-208.
Игњатовић, Мемоари (I), 222; Милан Петров, Патријарх Јосиф Рајачић и Ђорђе Стратимировић
1848-1849. године, 90-91.
Was ich erlebte, Erinnurungen von general von Stratimirović; Wien-Leipzig 1911, 50.
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ме”. „Но Рајачић самовољно не само да се у све пача, већ себи арогира неку власт у војеним пословима, која пристоји само једном главнокомандујућем, шта више, држи се за
таковог, који има право и снагу, и другог ког за главнокомандујућег именовати. Једном речи прави диктатор.” Изнео је мишљење да би било најбоље „патријархову клику
Главног Одбора... распрштати”, а њега самог послати у манастир „док се ствар сврши”.25
Иступао је и против бирократије у покрету, против обнове регименти и свих
„старих форми”. Није хтео да остане пасиван посматрач рестаурирања конзервативне политике и противио се таквом држању код појединих чланова Главног одбора.
„Зар Главни одбор не види да смо коначно постали туђа машина”. Бирократија је са
презрењем изоставила циљ покрета, настојећи да поврати „старо право”. Опомињао
је Главни одбор на постојање струје у њему која је против одлука Мајске скупштине и
тражио да се свим командантима нареди да му се покоравају, као „врховном вожду”.
О бирократији у Покрету писао је и Рајачићу, напомињући да се уводе поново „старе
форме”. Након тога је у Главном одбору преовладао став против аустрофилске политике Рајачића и против „свих фракције”, изјавивши, 7. септембра 1848. године, да ће и
самом патријарху „крила пресећи”.26
Када се радило о официрском кадру, Стратимировић се борио и против употребе немачког језика27 од стране српских официра, сматрајући да су они, пре свега,
Срби. У том погледу помињао је и своје саборце Петра Бигу, Радосављевића, Јовановића, Сурдучког.... Оптуживао их је да су реакционари, којима је жао што је укинута
Граница, те више не могу да искориштавају народ. Такође, жалио се да поједини официри не извршавају његова наређења. Сурдучки, којег је Стратимировић укорио, није
хтео да прихвати казну, правдајући се да је цео век провео у војсци и да зна шта су ред
и дисциплина. Зато га је Стратимировић поново казнио, образложивши да баш због
свог дугог војничког искуства треба да зна да се мора покоравати „врховном вожду”,
којег је поставио народ. Стратимировић није наилазио на симпатије ни код Јована
Стефановића Виловског, са којим се више пута сукобио. У својим сећањима на многобројне битке током 1848-1849. године, у којима су заједно учествовали, Виловски скоро и не помиње Стратимировића, осим како би га приказао у негативном контексту.
Тако приликом њиховог сусрета у риту код Титела, почетком септембра, Виловски
пише да је са Стратимировићем био и његов саветник, један брадати човек, који је убр25
26

27

Игњатовић, Мемоари (I), 225-226.
Архив Српске академије наука и уметности, одељење у Сремским Карловцима (у даљем таксту АСАНУК), Српски народни покрет (у даљем тексту (СНП), 1848, кут. 6, 705/III, писмо Главном одбору од 6.
септембра; Писмо Д. Теодоровића потпредседнику окружног одбора Д. Живановићу, Димитрије Руварац, Прилози за повестницу српског народног покрета 1848/49. године, Бранково коло, XX, Сремски
Карловци 1914, 121-122; Петров, Патријарх Јосиф Рајачић и Ђорђе Стратимировић, 92.
И сам Рајачић је почетком 1849. године пружио отпор покушајима да се у Војвој граници врати
немачки језик, упозоравајући да све што је до сада постигнуто треба захвалити народној власти,
која у коресподенцији користи народни језик. (József Thim, A Magyarországi 1848-49-iki szerb fölkelés
története, III, Budapest, 1940, 384-385).
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зо утекао са извесном сумом новца и о њему више није било ни трага ни гласа.28 Стратимировић каже да га је Виловски мрзео, јер му је у Тителу, 28. септембра, отео два батаљона и њега, „као верног слугу Мајерхофера отправио к истом”.29
Сукоб са оваквим ставом српских официра кулминирао је 7. септембра у Глогоњу. Тада су се Стратимировић и командант србијанских добровољаца мајор Милојевић отворено сукобили са пуковником Бобалићем30*.
Констатујући да је „реакција рогове добила”, Стратимировић пише Главном
одбору да је 7. септембра дошао у Бобалићев логор и да му се „учтиво” обратио као „врховни вожд”. Овај је грубо одбио да га призна за „врховног предводитеља”, претећи да
ће га стрељати. Оптужио је Стратимировића да је он крив што Покрету нису пришли
50 штапских официра, уперио је пушку у њега и само га је Милојевић спречио да из ње
и опали. Ако Главни одбор сматра да су ти официри од веће користи него он, радо ће
се захвалити, а у супротном, тражи да се Бобалић казни.31 Петар Бобалић се истог дана
из Црепаје жалио патријарху Рајачићу да га је Стратимировић омео да у Глогоњу обави разоружање становништва, као што је то урадио у селу Јабука. Стратимировић је
„као фурија” дошао у Глогоњ, али нису могли да се договоре о даљим поступцима, јер
га Стратимировић није признавао за команданта Баната, као ни овај њега за „врховног вожда”. Према Стратимировићу Бобалића је поставио патријарх, а њега сам народ.
Јавно је, пред Србијанцима, оптуживао Бобалића да „грди” српског кнеза и цело правитељство, што овај у писму оспорава. Бобалићевим људима је говорио „шта служите
и слушате тога Шокца”. Лако је могло доћи и до међусобног оружаног сукоба, јер су он
и Милојевић покушали да спрече Бобалића да напусти своје просторије, наредивши
људима да га вежу.32 Следећег дана Стратимировић из Бановаца пише Главном одбору и патријарху, поново окривљујући Бобалића што су камарила и бирократија „опет
преовладале”. Тражи да се он преда војном суду. Од Главног одбора очекује да предузме
мере против ове појаве, тим пре што у томе има подршку и Кнежевине Србије и панчевачког и земунског одбора. Он сам ће са своје стране изложити Одбору своје предлоге
бирократије у Покрету, чим дође у Карловце.33
Стратимировић се жалио на Бобалића и што је овај издаје дипломе народним официрима добијене преко Мајехофера Тако је своме ађутанту Зеги издао једну
28
29
30

31
32
33

Павловић, Србија и српски покрет у Јужној Угарској, 65-66; Јован Стефановић витез од Вилова, Из
живота једног ц. к. официра, Земун 1863, 51.
Рукописно одељење Матице српске, Нови Сад (у даљем тексту РОМС), инв. бр. 13.754, Писмо Стратимировића од 7. марта 1880.
Овај сукоб има и своју предисторију, јер се још 8. јула Стратимировић жалио патријарху на пуковника Бобалића који се оглушивао о његове наредбе. (Мирко Митровић, Протокол архиве Стратимировића и Книћанина као извор за Револуцију 1848-1849, Зборник Матице српске за историју, 32,
Нови Сад 1985, 170).
АСАНУК, СНП, 1848, кут. 6, 705/IV, Писмо Главном одбору од 7. септембра
Исто, 705/VI, Писмо Петра Бобалића патријарху Рајачићу од 7. септембра
Исто 6, 705/V и 705/VIII, Писмо Главном одбору и писмо Рајачићу од 8. септембра

118

Др Жарко ДИМИЋ

такву диплому, коју ађутант није хтео да прими, сматрајући да је „противнародна”. Бобалића је, иначе, начелник пожаревачког округа Коста Јанковић назвао језуитом, залажући се код Книћанина да стане на страну Стратимировића.34 Главни одбор је решавање овог сукоба покушао да пребаци на патријарха, али је он то одбио оставивши
га у надлежности Одбора. На крају је одлучено да се и Стратимировић и Бобалић позову на испитивање.35
У намери да добије подршку српске владе, Стратимировић је крајем августа
отишао у Београд. Вратио је задовољан, сматрајући да ће све испасти добро, ако поживи кнез Александар. После његовог одласка, очигледно под Стратимировићевим утицајем, српски министар Баталка писао је Книћанину да се ствари у Војводини неповољно развијају, јер је патријарх у лошем друштву Мајерхофера и Нужана, а појединци
из његовог окружења, попут Богдановића, Живановића и Станковића, јавно раде против српске владе.36
Реагујући на Стратимировићеве оптужбе на рачун вођства Покрета, које су
се односиле на „утемељивајуће се нове биркорације и реакције”, Главни одбор му је, 12.
септембра, писао да га је то „у толико већу бригу бацило” и позвао га је да дође на седницу Одбора и удруженим снагама отклоне ове неспоразуме.37
После пропалог напада на Бечкерек сукоб Стратимировића и Рајачића кулминира. Патријарх у једном писму, од 13. септембра, пише: „Овде народна ствар врло
лоше стоји. Верховни тако названи вожд упропастиће нас – от преко јуче смо три ударца добили: на Перлезу, на Арадцу и Елемиру. Бог сам зна шта ће из нас бити”.38
Стратимировић је сматрао да је Рајачић покушао да ове војне неуспехе искористи и уклони га.
„Узеше за повод незнатан пораз једног мог подзаповедника мајора Агића код
Арадца.” Али непријатељима мојим у околини патријарха био је овај неуспех довољним поводом да ме патријарху прикажу као неспособног за врховну команду и да огледају одузети ми је.”39
Рајачић је, 18. септембра, упутио један циркулар народним комесарима, командантима војних логора и окружним одборима, у којем износи читав низ оптужби
против Стратимировића. Оптужује га да је пренебрегавао заповести Главног одбора
и тако наносио штету народу, а „у најновије време народно постојање опасности изложио”. Тврди да су скоро сви команданти изгубили поверење у њега, те да су му отказали послушност, због „незгодног расположенија његови”. Такође, потрошио је и већу
34
35
36
37
38
39

Исто; Павловић, Србија и српски покрет у Јужној Угарској, 65-66; Петров, Патријарх Јосиф Рајачић
и Ђорђе Стратимировић, 92-93.
АСАНУК, СНП, 1848, кут. 6, 705/VIII, Записник са седнице Главног одбора од 9. септембра
Павловић, Србија и српски покрет у Јужној Угарској, 67.
АСАНУК, СНП, 1848, кут. 6, бр. 705/IX
РОМС, инв. бр. 20.143, Писмо патријарха од 13. септембра
Стратимировић, Успомене, 33; РОМС, инв. бр. 13.754, Писмо Стратимировића од 7. марта 1880.
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суму новца из народне касе, без да је за то положио рачун. Због својих личних интереса посејао је семе раздора у народу и међу војском, говорећи да међу старешинама има
оних „који народу о глави и несрећи раде”. На крају подсећа да је Стратимировићев положај привремен и да му је дат у време када је војска била мала и нередовна. У ситуацији када је војска постала редовна, бројнија и држи велику територију, он више није
способан за овакву дужност. Зато патријарх налаже војним командантима да не примају никакву заповест од Стратимировића, те да се међусобно договарају, а у главним
питањима обраћају патријарху. Исто је стављено до знања и окружним одборима и народу и војсци. Стратимировићу је наређено да „коначно одустане” од командовања, да
дође пред Главни одбор и положи рачуне.40
Тако је Стратимировић смењен са положаја врховног заповедника, а на то
место привремено постављен Мајерхофер. Повод је нашао у Стратимировићевом
прогласу потписаном као „председатељ Глав. Одбора и Врховни Вожд Србски”, у којем
је покушао да спроведе управну, судски и финансијску организацију у Банату.41
Претходно је, 15. септембра, Главни одбор упутио позив војним командантима, међу њима и Книћанину, да се изјасне коме да се преда врховна команда над
војском. Книћанин је одговорио на овај позив 18. Септембра, изјаснивши се за Стратимировића речима „и у колико ја ове до сада од части познавати чест имам, следујући
совјести својој и најбољој за народну срећу жељи, дајем ја мој вотум на Г. Ђорђа Стратимировића”. Као разлоге за то, наводи да је он био међу првима који су се укључили у
Покрет. Истиче његове заслуге у бици код Карловаца, али и касније се истицао својом
храброшћу и одлучношћу, због чега је стекао народно поверење.42
После свега, Рајачић је Стратимировића позвао у Карловце на одговорност,
чему се он и одазвао. Јаков Игњатовић пише: „није се дало приметити да се и најмање
жаца од Рајачића и његових приврженика“. Том приликом, на састанку Главног одбора, 18. септембра, сви његови чланови су се изјаснили против Стратимировића и за то
да му се одузме команда. „Бадава је Стратимировић пито, како су га могли осудити а
нису га преслушали.”
У то време Рајачић је имао своје људе у Одбору „који су готови били на све
што он каже ‘амин’ рећи“. Против Стратимировића су нарочито иступали Петровић
и Богдановић. Потпредседник Главног одбора, Стеван Петровић је Стратимировићу
био „не само противник”, већ „прави душман”. О Стратимировићу је у свакој прилици
говорио да је авантуриста, шарлатан, пустолов, па и издајица, који ради само за себе.
Стефан Стефановић Тенка пише, тим поводом, да се са патријархом договорио за компромисно решење. Патријарх је понудио Стратимировићу да заједно са њим остане у
40
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РОМС, инв. бр. 4.523, Окружница патријарха Рајачића од 18. септембра 1848.
РОМС, инв. бр. 13.754, Писмо Стратимировића од 7. марта 1880; Стратимировић, Успомене, 3233; Јован Радонић, Слике из историје и књижевности, Београд 1938, 336-337; Љубомирка Кркљуш,
Средишњи органи власти у српској Војводовини 1848-1849, Нови Сад 2013, 81-82.
Летопис, књ. 111, Прилози за повесницу српског народног покрета г. 1848, 179-181; Thim, III, 25-26.
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војном савету или да му се, као команданту, придодају још два члана Одбора, без којих
не би могао да доноси одлуке. Ово је, ипак, наишло на противљење код чланова Главног одбора.43
Стратимировић пише да није знао да је у Карловцима све већ унапред припремљено да се он уклони. „Позваше ме у Карловце – лепо византински на ‘договор’.
Тамо ми јаве да сам ‘апсеник’ и да ће ме пред војени суд да ставе.” У својим успоменама пише: „Патријарх ме прими, истина, нешто хладније него обично, али ништа ми не
рече о томе што се мени спрема, већ ме само замоли да без његове дозволе не одлазим
из Карловаца. Чекао сам два дана у Карловцима, али он ништа друго не чињаше, до да
ме је у Карловцима задржао”.
Касније је сазнао да је истог дана када је позван у Карловце, свим командантима јављено да је лишен команде и да се више не покоравају његовим заповестима.44
Одбијајући понуђен компромис као понижавајући, Стратимировић је саопштио патријарху да ће расплет догађаја сачекати у Томашевцу, код Книћанина. Тако
је 20. септембра одлучио да напусти Карловце. На то је патријарх команданту Карловачког логора, мајору Милекићу, дао налог да Стратимировићу не допусти да напусти
Карловце. Тако су сви излази из Карловаца били убрзо затворени. Стратимировић је
око поноћи послао свог ађутанта код Милекића са захтевом да уклони страже, јер ће
он за пола сата кренути из места. За то време је патријарх спремио пароброд којим би
Стратимировића требало под надзором спровести у Србију. На том броду налазио се
и Мајерхофер, који је убрзо отпловио, страхујући да сам не буде заробљен од Стратимировића. Полазећи из Карловца, на пијаци су га војници дочекали узвицима „живио
Стратимировић” и пропустили. Неометан напустио је Карловце и упутио се ка Сланкамену, а одатле у Тител и Томашевац. Игњатовић пише да су његови противници веровали да ће ићи земунским путем, те су му код Банстола поставили препреку. Њу су
чували патријархови поуздани људи, свакако не обични војници или Србијанци, код
којих је Стратимировић био популаран. Чувари су му запретили пушкама, а када је на
њих запуцано, они су се склонили и Стратимировић је пошао даље.45
Илуструјући своју популарност код народа Стратимировић описује епизоду са карловачким епископом Јовановићем, кога је Рајачић послао међу граничаре да
проповеда против Стратимировића. Његова мисија је започела у Сасама, али се тамошњи народ побунио против његовог говора, да су му препречили пут ка Сланкамену. Тако је епископ тамо отишао пешице, а Стратимировићу је обећао да се више неће
43
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Thim, III, 29; Павловић, Србија и српски покрет у Јужној Угарској, 67-68; Игњатовић, Мемоари (I),
222, 224.
Stratimirović, Was ich erlebte, 52; Стратимировић, Успомене, 33; РОМС, инв. бр. 13.754, Писмо Стратимировића од 7. марта 1880.
Stratimirović, Was ich erlebte, 52-53; Стратимировић, Успомене, 33-34; Игњатовић, Мемоари (I), 227;
Павловић, Србија и српски покрет у Јужној Угарској, 68; Петров, Патријарх Јосиф Рајачић и Ђорђе
Стратимировић, 94.
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мешати у овај сукоб.46 Слично је било и у Земуну, одакле је, 27. септембра, протопрезвитер Лазар Савић јавио патријарху да није био у стању да обнародује у цркви његов
циркулар о смењивању Стратимировића са положаја привременог управитеља војске.
Разлог за то је негодовање „множине“, као и граничара на наводе из циркулара.47
Сутрадан, 21. септембра, Рајачић је из Карловаца издао потерницу за њим,
због тога што је упркос наредби ноћас у два сата напустио Карловце са двоје кола „и
намеру има семе раздора међу народом српским расејати, и тим пак први и најлакши
пут отворити, да нас Мађари упропасте.” Зато налаже свим властима и појединцима да
„бившег предводитеља“ ухвате и под дуплом стражом доведу у Карловце. Исто се односило и на његову пратњу, као и на све његове присталице, према којима треба поступати као према непријатељу.48
Сматрајући да „не може допустити да ствари иду натрашке” и да се ова „реакција мора уништити”, следећег дана, 22. септембра, Стратимировић пише Книћанину
из Томашевца. Говори да је разрешен „управитељства и предводитељства војске”. Његови непријатељи су у „потаји” сковали заверу и незаконито га оптужили, без претходног позива и упознавања са оптужбама. Покушали су да га спрече да напусти Карловце, тако да није могао да се укрца у пароброд. Ипак, та „оружана гарда” није хтела
да му стане на пут при одласку, рекавши чак да ће за њега „живот жртвовати”, јер
увиђају неправду која му је учињена. Кад је стигао у Сурдук, за њим је кренула потера, али су и овде граничари стали уз њега и уопште „куд год сам прошао, Народ ме је
својој оданости уверавао”.49
Истог дана пише и Рајачићу. Жали се на незаконит поступак према њему и
брани се да његови поступци нису у супротности са општенародним циљем. Њему
„сада, као што је и досада, само добро, благо и полза Народа и отечества, на срцу лежи”.
Моли да се људима који су били са њим, и које отпушта из своје службе, по повратку у
Карловце не наноси никакво зло. Упозорава патријарха да међу Србима нема оног који
ће ради неке дипломатске интриге или личног интереса подићи руку на њега.50
О свом незаконитом смењивању Стратимировић је писао и окружном одбору у Земуну, говорећи да Главни одбор није имао право да га смени, јер је њега поставила народна скупштина, а он је положио заклетву народу и војсци.51
После тога се Рајачић обратио Книћанину са захтевом да под стражом пошаље Стратимировића у Карловце. Имајући нескривене симпатије према Стратими46
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Stratimirović, Was ich erlebte, 53.
АСАНУК, СНП, 1848, кут. 6, Писмо земунског протопрезвитера Лазара Савића патријарху од 27.
септембра
Летопис, књ. 111, Прилози за повесницу српског народног покрета г. 1848, 181-182; Thim, III, 33-34.
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Исто, 200-201.
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ровићу, Книћанин му је одговорио да ће у Карловце послати само његову пратњу, док
Стратимировић остаје код њега и да гарантује да он, док је овде, неће предузимати никакве акције против Рајачића и Главног одбора, нити оне које иду у правцу стварања
раздора међу народом.52
Истог дана, 22. септембра, Рајачић је писао и Савету Кнежевине Србије. Жалио им се на Книћанина и на „Србијанце”, који су Стратимировића „отели” из Карловаца и пратили при његовом бекству. Пита „Чијом је помоћу Стратимировић преко Дунава отишао? Којом мјером и куда? Мене до тога приводе, да се Вама, а против
Ваши људи и власти жалити морам.” Србијанци су отели Стратимировића од страже у
Карловцима, Србијанци, под управом његовог брата Томе, дочекали су га у Сланкамену, а на другој обали су га опет дочекали Србијанци. Апеловао је на њихову „братску
дужност” да помажу постојећу власт у борби против оних који је поткопавају. Предлаже им да Стратимировића пошаљу у Карловце или да га задрже код себе и учине нешкодљивим.53 У свом писму Рајачићу Стратимировић одбија ове оптужбе захтевајући
од њега да престане да га гони, те да његови поступци нису уперени против народног
циља. Ништа није чинио у своју корист, већ само за „добро и благо народа”. О томе говори и расположење народа и војске према њему.54
Книћанин је одговорио да је он овде дошао из „чистог родољубља” и ризиковао живот да „чест и срећу рода свога” подржи, а све у духу настојања српских власти
да помогу овдашњем народу.55
Книћанину је, 23. и 24. септембра, о Стратимировићу писао и Тенка. У првом
писму писму Тенка „љубезно” поздравља Стратимировића и моли Книћанина „братски совјетујте Г. Стратимировић да због увреде која му се је видило од стране гл. одбора немисли на какво отмаштеније, и не учини због тога какво иступљеније које би
му љагу на карактер његов нанело. И ви га од сваке зле намјере као разуман човјек
отвраћајте”. Сутрадан, после патријархове молбе да се Стратимировић задржи код
Книћанина, Тенка заоштрава став према Стратимировићу и тражи од Книћанина да
по сваку цену испуни овај захтев. наиме, „почем смо дознали да је г. Стратимировић
вративши се из Карловаца к вами, свуда људе подстрекивао противу глав. одбора и Г.
Патријарха од куда би зла слједства па и сама пропаст за обшћу тамо ствар следовала: то вас и опет молим постарајте се да честохваљеног Господина успокојите а притом
и свако средство одузмете му скојим би могао или хтео раздор и несрећу произвести.
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Исто, 186; Петров, Патријарх Јосиф Рајачић и Ђорђе Стратимировић 1848-1849. године, број 96-97, 95.
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Г-н Патријарх у колико ми из доброг извора знамо није заиста ни најмање крив за Г.
Стратимировића но неколико гл одбора људи који ће се као што се надамо удаљити”.56
Рајачић, 24. септембра, пише Книћанину како му је жао због Стратимировића. Све се то могло поправити, само да је Одбор којег је Стратимировић саставио
хтео да прихвати његове предлоге. Тиме што је напустио Карловце, Стратимировић је
дао лош пример послушности другим војницима и прекршио је Војни закон57. Успут
је и бунио народ по селима против патријарха, Одбора и цара. Подстицао их је да не
плаћају порезе. У Сланкамену га је чекало 30 Србијанаца, са којима је на силу заузео
скелу. Стратимировић у Карловцима „ни најмање” није био у опасности, јер „ако је
прав, могао се је красно оправдати, ако ли би се у чему крив нашао, било је начина њему
другачије помоћи”. Пише да је Стратимировићева „највећа несрећа” то што није знао
изабрати људе око себе, „који би његову ватру гасили и мудрим саветима њега потпомагали”. Он ће му и у будуће дати прилику да се оправда, осим ако „на нове границе непређе”. Захваљује се Книћанину на његовом мудром и умереном држању по овом питању и верује да је Стратимировић код њега безбедан.58
Стратимировић је код Книћанина био неколико дана. Тада је сазнао да је због
патријарховог захтева, српска Влада издала налог да се он ухвати и спроведе у Србију,
а тај задатак је поверен Книћанину. Книћанинов ађутант Миливоје Петровић Блазнавац саветовао га је да напусти Томашевац и да оде својој војсци, у коју се може поуздати. Такође, добио је узнемирујуће вести и од команданта своје телесне гарде, да
Книћанинови Србијанци намерно провоцирају свађе са њима и траже повод да их разоружају. „Одмах се решим и исте ноћи уседнем на коња, па уз пратњу од два своја ордонанц официра кренем се у Тител. Прошавши крај мађарских предстража, које на
мене и пратњу опалише, стигнем пред зору на тителску скелу.” Било је то 28. септембра.59
Истог дана, 28. септембра, Стратимировић се јавио Книћанину из Титела, јер
веома цени његово мишљење о њему. Плашећи се да не изгуби његово пријатељство и
како би предухитрио да буде погрешно извештен, хитно га обавештава о томе зашто
је напустио његов логор. Најпре, то је општенародни разлог, тј. на то га је обавезала заклетва дата народу да ће за његово добро употребити све своје духовне и физичке снаге. „Ја пак као један револуционарно вожд прама нечега осим прама среће народа признанија немам, дакле најбоље наступати морам”. Уверио са да „ствари натрашке иду”,
пошто је војска прешла у Бачку и у дефанзиву. Плаши се да ће бан склопити споразум
са Мађарима, што ће бити „у интересу једне треће партије”, за који се бан највише зала56
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Thim, III, 42-43, 46-47.
Рајачић овде вероватно мисли на своју наредбу из децембра 1838. године да се команданти не смеју
удаљавати без дозволе патријарха. (АСАНУК, СНП, 1848, кут. 11, св. III/2, седница Главног одбора
од 20. децембра)
РОМС, инв. бр. 13.751, Писмо патријарха Рајачића Книћанину од 12/24. септембра 1848.
Stratimirović, Was ich erlebte, 54; Стратимировић, Успомене, 35.
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же. Пита Книћанина шта ће онда радити, јер по међународном праву мора да напусти
ове крајеве, или да започне рат против Аустрије. Други разлог је личне природе. Част
му не допушта „да се на најнедостојнији начин клеветати дам, брез да се и најмање трудим оправдати се”. До сада је све мирно подносио, али када су „важни мисионери” почели да говоре како је он продао народ Мађарима, и да је сада у њиховом логору, „то је
преко”. Зато мора да увери народ да је то лаж, а народ ће му веровати, јер „он мене једва чека и највећма је за мене одушевљен”.60
Напуштање Книћаниновог логора негативно је одјекнуло у београдској
штампи. „Он доброту његову на зло употреби, те са неколико своји људи једномисленика из села, где је ноћивао, прекључе на ноћ утекне, и како чујемо отишао је у Тител и тамошеи народ за своје личне користи несмислено бунити почео.” Книћанин га
је молио да оде код патријарха у Карловце, а људима са њим, под претњом смртне казне, наредио да се одмах врате у логор. „У колико ће ово писмо г. Книћанина код лакомисленог Стратимировића, који сада хоће други Вук Бранковић да постане, успјети,
видићемо. При свој његовој злоћи, надамо се, да неће тако лакоуман бити, да сам живот свој опасности изложи.” Писац чланка се нада да ће народ увидети „да није све злато, што сија”. Стратимировић је стекао име и углед у народу и да је остао миран, и даље
би био славан. Овако се „срамотно окаљао” и погазио све „што је до сада роду своме
учинио”.61
У међувремену је Книћанин о Стратимировићевом одласку из његовог логора, где је „под присмотром био”, одмах обавестио мајора Стефановића, претпостављајући да ће овај отићи у Тител. Стефановића упућује да са Стратимировићем поступа по налогу који је „ових дана” добио од патријарха.62
Тако је на скели Стратимировића сачекало наређење Тителског команданта,
мајора Стефановића, да никога не превози. Стратимировић је одговорио скелеџији:
„то наравно не важи за мене и да ме одмах на другу страну пребаци”. Док је још био
на скели у Тителу се сазнало да долази. Мајор Јован Стефановић Виловски, знајући за
Стратимировићеву популарност у овом месту, са својим батаљонима напусти Тител
и оде у Мошорин. Стратимировић је пошао за њима и када их је стигао, Стефановић
војску „постави је у фронт, намести онда топове, позове официре око себе и прочита им наглас заповест патријархову”. Према њој, Стратимировића је требало ухватити живог или мртвог. Стратимировић је одјахао до Стефановића који му је поновио
патријархову наредбу, али рекавши да је, обзиром на његове засллуге, неће извршити,
тражећи од њега да само напусти војску. Стратимировић му је одговорио да га је он поставио за команданта, а не Рајачић, те да ће, ако га не послуша, поставити другог. Сте60
61
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Thim, III, 53-54.
Србске новине, Београд, 21. септембар/3. октобар 1848, 85.
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фановић се није поколебао и наредио војсци да нишани. Стратимировић је стао пред
пушке и рекао војницима: „Зар вас није срам на вашег генерала, који вас је к победама
водио, да пуцате!”, након чега су они спустили оружје и повикали „Живио Сратимировић!”. И топџије су одбиле да пуцају на Стратимировића. После тога је пустио Стефановића да са неколико официра оде патријарху, а он се са преосталом војском вратио у Тител.63
Тада је са неколико чланова Главног одбора у Тител дошао и сам патријарх,
како би привукао војску на своју страну. Стигао је паробродом, „у пуном орнату, с круном на глави и с крстом у руци”. Са њим су били архимандрит Грујић и Стефановић.
Патријарх је наредио да се построји војска. Рајачић се на белом коњу појавио пред њом
63
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и одржао говор. Проклињао је Стратимировића и све његове присталице, тражећи да
га одмах доведу. За време његовог говора војска се ускомешала и после говора су сви
повикали „живио наш вођа Стратимировић!” Подигли су пушке и опалили у вис. После тога, патријарх се „бржебоље” вратио у Тител и одатле бродом у Карловце. За сво то
време, Стратимировић је остао пасиван мирно пушећи и пијући кафу.64
И београдске новине су писале о доласку патријарха у Тител. Аутор текстова,
који се потписао иницијалима „Ђ. Р.“ [Ђорђе Радак? – п. а], „ронећи сузе” пише предстојећој грозној српској судбини. Патријарх је у Тител дошао „на глас да је г. Ђорђе
Стратимировић г. мајора Стефановића батаљон у Тителу узбунио и одвратио, да свога
команданта и св. патријарха не слуша”. Стратимировић је придобио војнике тако што
им је дао толико пића да их је патријарх све затекао пијане. Пошто су били у таквом
стању, патријарх није могао да их убеди у своје мишљење. „Видећи св. патријарх, да из
овога добро бити неће”, по његовом повратку из Титела на састанку Главног одбора је
одлучено да се за 7. октобар сазове народна скупштина. Између осталог, она би требала да се изјасни да ли жели да Стратимировић, „који је толике хиљаде до данас народне упропастио”, буде „управитељ народа”. Аутор текста каже да ће се, ако Стратимировић буде у стању да испуни народне жеље, он сам њему поклонити и „стопе цјеливати”.
Међутим, уверен је да ће он упропастити српски народ, а ко жели да се у то увери, нека
дође у Карловце и погледа дневне протоколе и народна акта, који говоре о томе како је
он до сада управљао.65
О том догађају је писао и Суботић. Он каже да је Рајачић Радосављевићу, када
је овај из Митровице са Суботићем дошао у Карловце, наредио да пронађе и ухапси
Стратимировића и пошаље га к њему. Радосављевић је позвао и Суботића, који је био
у добрим односима и са патријархом и са Стратимировићем. Суботић је веровао да
ће га Стратимировић, који је био „доброг срца” ослушати. Када су се сусрели „показао се старим Ђоком”, који „срцем љуби свој народ и великодушно неправде или увреде прашта”. Он је Суботићу пренео све што му је патријарх урадио, између осталог и
да га вежу и пошаљу у Земун. И њему је рекао да, ипак, у народном интересу је изјавио
да неће ништа предузимати против патријарха. Док је патријарх боравио у Тителу, ту
је стигао и Стратимировић. Рајачић је негодовао што је напустио своје место и дошао
у Тител, те је хтедући да га „сломије”, наредио тителском батаљону да га ухвати. Међутим, када се Стратимировић појавио пред војницима, ови су повикали „Живио Татомировић!” (како су га звали). Капетан Стефановић му је предао команду над батаљоном, док је патријарх паробродом пожурио да се склони у Земун.66
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О овом свом дебаклу, Рајачић је 28. септембра, писао Мајерхоферу и српском
кнезу Александру.
„У овом нашему покрету најжалоснији ми је данашњи дан”. Стратимировић
је са неколико Србијанаца и „поткупљених” Сремаца побунио граничаре, те је он морао лично да се појави у Тителу. Тамо је „војсци три четвртине часа бадава говорио, и
њу саветовао, но све бадава”. Жали се да је Стратимировић „народ против цара узмутио” што води у пропаст. „Сад је ствар наша у горем стању него је икад била.” Бан ће
узети Срем, а Мађари Бачку и Банат. Он је принуђен да поднесе оставку, „јер овако на
челу Народа остати више не могу”. Моли кнеза да Книћанин пошаље Стратимировића
у Србију и да тамо буде задржан, док се Мађари не истерају из Бачке и Баната. Намеру
да поднесе оставку и „осами се у неком манастиру” помиње и у својој аутобиографији,
али су га „искусни и разборити чланови” Главног одбора одвратили од тога.67
Патријарх се обратио и руском конзулу у Београду, Данилевском, молбом да
Стратимировића задржи у Београду. Каже да Стратимировић увек испољава непокорност, на штету војске и народа. Стефановићеве војнике је одвратио од послушности
команданту анархистичким и бунтовничким говорима. У њима тврди да народ није
обавезан да плаћа порезе, да је он лично продат Двору и да је план да се обнови „господарство официрско”.68
Мајерхофер о овом догађају пише стављајући га у контекст планиране офанзиве против мађарских снага у Бачкој. У опширном писму бану Јелачићу, 3. октобра,
он говори о издаји Стратимировића, којом је осујећена операција српске војске у Бачкој и учињен покушај да се спроведе револуција у Монархији. Пише да су се 29. септембра код Госпођинаца требале да окупе снаге од око 10 хиљада људи и започну офанзиву
на Кер и Врбас. За то време мајор Чорић је требало да пређе Дунав код Даља и нападне
Сомбор и непријатељске положаје дуж Дунава. Међутим, тада се, погазивши реч дату
Книћанину, у Тителу појавио Стратимировић и спречио већ договорен покрет трупа,
које су отказале послушност свом команданту Стефановићу. Стратимировић је захтевао да војници слушају само његова наређења и такозваних народних официра, које
је сам унапредио од каплара и десетара. Није уродио успехом ни долазак патријарха у
Тител, те се Стефановићева војска од око 2.000 људи, сада под командом неких народних официра вратила у Томашевац. Стратимировић је послао своје емисаре по целој
земљи, те је до деморализације дошло и у јединицама Михајла Јовановића у Чуругу.
Мајерхофер даље пише да је пожурио у Карловце, како би Чорића обавестио о промени плана. У Карловце је стигао 30. септембра и одмах се посаветовао са патријархом о
даљим поступцима. Издат је циркулар са налогом за хапшење Стратимировића, који
тада одвојио војску у Чуругу и упутио се у Јарак. Тамо је, 1. октобра, дочекан уз пуцање
67
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пушака и придобио их је за своју ствар. Насупрот томе, није се усудио да исто покуша код наше најбоље граничарске војске, стациониране у Фелдвару, Турији и Сентомашу. За Стратимировића даље каже да ни најмање не поседује особине вође, а његове
идеје немају одјека међу народом. Одметање војске је само последица њихове засићености дуготрајним дефанзивним ратом, жудње за истинском отаџбином и недостатка
ефикасних официра. Ту је и бесконачно одуговлачење са доласком генерала Шупљикца. Помиње и да су српске власти, одмах по његовом доласку у Београд, послале свог
званичника у Карловце да се сретне са Стратимировићем. Истовремено су послали и
једног поузданог полицајца са наређењем да Стратимировића пронађе и живог или
мртвог га доведе у Београд. Мајерхофер даље пише да се Стратимировић, 2. октобра,
обратио патријарху са молбом за помирење. То је и прихваћено, без његовог одобрења.
Мајерхофер је сматрао да такво попуштање није у складу са претходно донетим мерама и да угрожава војску, као и сам Главни одбор у Карловцима.69
На другој страни, Стратимировић је био задовољан исходом недавних догађаја. Он је о томе јавио Александру Костићу, истичући да поједини представници
војске сматрају да би он требао да се стави на чело народа. Између осталог, писао је и о
Аустрији која може постојати само као словенска држава, отцепљењу Србије од Турске и стварању „Славјанско Лотарингске државе”, и у том смислу, о потреби борбе против германизма и бирократије. Писмо Станковићу почиње „Veni! vidi! vici!”. Каже да је
победио његов принцип. „Патријарх је два сата против мене народ дражио”, називао
га Вуком Бранковићем и хуљом. Насупрот томе, народ му је кликтао и смејао се на патријархову анатему.70
Станковић му је одговорио да му је жао што је дошло до унутрашњих сукоба у Покрету и да се плаши да ће због тога Мађари победити. Стратимировићу каже:
„Ви Господине, који сте у првом почетку движенија народног родољубиво дејствовали, зар сада да будете узрок народног паденија?”. Заклиње га да не „тера личне освете”
и не тражи лично користољубље, јер ће то бити погубно за народ. „Не копајте пропаст
целом Србству, не бацајте нас у бездну.” Моли га да дође код њега у Земун, одатле заједно оду у Карловце и измири се са патријархом. На другој страни, обавештавајући га о
Стратимировићевом писму, патријарху је изразио бојазан да би антиаустријски ставови и призивање српског кнеза за војводу могли штетити српској борби.71
Истог дана када се догодио сусрет са Рајчићем, Стратимировић је одлучио да
поврати „преко правде ми узету команду”. Ову своју намеру саопштио је и Книћанину,
29. септембра: „Вољом Народа 2. маја за врховног предводитеља изабран, поставила
ме је на против свију интрига јасно изречена воља војинства и Народа у то положење,
69
70
71

Thim, III, 87-91.
Летопис, књ. 111, Прилози за повесницу српског народног покрета г. 1848, 193-194; Thim, III, 52-53,
55-56.
АСАНУБ, Дјејанија, I, бр. 127, стр. 293-295; Кркљуш, Средишњи органи власти у српској Војводовини 1848-1849, 8.
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да сам за добро нашао опет на врх србског војинства појавити се”.72 У том циљу послао је у Жабаљ два своја момка код народног мајора Михајла Јовановића. Јовановић
их је пресрео и једног ранио, док се други вратио у Тител. У исто време је послао Стратимировићу поруку да њему не може да одузме команду као другим, те да не долази у
Жабаљ, јер му је спремио вешала.73 Међутим, Јовановић је очигледно имао проблема
да одржи свој ауторитет у војсци и народу, јер је у помоћ позвао представника цркве,
чурушког пароха Максима Миловановића, да се појави међу народом „како би се ред
одржати могао”. Њему је, 29. септембра, писао „да се раздор међу мојом трупом почео
рађати, а којим веленијем, поводом и клеветованијем Ђорђе Стратимировића, који је
почо лажљиво нас и намеренија наша пред народом употребљавати”.74
Упркос Јовановићевој претњи Стратимировић се, 30. септембра, упутио у
Жабаљ без војске, плашећи се крвопролића. Тамо је са неколико својих људи стигао
око поноћи. Јовановић је већ поставио јаке страже на улазу у место. Међутим, када се
Стратимировић појавио војници су га поздравили. Слично је било и у самом месту,
где су војници и официри пријатељски дочекали. Затим је упао у Јовановићеву собу и
заробио га. Према Стратимировићевим „Успоменама”, међу њима се одвијао следећи
разговор: „Познајете ли Ви мене? – познајем! одврати Јовановић. – Знате ли Ви, да сам
ја заповедник војске и Ваш старешина, и да сте ми послушност дужни? – Знам и то, али
патријарх издао је окружницу, да Вас је врховне команде лишио, и заповедио нам, да
Вас, ма где Вас нашли, заробимо и пред њега доведемо. – Јесте ли једног од мојих момака, који је овде био, својом руком ранили? – Јесам, да се не би састао са војском мојом и
да је не би узбунио. – Ви сте попретили, да ћете ме, ако ме ухватите, обесити, а и вешала сте већ наместили; је ли то истина, а би л’ Ви то учинили? – Јесам, и учинио бих, јер
ми је патријарх заповедио, да Вас жива или мртва њему предам. – Лепо је, што јуначки
одговарате – а што мислите, како ћу ја сад с Вама поступати? – Ви сте господар и можете радити што хоћете, али молим, почем сам војник, немојте ме срамотити с вешалима, већ дајте ме стрељати. – Нити ћу Вас вешати, нити стрељати, јер српски народ треба још таке јунаке као што сте Ви. – Узмем на то сабљу и вратим му је с речима: Ви сте
слободни, па ако хоћете подамном да служите, можете исту команду задржати. – Тронут овим поступком, одговори Михл: Хоћу, генералу, и под никим другим; идем одмах
патријарху, да га принудим да се с вама измири и да све опозове. – Затим га упутим, да
коња узјаши и да ме до војске испрати. Ту ословим скупљену војску и речем јој: Ево вам
команданта, у кога после мене највеће поверење имате, наше размирице су отклоњене, он ће мене слушати, а ви ћете њега. Војска се одазове са бурним: Живио Стратимировић, живио Михл!“ Затим је Михајло Јовановић отишао у Карловце како би уверио
патријарха „да војска за другога неће да зна него за мене”. После тога, према Стратими72
73
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АСАНУБ, Заоставштина Ђорђа Стратимировића, бр. 2100/7257; Thim, III, 58.
Stratimirović, Was ich erlebte, 56; Стратимировић, Успомене, 37.
Застава, Нови Сад, 18. март 1894, 44.
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ровићу, патријарх му је написао писмо у коме га назива „драгим својим сином” и признаје га за предводитеља војске.75
После Рајачићевог писма, од 28. септембра, и наговештаја његове оставке,
српска влада је реаговала изјавивши да ће у том случају обуставити помоћ Покрету.
Она је и раније претила ускраћивањем помоћи, због вести да у Главном одбору има
присталица Обреновића. Тенка је, још 23. септембра, писао Книћанину „Главни одбор
Карловачки, који је као што знате из сами Обреновићевца и оније, које смо ми одавде отерали састављен”, сматрајући да им због треба обуставити помоћ. Следећег дана
му поново јавља да су ипак одлучили да не ускраћују помоћ браћи „која не заслужују
да претрпе страдање због неколико невалали људи налазећи се у Главном одбору”. Надају се и не сумњају да ћа патријарх из Одбора уклонити Петровића и „све Милошевце”. И Книћанин је упозорио Рајачића на присуство „јавних непријатеља” српског кнеза у Главном одбору, што може да буде лоше по односе са Кнежевином Србијом. Након
што јој је патријарх обећао да ће из Главног одбора уклонити присталице Обреновића,
српска Влада је окренула леђа Стратимировићу.76
Книћанин је морао да се повинује наредбама српске Владе, те је после одласка
Стратимировића из Томашевца, променио однос према њему. Јавио је Рајачићу да му
је Стратимировић, када га је примио, дао „тврду реч” да неће чинити ништа без његовог знања, нити реметити народно јединство. Међутим, он је учинио „корак којим је
доказао најјасније колико је недостојан био да се за њега изложим и да се с њиме онако
поступи као што смо поступили”. Пише да је требало да уради као што је патријарх и
препоручио. Стратимировић је, наиме, после поноћи отишао у Тител и са собом повео
двадесетак Сремаца и граничара. Тако је поништио задату реч. Извињава се патријарху што је дозволио да буде обманут. Писмо сличне садржине је упутио и Главном одбору, уз напомену да је послао свог ађутанта са писмом Стратимировићу, у којем му налаже да одмах оде у Београд и тамо се договори о будућим акцијама и да добије одобрење
да и даље сарађују. Препоручује Главном одбору да уколико га Стратимировић послуша и дође у Земун да не допусте да их превари и осрамоти као што је њега.77
Стратимировић се писмом пожалио Книћанину да он, као савезник, не би
требао да стаје на једну или другу страну у његовом сукобу са патријархом, већ да се
овај спор реши на једној народној скупштини. Предлагао је Книћанину да патријарх
и даље остане на челу српског народа, али и да се војна власт одвоји од грађанске. Пи75
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Stratimirović, Was ich erlebte, 57; Стратимировић, Успомене, 37-38.
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сао је да је „воинство и сав народ Бачке и Срема” за њега и да сви треба да се повинују
тој народној жељи.78
Крајем септембра српска је Стратимировића прогласила за „највећег злотвора народњег”, оптужујући га да је народ заводио идејама о јединству са Србијом. Говорило се о његовом „будаластом предузећу”, које због његових речи о уједињењу са Србијом компромитује српску Владу. То није одговарало интересима Србије. Тенка је, 29.
септембра, писао Книћанину, како га је патријарх известио о жалосном стању српске
војске „у које је довео Стратимировић будалаштином и наговором својим, да се неповинује Патријарху, по његовом лудим плановима”. Тенка замера Книћанину што није
поступио по његовим налозима и задржао Стратимировића, те да нађе начин да то
уради. Уколико Перишић не успе да убеди Стратимировића, сви добровољци се морају вратити у Србију, како се не би стекао утисак да Србија помаже бутовника против
цара и монархије, а не српски народ.79
У име одсутног кнеза, Аврам Петронијевић, 29. септембра, јавља Рајачићу
да ће услишити његову молбу и саветовати Книћанина да поступи према патријарховим жељама. Он је одмах упутио писмо Книћанину у којем му препоручује да ухапси
Стратимировића и прекорава га што је допустио да овај побегне из његовог логора.80
Книћанин је, 30. септембра одговорио Рајачићу да је послао свог ађутанта
Блазнавца код Стратимировића да га одмах одведе у Београд. Нада се да ће тамо према
њему бити поступано у складу са патријарховим захтевом. Међутим, Блазнавац није
затекао Стратимировића у Тителу, јер је овај отишао у Черевић, те се упутио за њим.81
Са своје стране, Рајачић је наставио кампању против Стратимировића. Он
је, 30. септембра, издао проглас у коме га оптужује за издајство и уношење пометње у
војсци, одвођењем војске из Бачке у Банат и то баш одсудном тренутку, када би требало са свих страна напасти непријатеља у Бачкој и, заједно са бановом војском, гонити га до Пеште. Каже да је то освета збаченог „предводитеља” Ђорђе Стратимировића,
јер „не може напајати сујету своју”. Криви га и да се споразумео са Мађарима82* и није
остварио савез бачке и банатске војске у Тителу. Сад шири неслогу и у Чуругу и Жабљу,
са новцем „одкуд му је знам да не сме казати”. Назива га „блудећи, недозрели и занешени момак“, који је потрошио и сопствено имање. Позива народ да иде за ученим и ста78
79
80
81
82
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Реагујући на ову оптужбу, много касније, 1880. године, Стратимировић пише „Да сам с Кошутом
уговарао истина је, али не 1848, него 1849. у фебр., када је камарила наш покрет обухватила. (РОМС,
инв. бр. 13.754, Писмо Стратимировића од 7. марта 1880).
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ријим и искусним официрима, а не за „блудећим дететом”. Наређује свима да га ухвате
и доведу пред народну скупштину.83
И српска влада је предузела одређене мере у правцу помирења завађених
страна. На Рајачићеве оптужбе да је Стратимировић стао на страну противника цара
и тиме угрозио српске интересе у целини, влада је Стратимировићу, 1. октобра, упутила опширно писмо, у којем најпре говори о историјату српско-мађарског сукоба 1848.
године и погледима српске Владе. Србија није имала разлога за забринутост на својим
границама, све док после преврата није за суседе добила Мађаре. Они су испољили не
само превласт над свим народима у оквиру своје државе, него и претензије према Србији. Срби су први устали против такве мађарске политике, са намером да сачувају
своју слободу и народност, али и да одбране цара и Монархију. Овдашњи Срби нису
ускратили помоћ њиховој браћи у Аустрији у тој њиховој борби и то би њему морало
да буде добро познато. Власти које су биле на челу Покрета, међу којима је био он, додуше, правиле су грешке, као и све власти, али до сада није било већег раздора у народу и у војсци. За овај садашњи унутрашњи сукоб се он окривљује, уз допуштење могућности да му је учињена неправда. Али то не може да буде разлог за уношење раздора у
војсци, јер је то опасно за цело српство. Томе се може радовати само непријатељ. Уколико се испостави да су се у све умешали лични интереси и тежња ка неправедним и
претераним циљевима, Србија ће бити принуђена да обустави помоћ. Ипак, надају се
да до тога неће доћи, ако се он врати на „прави пут и останете као прави родољубац”.
Препоручује му се да се „пријави” патријарху и војску приведе послушности „Његовој Светости”. Изражава се нада да ће он тако и поступити или ће му све старешине из
Србије отказати послушност.84
Констатујући да је писмо српске Владе дошло на патријархов захтев, Стратимировић пише да је „измира свршена била, кад ми стиже по нарочитом изасланику званично писмо од српске владе из Београда, у ком ме влада позива, да се свакако
измирим с патријархом, јер би иначе сву своју војену помоћ ускратила и војску у Србију вратила”.85
О том писму српска влада је обавестила и патријарха, са напоменом да је у
Тител послала једног свог чиновника који би, према датим инструкцијама, требао да
убеди Стратимировића да дође у Београд. Био је то Гаја Перишић, који је о томе поднео извештај српској Влади 3. октобра. Он је 2. октобра пре подне, дошао у Карловце,
где му је патријарх показао Стратимировићево писмо у којем каже да ће му се покорити, ако Мајерхофера „никако више не пушта међ’ Србе”. Каже да је Мајерхофер нудио
100 форинти за његову главу. Пошто се Стратимировић није појавио у Карловцима,
83
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Thim, III, 64-65; Крестић, Леци на српском језику (1848-1849), 209-210.
Летопис, књ. 111, Прилози за повесницу српског народног покрета г. 1848, 203-207; Павловић, Србија
и српски покрет у Јужној Угарској, 71-72; Thim, III, 71-74.
Стратимировић, Успомене, 38.
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како је обећао, Перишић је отишао у Каћ, где су се он и Блазнавац састали са Стратимировићем. Изнели су му став српске Владе и последице које могу да настану уколико
се „не буде дјелом и словом предао упутствовањију Г. Патријарха, и ако се он непрође
фантасти идеа да ће сирјеч он, персоном Ђорђе Стратимировић бити у кадрости собовати краљевство Србско у царству Аустријском, да ће он народ избавити од сваког
плаћања дације и прочи његови устмени па и писмени, погубни и за род овај србски
сасвим несрећни израженија, којима непрестано народ напајава и противу аустријске
монархоје огорчава”.
На ово је Стратимировић одговорио да ће се покорити патријарху, али да
није ишао на отцепљење од Аустрије, нити против цара. На крају је пристао да се састане са патријархом.86
Главни одбор је тада већ био обавештен да је Стратимировић спреман на помирење са патријархом и долазак у Карловце, „покори се и целива десницу”, те му је са
своје седнице, од 30. септембра, одговорио да према њему не гаји никакво непријатељство и да је спреман на сарадњу.87
Након овог, као и одлучнијег притиска српске владе, Стратимировић је био
приморан да пристане на помирење са патријархом.
Приликом проласка кроз логор на Римским шанчевима, где је од војске дочекан уз пуцњеве из топова и пушака „као знак радости”, Стратимировић је оповргао
оптужбе и изјавио да он ратује за цара Фердинанда.88 Истог дана, 1. октобра, писао је
и патријарху из Сентомаша, при чему је поново истакао одушевљење народа на које је
наишао, као и у другим логорима. Изразио је жалост сазнањем да је Мајерхофер главни узрок неспоразума између њега и Одбора, због чега и није могао да дође у Карловце. Оптужио је Мајерхофера да је обећао награду за његову главу. Понавља да није био
„противу интереса нашега премилостивог Цара”. Моли патријарха да обавести Мајерхофера, који му је лични смртни непријатељ, да не долази у Карловце, нити „ма гди у
народу у коме грдно велико огорчење” постоји против њега, јер му се не може гарантовати сигурност.89
Рајачић је одмах одговорио на Стратимировићево писмо помирења. Из Карловаца, 1. октобра, пише му у Чуруг како му је мајор Михајло Јовановић пренео поздраве од њега и спремност да дође и да се споразумеју. Јавља му да ће га примити „као
сина”, јер је од почетка Покрета исказивао „љубов и ревност к народној ствари”. Истиче његове жртве, а помиње и сопствене. „Ја сам рискирао колико нико от предшественика и сунадорника моји (без икакве похвале моје) и моје је утјешеније, услажденије
совјесто моје основано на искуству и увјерењу мом. Кром мене рискирали сте Ви, ри86
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Летопис, књ. 111, Прилози за повесницу српског народног покрета г. 1848, 202-203; Павловић, Србија
и српски покрет у Јужној Угарској, 76; Thim, III, 68-69, 83-85.
АСАНУК, СНП, 1848, кут. 11, св. III/2, Заседање Главног одбора од 30. септембра
АСАНУК, СНП, 1848, кут. 6, 705/XIII, бр. 4375, Извештај војне команде на Јарку од 1. октобра
Исто, кут. 11. св. IV, П-50, Писмо Стратимировића патријарху од 1. октобра
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скирали су толики знаменити и родољубиви Србљи наши.” Ипак, потребна је и жртва спроразумевања и послушности. Обраћа му се као младом човеку којег „срдачно
љуби”. Очекује га данас, при чему ће га у дискрецији сачекати мајор Јовановић. Обавештава га да је за 25. септембар/7. октобар заказао народну скупштину.90
Стратимировић му је поручио да са радошћу прихвата његов позив и да је
спреман да поднесе сваку жртву у славу српског народа. „Зато вјерујте ми Ваша Свјетости, да никакво лично отношеније, никакво тежење независимости моје личне, него
истинита брига за слободу мога народа и можда моја јуначка пристрасност једини су
узрок свог неспоразумјења. Ако сам дакле Вашу Свјетлост увредио, то Вас искрено за
опроштај, и Ваш отечески и Архијерејски благослов молим.”91
Стратимировић се састао са патријархом у Карловцима 3. октобра, о чему
пишу дописници Српских новина. Стратимировић „са својом великом свитом простог народа, дошао је јуче у Карловце, са г. патријархом споразумео се, и са одбором
савршено изравнао”. Оправдавајући Стратимировића дописник „Са Саве” пише да су
„од више људи чули, да г. Стратимировић није човек злог срца”. „У млада човека ласно
узавре крвца; тако је морало бити и код г. Стратимировића: полети памет за срцем.”92
После овог састанка Ђорђе Стратимировић је 4. октобра, издао проглас у
коме објављује да су га патријарх и Главни одбор позвали на скупштину у Карловце
заказану за 7. октобар. Пошто се по Војводству разгласило да је између њега и Главног
одбора дошло до неспоразума, то је он данас дошао у Карловце, где је „отачески” дочекан од патријарха. Било је неких неспоразума са појединим члановима Главног одбора, али је то „изчезло”, јер му је народ указао поверење и јер се он изјаснио онако како
се то слаже са његовом чашћу и народним добром. Даље каже да има оних који га оптужују да је против цара Фердинанда, што „нигде... у мисли моји није било”, већ само
хоће да осигура српску народност под царском влашћу.93
Сматрајући да је до неспоразума између њега и Главног одбора дошло добрим делом и због његове „свите”, јавља патријарху да је „сво људство које ме је досада
обкруживало одпустио”. Зато га моли да му пошаље неколико официра да му помажу
у његовом даљем раду за народ.94
Главни одбор је на седници од 5. октобра, такође констатовао да је престао
сукоб унутар Покрета. Патријарх је реферисао „да се г. Стратимировић њему и члановима Одбора покорио, дошавши на позив патријаршески у Карловце”, где је са њим
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Србске новине, 28. септембар/10. октобар 1848, 87; Летопис, књ. 111, Прилози за повесницу српског
народног покрета г. 1848, 208-210; Thim, III, 78-79.
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склопљен споразум. Његов захтев за слањем официра је прихваћен, а патријарх је, са
своје стране, Стратимировићу поново дао звање „привременог предводитеља народне војске”.95
Сукоб у вођству Покрета помно је пратила и београдска штампа. У прво време је била на страни Стратимировића. Тако, у броју од 22. септембра „Српске новине”
пишу „Баш при закључењу данашњег листа дошло нам је извешће из Карловаца, где
се јавља, да је интригама и сплеткама којекакви швабова и назови-родољубаца, ал’ у
срцу прави Мађараца и народни непријатеља, за руком изашло г. Ђорђу Стратимировићу, мужу, који је од свију други први уз народ пристао, и до сада већ више пута свију
показао, да је честит и родољубив Србин, одузети врховно правитељство над војском
србском. Овакви гласови морају свако родољубиво срце србско смутити; и како сада
у Карловцима раздор влада, тешко се многом добру за народ надати имамо! Желити је
заиста, да се главни одбор од кукоља очисти, и некоја лица из круга њег. светости г. патријарха удале, нарочито она, за која се још из пређашњи времена зна, да радо са Мађарима и другим непријатељима србским шурују, и којима је новац увјек преко свега на
срцу лежао”.96 И у наредном броју налазе се афирмативни текст о Стратимировићу. У
допису из Земуна, од 23. септембра, осуђује се „подругљиви допис” о Ђорђу Стратимировићу, објављен у „Веснику”. Аутор каже да нема намеру да правда Стратимировића,
„њега ће његова дјела оправдати и историја данашњег покрета нашег показаће у своје
време, ко је какав био”, већ да одговори на увреду народа. Тај народ је после Карловачке
битке изабрао Стратимировића за предводитеља народне војске, стога Главни одбор,
који је такође изабран од народа, нема овлашћење да га са тог положаја смени. Уз Стратимировића, напада се и народна војска, која се назива „гомилом људи с брда и дола
сакупљена”. Ниједном не помињући патријарха, као главни кривац у овом сукобу апострофира се Главни одбор који је постао „реакција истинитој слободи народној”. У том
смислу, предлаже се најхитније сазивање народне скупштине, како би се извршила реорганизација Главног одбора. Ипак, сви се позивају на слогу, јер „сад није време истраживати унутрашње непријатеље; прво ваља да савладамо спољашњега непријатеља”.97
Међутим, убрзо по промени става српске Владе, београдска штампа доноси вести у којима се недвосмислено огледа подршка патријарху. Тако дописник из Земуна, 27. септембра, пише да су на патријархову страну стали су и окружни одбори.
На иницијативу панчевачког окружног одбора у Земуну су се састали представници
окружних одбора. Циљ окупљања је био да се са патријархом „о благу рода у цјелом
пространству посаветују”. Наиме, до њих су дошле узнемирујуће вести да „неки зломисленици” разносе гласове да патријарх припрема реакцију. Међутим, испоставило
се да нема реакције и да то може да тврди „само непријатељ рода”. Стога је саветова95
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Исто, кут. 11, св. III/2, седница Главног одбора од 5. октобра
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но патријарху да неодложно сазове „сабор војводовине србске”. Међу другим предлозима био је и онај да се „предупреди свако неспоразумјеније, раздор и неслога у народу, која би се, из обстојателствама примораног удаљенија г. Ђорђа Стратимировића
од привремено датог му бившег предводитељства војинства народног, породити могла”. Он се оптужује да подбуњује села по Банату и Шајкашком батаљону. „Ми смо се
од њега надали другојачијем чувству родољубља, т. е. да ће народне среће ради нанешену му увреду спокојно поднети, а не осветом узпламтити, и народ раздерти и у несрећу га бацати.” Стратимировић се опомиње „нека на миру стоји, и своје лјепо име,
које је у роду придобио, не помрачи скаредним коварством; онако ће га благослов потомства пратити, а овако вјечита клетва постићи!”. У једном чланку Стратимировић се
пореди са Вуком Бранковићем. Као што је и он одвратио део српске војске од учешћа
у Косовској бици и изневерио цара, тако је и Стратимировић исто урадио у Тителу и
тиме изневерио патријарха. „Народ српски још и дан-данашњи куне Вука Бранковића;
ако се и сад нама несрећа и пропаст догоди, заиста ни Ђ. Стратимировића име неће се
другојачије, него у све у проклетству нашега народа спомињати!” Обрушавајући се на
„врховног вожда”, у истом броју, а у наредном тексту, објављује се и „писмо једног родољубца Ђорђу Стратимировићу” – у потпису већ помињани „Ђ. Р”. Почиње речима:
„Шта учини да од Бога нађеш? Шта учини?“. Пита га зашто је распустио војску, зашто
је дозволио да због „непоразума нашег... душманин под тиранске ноге своје скучи”?
Моли га да не упропашћава српски народ и да се сети да није време да се личности
претпостављају народном циљу. „Не губи душе нити срамоти онога дједу твог у гробу,
који је род србски толико година као архипастир чувао, а ти зар хоћеш сад цео род тај
једним махом да уништожиш”. Позива га да се „окане“ тврдоглавости и напусти „празну фантазију“, те да пође путем којим је ишао када је подизао народ да брани своја права и да пружи руку помирења „нашем добром и врстном патријарху”. Одговарајући
на текстове „где су неки дописатељи, што је г. Стратимировићу одузета главна команда војске србске”, један дописник из Карловаца, 1. октобра, пише да ти људи не познају
добро ситуацију. Стратимировића команде нису лишиле никакве сплетке, „но нужда
и потреба”. Како би се одобрили неки наши захтеви за помоћ, његово удаљење је било
„conditio sine qua non”. И поред тога Главни одбор није хтео да га потпуно одбаци, већ
је устројио генералштаб и Стратимировића поставио за председника. За неспоразум
оптужује и Константина Богдановића, који је без споразума са Главним одбором објавио „ону поругу” у Веснику против народне војске, за коју је дознао и Стратимировић
и протумачио је као могућу сплетку против њега.98
Почетком октобра се још очекивао долазак Шупљикца из Италије како би заузео место српског војводе. Повољан тренутак за то је настао када је у Пешти, крајем
септембра, убијен царски комесар гроф Ламберг. Тада је аустријска влада прогласила
98

Исто, 17/29. септембар и 21. септембар/3. октобар 1848, 84 и 85; Новине Читалишта београдског, 24.
септембра/6. октобра 1848, 40.
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Мађаре за побуњенике. Тако је Шупљикац 6. октобра стигао у Карловце. Сутрадан је о
томе патријарх издао проглас. „Радостна вјест. Свему народу војводства српског. Што
смо од 1-г Маја т. л. с највишом и најживљом жељом очекивали, то дана с највишом радости објављујемо.... изабрани војвода наш Стефан Шупљикац од Витеза, приспео је
овамо јуче у три сата после подне у најпожелатенијем стању здравља, од многобројног
народа с неописаним одушевљењем дочекан.”99
Јаков Игњатовић пише да је доласком Шупљикца Стратимировић капитулирао, а Рајачић се „велике бриге ослободио” и одахнуо. Његова „симпатична личност
је умирила и утешила српске официре, представљајући да се борећи се за Војводину бори за „царску ствар”. Међутим, српска војска је тада изгубила карактер народне
војске и постала саставни део бечке политике. Шупљикац је дошао у Карловце као царски генерал, а не као војвода. Он је дошао на „урлауб” и није хтео да се одмах прихвати
војводске части. Сматрао је да би то било противно законитим надлежностима мађарске државе и да би то повредило њен интегритет. Променио је став тек када се Беч отворено окренуо против мађарске револуције.100 Слично наводи и Капер, који каже да
Шупљикац није имао поверења у „шарене чете” устаника и да је, руководећи се својим
војничким принципима одбио звање војводе, све док то не одобри Двор. Међутим, ако
као војник може да помогне „народну ствар”, он ће то учинити „од свег срца”.101
Стратимировић пише да је „пожурио” да војводи Шупљикцу преда команду
над војском и поднесе му извештај о досадашњем ратовању. То је учинио 8. октобра.
Војвода му је приступио врло пријатељски, као сродник. Наиме, ћерка његовог рођака, Амалија, била је удата за Радивоја Стратимировића. Каже да је Шупљикац нагласио
како је против своје воље прихватио ову дужност и да би било поштено да Стратимировић срећно приведе рат крају. Као доказ пријатељства, узео је Стратимировићевог
млађег брата, Теодора, за ордонанс официра. У једном писму Стратимировић чак каже
да га је Шупљикац претходно питао да ли хоће да му преда команду, јер у супротном
неће ни долазити. Шупљикац се 14. октобра обратио војним командантима једним
прогласом. У прогласу војвода обавештава команданте да „привременом предводитељу народне војске „Ђорђу Стратимировићу” даје да води једну војску, која треба да
оперише на простору од Каћа и Сирига, ка Новом Саду и Футогу, те налаже командантима трупа на том терену да се повинују његовим наређењима.102 Шупљикац је све
време обилазио места по Бачкој и Банату, где га је народ радосно дочекивао, као свог
војводу. Он је држао ватрене говоре у којима је апеловао на Србе да остану верни цару
и само тако заслуже његову милост, никако путем револуције.103
99
100
101
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Thim, III, 95-96.
Игњатовић, Мемоари (I), 234-235, 239, 243.
Kaper, Die Serbische Bewegung in Südungarn, 211.
Stratimirović, Was ich erlebte, 57; Стратимировић, Успомене, 185; РОМС, инв. бр. 13.754, Писмо Стратимировића од 7. марта 1880.
103 Kaper, Die Serbische Bewegung in Südungarn, 216.
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Народна скупштина ипак није започела 7. октобра, како је претходно речено,
већ два дана касније. Тог дана „у 8 сати сакупи се Главни одбор под председатељством
његове светости г. Патријарха”. Нешто касније појавио се и војвода, те он, патријарх
и Стратимировић, а за њима и остали чланови Главног одбора, упутили су се у зграду
Магистрата, где се требала одржати Народна скупштина. Трајала је до 14. октобра, и
за то време одржано је шест седница. Присуствовало јој је само 70 посланика. Иако су
позвани, нису се појавили представници Илока, Черевића и Вуковара. Скупштином
је председавао патријарх, који је, отварајући је, поздравио српског војводу Стефана
Шупљикца. У том говору је поменуо и „мала неспоразумненија са привременим предводитељем народног воинства г. Георгијем Стратимировићем”, која су се „живим настојавањем мојим и одма посљедовавшим повиновенијем његовим”. Скупштина је донела читав низ одлука, међу којима је и она којом се војводи даје неограничена власт
(„диктатура”) у војним пословима. Велика пажња је посвећена решавању бројних материјалних проблема у Покрету, због чега је установљен порез. Изражена је захвалност српској Влади што је подржала патријарха у претходним збивањима, одлучено је
да се у нови Одбор не примају лица која нису по вољи властима у Кнежевини. Најважнија одлука је била да су патријарх и војвода добили право да утичу на организацију,
састав и број чланова Главног одбора. После тога Рајачић је уклонио све оне чланове са
којима се није слагао и преузео извршну власт, потписујући се у будуће као „привремени регент народа у српској Војводини“. Тиме је демонстрирана његова победа над
Сратимировићем, који је према новој организацији Главног одбора постао његов потпредседник. Тако је Рајачић поред духовне, преузео и велики део ингеренција световне власти, при чему је вероватно за узоре имао у виду патријарха Арсенија Чарнојевића и црногорске владике.104
И после престанка отвореног сукоба у вођству Покрета, спорадично су се
појављивале вести које су подсећале на негативне последице претходног Стратимировићевог деловања. После неуспеха српске војске код Бечеја, 12. октобра, извештач са
терена за пораз оптужује Стратимировића, који у тој бици није ни учествовао. Наиме,
Стратимировић је проузроковао расуло у народу, „јербо он је био онај, који је предиковао на убитак народни, да нетреба слушати официре, да нетреба војевати, да нетреба
ово и оно, а сељак то и хоће, јер он не размишљава, шта ће слједовати њему и његовом
потомству, ако престане с војном”. Насупрот томе, у исто време, на вест да се спрема
напад на Карловце, Главни одбор је, на седници од 17. октобра, одлучио да искористи
ауторитет Стратимировића за организовање одбране. Закључено је да се изда једна
104 АСАНУК, СНП, 1848, кут. 7, бр. 2006, Записник са заседања Главног одбора од 1. новембра; Србске новине, 28. септембар/10. октобар 1848, 87; Kaper, Die Serbische Bewegung in Südungarn, 213-214; Стратимировић, Успомене, 40; Павловић, Србија и српски покрет у Јужној Угарској, 77-78; Thim, III, 99-116.
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прокламација под именом војводе и Ђорђа Стратимировића, у којој они опомињу народ „да се не шали, него да се што брже на оружје, ко год може, спрема”.105
Са циљем да Стратимировића „на леп начин” на дуже време, одвоји од војске
и од народа, патријарх и Главни одбор су на седници од 30. октобра одлучили да га на
челу једне депутације пошаљу у Беч, са тачним упутствима прецизираним у 16 тачака. Њихов задатак је био да траже одобрење закључака Мајске скупштине, да се Војводина стави под једну Генералкоманду, са војводом Стефаном Шупљикцем као командантом и седиштем у Петроварадину или Темишвару, новчану помоћ од Аустрије у
износу од милион форинти у сребру, да се устроји што више коњице, тражи потребна коњичка опрема и све врсте муниције, да се батаљони из Италије што пре пошаљу у
помоћ Војводини... Поред њега су ту били и Јован Шупљикац, брат Стевана Шупљикца и Константин Богдановић. Они су на том послу требали да замене Јована Суботића.
Према вестима из Карловаца, објављеним у „Српским новинама”, Стратимировић је
у Беч пошао већ 2. новембра. Суботић, који се у то време налазио у Кремзиру, упутио
је писмо Стратимировићу, у којем га је информисао о досадашњим резултатима преговора. Каже да је од министра тражио признање војводе, патријарха и Војводине, као
и 10 хиљада пушака, за које је чуо да су већ стигле. Министра је обавестио и о узроцима, почетку и начину вођења рата, а од Стратимировића очекује да са садржајем овог
писма обавести и другу двојицу делегата.106
О доласку Стратимировића, доскорашњег заповедника војске, Мајерхофер је
7. новембра, јавио Виндишгрецу. Скренуо му је пажњу да је он „непоуздана и опасна особа”. Иако је само пар месеци био потпоручник у једној коњичкој регименти, поверовао је
да може да предводи војску целог народа, која је сачињена делом од разметљиваца, а делом од правих разбојника. Недавно је покушао да подели народ и побуни га против царске власти, повезујући се с републиканским партијама у Бечу, Пешти и Галицији. Иако
није успео у том издајничком подухвату, нити патријарх нити војвода нису предузели
одлучне мере против њега. Пише да је чуо да, како би га удаљили, послали су га у Беч са
задатком политичко-војне природе, али и да је он предузео мере да организује једну депутацију која би протествовала због његовог удаљавања пре завршетка рата.107
Депутација се најпре састала са баном Јелачићем тражећи његову помоћ у
тој ствари. Јелачић је представио чланове депутације министру председнику кнезу
Феликсу Шварценбергу и „најтоплије” их препоручио. Стратимировић пише да је он
сам најчешће водио преговоре са кнезом Шварценбергом. Каже да је током боравка у
Бечу био „предмет великих овација не само од стране власти, већ и од стране бечкога
105 Србске новине, 8. октобар/20. октобар 1848, 90.
106 Исто, 29. октобар/11. новембра 1848, 96; Стратимировић, Успомене, 40; Суботић, Автобиографија,
128-129; Летопис, књ. 112, Прилози за повесницу српског народног покрета г. 1848, 430-431; Thim, III,
160-181; Славко Гавриловић, Историјско-политички и биографски списи Јована Суботића из доба
Српског покрета у Војводини 1848-1849, Матица српска, Нови Сад 2003, 17, 127-128.
107 Thim, III, 164-165.
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грађанства”. И официри и министри су хтели да се упознају са њим, а на банкету који
је приредио Јелачић наздрављало се „храбром српском народу, патријарху и мени”.
У дворском позориштву је игран комад о Карађорђу, а када се он појавио у почасној
ложи, у српској генералској униформи, пише, подигла се публика и клицала: „Hoch die
Serben!”. И сам цар му је понудио награду за његове заслуге и наименовање за пуковника у генералштабу. Он је то одбио напомињући да рат још није завршен.108
Међутим, према ономе што је, 19. фебруара 1849. године, Константин Богдановић писао патријарху, Стратимировић није био омиљен код тадашњих аустријских
власти. Гроф Шварценберг је говорио да само због њега српско питање није решавано
на задовољавајући начин. Њега је, према Шварценбергу, пре требало ухапсити, него
послати у ову дипломатску мисију. Богдановић каже да је Стратимировић својим понашањем „шкодио српској ствари” и да би много више било решено, да се он није
„уплитао”. Богдановић чак криви и патријарха што га је пуштао „напред и свуда“, тако
да је тада мислио да је и он Стратимировићев истомишљеник.109
Приликом боравка депутације у Кремзиру, 11. децембра, где је заседала царска скупштина, Стратимировић пише да је тамо био „предмет одличних овација”. На
улазу у дворану га је дочекао председник скупштине. Посетили су и Словенски клуб,
11. децембра, где су, такође, бурно поздрављени. Стратимировић је говорио о страдању српског народа, описујући борбе које су вођене и поднете жртве. Са српска стране изразио је спремност да се пристане на велику аустријску конфедерацију. Рекао је
да, док су се у Франкфурту водили јалови разговори и где су Срби посматрани са ниподаштавањем, ти исти Срби су сами себи изборили слободу и самосталност. У то време, Стратимировића су многа места у Чешкој прогласила за почасног грађанина. Тамо
је био познат захваљујући једном чешком репортеру, који је неколико недеља боравио
у Стратимировићевом главном штабу и касније, са симпатијама према Србима, о томе
писао у чешким новинама.110
Другог децембра је дошло до промена на аустријском престолу и цар је постао Франц Јосиф. Тада је српска депутација отишла у Оломуц да се поклони новом
владару. Цар их је примио 7. децембра, а српска депутација је била прва коју је он примио. Том приликом су му изразили покорност и верност, а он је обећао да ће испунити
српске оправдане жеље. Како су тројица посланика писала Рајачићу избегаван је јасан
одговор. Када је реч о војводи, „речено је толико од прилике; ти си војвода, а шта си као
војвода, то ћу други пут казати“. Или „биће своим временом, али кад граница немамо
не можемо ни војводство... изрећи”.111
108 Stratimirović, Was ich erlebte, 63; Стратимировић, Успомене, 40-41.
109 Музеј Војводине, Збирка Револуција 1848/49, инв. бр. АРХ 1275, Писмо Константина Богдановића
Рајачићу
110 Србске новине, 10/22. децембар 1848, 108; Стратимировић, Успомене, 43; Stratimirović, Was ich erlebte, 59.
111 Стратимировић, Успомене, 43; Писмо изасланика народних патријарху од 7. децембра 1848, Прилози за повестницу српског народног покрета 1848/49. године, Бранково коло, Сремски Карловци 15.
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Том приликом Шварценберг је примио Стратимировића и убеђивао га да
прихвати чин царског генералштапског пуковника, јер би на тај начин успоставио
равнотежу према патријарху. Официрска диплома је већ била спремна, а стигло му је
и једно писмо од кнежевог секретара у којем га ословља са чином пуковника. Међутим,
он је то одбио сматрајући да треба буде произведен у чин царског генерала, иако га је
овај обавестио да је и сам принц Еуген наименован за мајора.112
После тога депутација се вратила у Беч, где су након преговора, Царским свечаним актом од 15. децембра, потврђени закључци Мајске скупштине. Према Стратимировићу, Богдановић и Шупљикац су тада са царским писмом отишли у Карловце,
док је он, због болести сестре Софије, још неко време остао у Бечу. Коста Богдановић,
међутим, 23. децембра, јавља Рајачићу да Стратимировић и Шупљикац „полазе сутра
у Срем.113 Истог дана када је стигло царско решењ,е којим је потврђен за српског војводу и истовремено одликован великим крстом Гвоздене круне, изненада је, од срчане
капи, умро војвода Стефан Шупљикац, у наручју Јована Стефановића Виловског114.115
Противно очекивању, показало се да Шупљикац није био у стању да за време свог краткотрајног војводства обезбеди јединство у народу, војсци и међу вођама
Покрета. То се најбоље показало након неуспеха на банатском ратишту током јесени
1848. године. То стање у Покрету је добро изразио Ђорђе Радак у свом писму патријарху од 24. октобра. „Ваша Свјатост јест један народни управитељ, светли војвода неки
други управитељ, Главни Одбор трећи управитељ, а четврти, и то ће канда најглавнији
бити Гдин Ђорђе Стратимировић.“ Стога, тражи од патријарха да га разреши дужности, јер не може да је обавља „гди толико врховни управитеља има”.116
Долазак Шупљикца је означио крај отвореног сукоба Рајачића и Стратимировића, а његова смрт га је поново активирала. Различита виђења у ком правцу треба
даље да се креће Српски покрет и борба за утицај у војсци били су повод за обновљање
непријатељства између патријарха и Стратимировића.
Непосредно после Шупљикчеве смрти у „Српским новинама”, иначе, органу српске владе, на насловној страни је објављен текст са насловом „Треба ли Срби
аустриски сад да бирају војводу? какав треба да им буде војвода? и како да га бирају”.
За разлику од двојице „родољубаца”, који су у прошлом броју истих новина изнели
мишљење да војводу треба одмах бирати, овде се износи став да то „није ни мало упутаприл 1914, 217-218.
112 Stratimirović, Was ich erlebte, 60; Стратимировић, Успомене, 43-44.
113 Стратимировић, Успомене, 44; Летопис, књ. 112, Прилози за повесницу српског народног покрета г.
1848, 472-474.
114 Стратимировић пише да је Шупљикац умро у наручју његовог брата, Тодора Стратимировића,
Шупљикчевог ордонанцофицира. (Стратимировић, Успомене, 44).
115 Миховил Томандл, Војвода Стеван Шупљикац као главнокомандујући српских војних снага у Војводини 1848. године, Зборник Матице српске за друштвене науке, 27, Нови Сад 1960, 43; Kaper, Die
Serbische Bewegung in Südungarn, 240; Стратимировић, Успомене, 44.
116 АСАНУК, СНП, 1848, кут. 7, бр. 1605, Писмо Ђорђа Радака
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но”. Привремену управу над Војводином је преузео патријарх, који то ради на опште
задовољство, а сада је најважније да се земља очисти од непријатеља и да се обезбеде
њене границе. Било би мудро да патријарх од цара тражи једног искусног војсковођу,
Србина, те је добро поступио када је позвао генерала Теодоровића. Није умро српски
војвода, већ Стефан Шупљикац, а само Срем нема право да бира новог војводу, поред толико места у Бачкој и Банату, Што се тиче личности будућег војводе, он треба да
буде „по разуму мудар, по духу изображен, по годинама зрео”. Између опредељења да
ли војвода треба да буде из реда грађанског или војничког сталежа, аутор чланка сматра ту не би требали имати искључив став, иако нагиње да војвода буде из војничког
сталежа, наводећи све предности таквог избора. „И по томе војводи, као што реко,
треба бити војнику, ал’ родољубивоме, одважноме, рјешителноме, пуноме енергије и
живости, дјелатноме, истина умом зреломе, ал’ не годинама престароме, и готовоме
за народ жртвовати се”. Одаје се „част и поштење старцима генералима”, али је њихово време прошло и може се десити исто што и са Шупљикцем, који је такође био у старијим годинама. И сам Шупљикац је често говорио да ово звање није за њега и да би
било боље да су Срби изабрали млађег човека. Што се тиче Стратимировића као кандидата за војводу, каже се: „Слава и похвала младом г. Ђорђу Стратимировићу; он је
у садашње време лјепе услуге народу своме починио, зато ће му народ бити признателан а Клио ће га у вјечиту књигу своју уписати као поборника слободе србске, - ал’ за
војводу, за главу народа и земље још није дорастао”. Као могуће кандидате за војводу
помињу се потпуковник Будисављевић, пуковник Шилик, генерал Теодоровић и пуковник Мамула. И сам патријарх је њих четворицу тражио од цара и позвао их да предводе народ.117
Када се вратио из Беча Стратимировић је сматрао да је повољан тренутак да
отворено претендује на звање српског војводе. Кулмер, 3. децембра пише Шварценбергу да Стратимировић „не престаје да агитује”, те да намерава поново да иде у Оломуц, како би издејствовао признање граница Војводине. Стратимировић је 10. јануара посетио патријарха. Рајачић је касније писао да је Стратимировић од њега најпре
тражио овлашћење да распусти Главни одбор, али пошто га није добио, захтевао је сазивање народне скупштине, која би се позабавила питањима војске, новог војводе и
уопште организацијом Војводства.118
У међувремену, патријарх је 23. децембра, издао један указ који је, између
осталог, био уперен и против опозиције његовој власти, односно, против „слоге, јединомислија, и искрењишег потпомагања, сваког и свију родољубаца”. Како би се овом
злу брзо нашло лека, пописана су дела чије чињење представља издају народа. Међу 15
тачака у којима се набрајају преступи за које је предвиђена смртна казна, чак пет се од117 Србске новине, 21. децембар 1848/2. јануар 1849, 111.
118 Исто, 4/16. јануар 1849, 2; Thim, III, 292; Крестић, Леци на српском језику (1848-1849), 271-273
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носе на увреде и нападе на војводу и патријарха. Ту су и испољавање себичности, самољубља, славољубља и не спровођење своје дужности.119
Стратимировић је писао да је патријарх његово одсуство искористио „да све
оне чланове Главног одбора, који су као пријатељи моји познати били, истури и нов
Одбор (у Земуну) састави, који за провизорну владу Војводине прогласи”. У тај нов
Одбор Рајачић је позвао „знатније Србе” из Торонталске и Тамишке жупаније. Тиме је
врховна цивилна управа и формално прешла у руке патријарха и Главног одбора. Патријарх је добио звање „Управитеља Народа” и као такав признат је од бечке владе. За
команданта војске, на препоруку патријарха, упркос наивним очекивањима Стратимировића, постављен је пуковник Мајерхофер. Патријарх је о томе обавестио Главни
одбор, са напоменом да Мајерхофер ступа на ту дужност од 28. децембра. Он је на тој
функцији био до доласка генерала Кузмана Тодоровића, који је команду преузео 5. јануара 1849. године.120
Стратимировић је, ипак, постављен за потпредседника нове Владе. Како у
Успоменама пише, патријарх је то урадио због његове велике популарности у народу,
као и због заслуга које је имао током мисије у Бечу.121
Почетком 1849. године, поново се огласио Ђорђе Радак, представком Главном одбору од 3. јануара. Тужи се на неред који у Покрету влада од последње Народне скупштине. Мислећи на патријарха каже да је „једно лице, које он љуби и почитује,
присвојило себи Диктатуру, за коју нити Главни одбор, нити Народна Скупштина знаде”. Правитељство се састоји само од два-три лица (Јаков Живановић и Јован Станковић). Народна скупштина је врховну власт дала само Главном одбору, неограничену војну власт поверила је војводи, док је патријарх само добио право да може да бира
људе који ће водити политику, а не и диктатуру у свим пословима. Радак је предложио
Главном одбору да сви његови чланови поднесу оставку патријарху, који би потом, у
складу са закључцима Народне скупштине, требао да установи ново правитељство,
коме би до избора новог војводе опет био патријарх.122
Утемељење у свом захтеву за сазивањем Народне скупштине, Стратимировић је имао у закључку Главног одбора на седници од 29. децембра. На тој седници
Илија Захаријевић је сазивање Народне скупштине, како би се на њој изабрао нови
војвода. До избора војводе његову функцију је требало да врши привремени предводитељ војске. Главни одбор је прихватио овај предлог и о томе обавестио патријарха,
позвавши га да се врати у Карловце: „у средину нашу”.123
119 Вјестник, Сремски Карловци, 26. децембар 1848/7. јануар 1849, 61.
120 Стратимировић, Успомене, 44-45; Павловић, Србија и српски покрет у Јужној Угарској, 111; АСАНУК, СНП, 1848, кут. 11, св. III/2, седница Главног одбора од 20. децембра
121 Стратимировић, Успомене, 45.
122 АСАНУК, СНП, 1849, кут. 11, св. III/2, Седница Главног одбора од 4. јануара
123 Исто, Седница Главног одбора од 29. децембра
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Сазивање Народне скупштине препоручивали су и други учесници Покрета,
попут земунског и панчевачког одбора.124
Како би за ту ствар придобио што више подршке, после Шупљикчеве смрти, Стратимировић је, 31. децембра, отишао у Србију и разговарао са кнезом Александром, Гарашанином и Петронијевићем. Међутим, није наишао на очекиван пријем,
између осталог и због његове антиаустријске политике. Гарашанин је, тим поводом, 12.
и 16. јануара, писао Книћанину како је овај „сасвим у невреме овамо дошао”. Слушао га
је када је са кнезом Александром говорио о „стварима тамошњих Срба” и ништа друго није приметио, него да је Стратимировић, „кога ја иначе врло љубим”, лакомислена и себична особа, која по сваку цену хоће да буде војвода. „Он је, као што сам признаје, чувши за смрт војводе овамо питао, јер ће, вели бити нуждан да се међ’ народом
нађе. Ово се већ разуме шта значи”. Против царских официра у српској војсци говори
„с таквијем презренијем и огорченијем”. При томе, поред рата са Мађарима, ризикује
и сукоб са Аустријом, а да при томе нема никакву војну силу иза себе. Додуше, признаје му да има право када се плаши „цареви ствари”. Али царство „није већ у шкрипцу оном у ком је било”, те стога треба бити опрезан када се о њему говори. Немци су лукави и касније могу да искористе погрешку Срба, како би им ускратили права за која
су се борили. Треба имати у виду српске интересе, али их никако не треба заступати „у
форми непријатељској и духу револуционарном”. Такође, Гарашанин се плашио Стратимировићевог утицаја на „прост народ” и препоручивао Книћанину да припази на
њега како не би проузроковао даљи раздор у српској војсци. Он треба да се споразуме са Тодоровићем шта да чине, уколико се Стратимировић усуди да предузме нешто
у „рђавом духу”.125
Док су Стратимировићеве присталице биле за сазивање Скупштине на којој
би се изабрао српски војвода, они окупљени око Рајачића су били за обједињавање
функције духовног и световног поглавара у једној личности – патријарховој. Они су
сматрали да овакву Скупштину треба сазвати тек по ослобођењу од Мађара, на коју
би тада могли да дођу и представници из свих српских крајева. За њих је приоритетно
било сачињавање устава Војводине и регулисање односа према Монархији и Троједној
краљевини. Позивајући се на царско потврђивање одлука Мајске скупштине, Рајачић
је формирао комисију за израду устава. Патријарху је то још у децембру препоручивао
народни опуномоћеник у Бечу Константин Богдановић. За члана комисије именовао
је и Стратимировића, и о томе га обавестио 16. јануара, позвавши га да, 24. јануара, тим
поводом дође у Земун, када ће комисија почети са радом. Стратимировић се двоумио
око учешћа у овој комисији, правдајући се сукобом интереса, јер је већ био потпред124 Исто, Седница Главног одбора од 9. јануара
125 Thim, III, 301-303; Јакшић, Преписка Илије Гарашанина 1839-1849, 347-348, 353; Павловић, Србија и
српски покрет у Јужној Угарској, 109-111; Јован Савковић, Патријарх Јосиф Рајачић у Српском покрету 1848-1849, 18; Василије Крестић, Срби у Угарској 1790-1918, Нови Сад 2013, 187.
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седник Главног одбора и да око тога има доста посла. Стратимировић је и сам израдио
један нацрт Устава, који је разматран на седници комисије 22. априла.126
Такође, како би га умирио, патријарх је 15. јануара препоручио да се Стратимировићу да већи војни чин–штапског официра, који би одговарао његовој функцији
команданта народне војске. У образложењу наводи да је Стратимировић ревносно
служио народној ствари, као вођа народне војске, затим истиче његово војно образовање у Бечкој академији и љубав ка војничкој служби, те се нада да ће он оправдати поверење.127 Међутим, убрзо потом Рајачић пише Константину Богдановићу у Беч и тражи од њега да одустане од посла на том плану. Наиме, „Стратимировић се није држао
мени и вама задате речи, као што видим из ваши писама да сами знате, човек непостојан, неумерен, да Бог сачува”.128 Истим поводом, 21. јануара, писао је и аустријском
Министарству војске у коме Стратимировића, којег је, „на његов захтев и за добро народа”, предложио за штапског официра, оптужује да је напустио Беч упркос његовој
забрани да то учини до завршетка послова због којих је послан. По доласку је, због свог
властољубља, почео да нарушава постојећи поредак и стао је на чело пролетаријата,
како би био изабран за војводу. „Мене и моју околину јавно назива представником
омраженог апсолутизма и реакције.” На крају моли да се Стратимировић ухапси.129
Српска влада је била против Стратимировића, али није хтела да активније
учествује у овом сукобу и још је полагала наде у њихово измирење. Она је јасно изнела свој став у листу „Србске новине”, од 30. јануара 1849. године. У насловном чланку каже да су у последње време између „одбораца” и патријарха почели неспоразуми
по питању „средоточне власти” и да су „одборци“ пре неколико дана власт пренели на
себе. Иако ово има и својих добрих страна, мало је преурањено и непромишљено. Такав стари одбор не може стећи поверење и важније је ослободити народ у Бачкој и Банату. На челу ове борбе може бити само онај ко има довољно способности, честитости
и поверења. Према аутору текста, то је патријарх, у чијим поступцима нема „самовласти”. Такви требају да буду и чланови Главног одбора, али их међу садашњим мало има.
Што се тиче Стратимировића, каже се да он има важну улогу у народу и опимиње се да
„се мане сваке себичне намере, да међу народом раздор не сеје” и да на њега „пазити и
мотрити” да ли ће и даље радити за добро народа, а „без своје себичности”.130
Пошто није имао подршку српске владе, Стратимировић се окренуо Обреновићима. Писао је Кости Богдановићу, поверенику кнеза Михајла, о коалицији која је
направљена против њега. Хоће да га заваде са аустријском владом, предлажући јој да
126 Thim, III, 310-311; Павловић, Србија и српски покрет у Јужној Угарској, 112; Јован Савковић, Нацрт
устава за Војводину Србију 1849. године, Зборник за друштвена науке св. 13, Нови Сад 1956, 159-160;
Петров, Патријарх Рајачић и Ђорђе Стратимировић 1848-1849, број 98-99, 81.
127 Thim, III, 310.
128 РОМС, М. 10.104, Писмо Рајачића Константину Богдановићу у Беч
129 Thim, III, 325-326.
130 Србске новине, 18/30. јануар 1849, 6.
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га постави за мајора, што би он морао да одбије, јер је за њега то мали чин. Моли га да,
ако му је пријатељ, заустави те интриге против њега. Пошто је Книћанин тих дана чуо
да је Стратимировић добио на зајам извесну своту новаца од Јеврема и Милоша Обреновића отворено му је саопштио да ако „на Михаила помислиш са моји 10 хиљада Србијанаца душман ћу ти бити”.131
Док је Стратимировић боравио у Земуну, ту је дошао и Тенка, док је прота Матеја Ненадовић отишао у Карловце, где му је понуђено да постане почасни члан
Главног одбора, али је он то одбио. Њих двојица су требали да подрже Рајачића у његовом сукобу са Стратимировићем. Тенка је предлагао да се Стратимировићу не допусти
да оде из Земуна и окупи његове људе, док је прота Ненадовић, средином јануара 1849.
године, у Карловцима придобијао Стратимировићеве присталице у Главном одбору.132
Патријархови поступци су изазвали негодовање старог Главног Одбора, који
је из Карловаца и даље спроводио извршну власт, коју је преузео 22. децембра. Стратимировић пише да су чланови Одбора у Карловцима, незадовољни његовим премештањем у Земун, чекали патријархов долазак, како би његову одлуку прогласили незаконитом. Рајачић се, иначе, још 13. децембра 1848. године, из Карловаца преселио у
Земун, заједно са неколико чланова Главног одбора, упркос противљењу Главног одбора. Он се правдао тиме да је ово пресељење било нужно, јер су Мађари су напали Карловце, те се плашио да ће га неко издати за новац или из мржње, пошто таквих има.
Такође, из Земуна је могао лакше да прати дешавања око Панчева и у Банату и да одржава везе са Београдом. Изгледа да прота Матеја Ненадовић није успео у својој намери,
јер је на седници 16. јануара, Главни одбор одлучио да позове патријарха у Карловце
и натера га да призна Одбор за централну власт. Оптуживали су га због апсолутизма,
покушаја да ограничи власт Главног одбора, увођење преког суда, необавештавања о
својим радњама, као и што је поставио Мајерхофера на чело српске војске. Илија Захаријевић је чак говорио да патријарх хоће да постане војвода. Једна делегација Главног одбора отишла је у Земун и последњи пут позвала Рајачића да се врати у Карловце,
призна Главни одбор као централну власт, преузме председавање Одбором и сазове
Народну скупштину. Патријарх је пристао да дође у Карловце, али чим банатска војска
почне да напредује и да сазове Народну скупштину, чим комисија за израду Устава
заврши свој посао. Делегација није била задовољна овим његовим одговором, што је
изазвало бурну реакцију већине чланова Главног одбора на седници од 19. јануара.
„Напредак” пише да само захваљујући утицају проте Ненадовића није донета одлука
о сазивању скупштине.133
131 Павловић, Србија и српски покрет у Јужној Угарској, 115.
132 Исто, 112-113; Савковић, Патријарх Јосиф Рајачић у Српском покрету 1848-1849, 17; Петров, Патријарх Рајачић и Ђорђе Стратимировић 1848-1849, број 98-99, 82.
133 Стратимировић, Успомене, 45; Kaper, Die Serbische Bewegung in Südungarn, 245-246; Напредак, Карловци, 8/20. јануара 1849, 2; Павловић, Србија и српски покрет у Јужној Угарској, 113; Савковић,
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Ненадовић је 21. јануара, известио Тенку да Главни одбор инсистира да се патријарх врати у Карловце. Такође, замерају му што је саставио комисију за доношење
устава Војводине без консултација и сагласности са Главним одбором – „да видимо
јесу ли сви ти Србољуби које ми у име народа познајемо и требало је да је нама на знање
дао да и ми наименујемо и он нека потврди”. Замерају му и што је без њиховог знања
установио преки суд у Митровици и упозоравају га да, ако не дође међу њих, биће принуђени да сазову Народну скупштину.134
За то време Стратимировић је искористио повољну прилику и из Земуна, где
се осећао као у затвору, побегао у Карловце. Тамо је стигао 23. јануара у један сат после
подне, где га је „сав десивши се на Пијаци народ са ‘Живио’ дочекао”. Како би умањио
утицај патријарха и Главни одбор је стао уз њега, дочекао га као свог потпредседника.135
Патријарх је, 21. јануара, издао окружницу којом је свим командантима наредио да ухапсе Стратимировића и спроведу га у Земун, јер је без „без пасоша мог” и
поред забране, у пет сати поподне отишао у Карловце. Ако би се „тај бунтовни човек”
појавио у надлежности неке команде треба га везати и под строгом стражом довести.
Оптужује га да је хтео да растури Главни одбор, да жели Скупштину у овим критичним данима и да постане војвода, иако „није рођен ни дорастао да главу једног славног народа представља”. Претпостављао је да ће овај из Карловаца прећи у Шајкашку
и тамо даље подбуњивати народ и ширити неслогу. Његовим присталицама и сваком
ко му се придружи запретио је да ће им судити Преки суд, а да ће пресуду извршавати
и српска и царска војска.136
Са своје стране, Главни одбор је на свом заседању, од 23. јануара, одмах по
Стратимировићевом доласку у Карловце и под његовим председништвом, одлучио да
само Главни одбор представља врховну власт, постављену од народа. Поново је позван
патријарх да се врати у Карловце. Са тог заседања објављен је проглас у којем се протествује против патријарховог налога да се ухапси Стратимировић и да сви који му
помажу треба да се предају Преком суду. Тај налог је незаконит и да треба се игнорише. Стратимировић се назива „отлична и многозаслужена особа”, којој је овим нанета
неправда, али и целом српском народу. Александар Крстић, члан Главног одбора званично је протествовао против патријарховог наређења Петру Биги да ухапси Стратимировића и одведе га у Митровицу. Иначе, овом заседању је присуствовао и сам Бига,
Патријарх Јосиф Рајачић у Српском покрету 1848-1849, 17; Кркљуш, Средишњи органи власти у
српској Војводовини 1848-1849, 111, 114
134 Thim, III, 323-324.
135 АСАНУК, СНП, 1849, кут. 8, бр. 2523, Павловић, Србија и српски покрет у Јужној Угарској, 113; Петров, Патријарх Рајачић и Ђорђе Стратимировић 1848-1849, број 98-99, 82; Милан Петров, Ђорђе
Стратимировић 1848-1849. године, Зборник Матице српске за историју 59-60, Нови Сад 1999, 36.
136 Писмо патријарха Јосифа Рајачића којим наређује војним командантима да ухапсе Ђорђа Стратимировића, Библиотека Матице српске, Нови Сад, РOгСр IV 86, инв. бр. 99584; Thim, III, 319-321;
Крестић, Леци на српском језику (1848-1849), 271-273.
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који је, према једном извештају, „после заседања из Одбора заједно са Стратимировићем испод руке изашао”.137
Истог дана Главни одбор је и бечкој влади упутио представку у којој окривљује
патријарха да је прекорачио своја овлашћења, као председника Главног одбора и моли
владу да се у свим српским питањима обраћа искључиво овом одбору. И 25. јануара
Главни одбор пише аустријској влади о неопходности јединствене управе у Војводини, окривљујући патријарха за самовладу, јер доноси одлуке само са двојицом чланова, док су остали чланови у Карловцима. Стога су више пута позивали патријарха, као
председника, да дође у Карловце на заједничко заседање. Позван је и Стратимировић,
као потредседник, који се том позиву и одазвао. Главни одбор и овом приликом брани Стратимировића од патријархових оптужби, потврђујући да је лојалан и Двору.138
У складу са својом окружницом, патријарх је тражио од Книћанина пошаље
300 људи под одабраним командантом, али не са Блазнавцем, како би, заједно са Бигиним војницима, заробили Стратимировића и преко Сурдука га спровели код њега у
Бечкерек. Међутим, ни Бига ни Книћанин нису хтели то да учине.139
Бига је, 24. јануара, одговорио патријарху да је у Карловце стигао 22. јануара,
када је Главни одбор већ био информисан о патријарховом налогу. Истог дана било је
заседање Главног одбора, на којем је учествовао и Стратимировић. Осим два-три лица,
цео Одбор се изјаснио против овог налога, бранећи Стратимировића. Бига је покушао
да ублажи ово незадовољство, рекавши да ће патријарх „на миру оставити” Стратимировића, уколико овај не изазива раздор и побуну. Правда се патријарху да није могао
да изврши његов налог, јер Стратимировић има на својој страни доста људи, те би то
изазвало крвопролиће. Иначе, „што се тиче Г. Стратимировића он за сад ништа друго
не ради, него заузме своје место у заседанију и речи са члановима Главног одбора разне
предмете, и ја се у заседањима често налазим и ништа се безаконо неради”. Међутим,
уколико се осведочи да Стратимировић диже побуну, он ће га „макар са жертвом мога
живота, по налогу сместити дати”. Такође, Стратимировић му је дао реч да не мисли
на одржавање Народне скупштине, све до окончања рата, а ако народ изабере њега, он
ће се тога и прихватити. Завршава писмо речима, да док Стратимировић „тако ради,
било би опасно шњиме по добитом налогу поступати, јербо би се свет побунио и могло
би се несреће догодити” и позива патријарха да и он хитно дође у Карловце.140
После тога је и Гарашанин, након саветовања са кнезом Александром, одлучио да не помаже патријарха, „не желећи да наши људи учествују у партијама које се по
137 Библиотека Матице српске, Нови Сад, РOгСр IV 18.1, инв. бр. 798726; Србске новине, 18/30. јануар
1849, 6; Novine dalmatinsko-hrvatsko-slavonske, Zagreb, 3. februar 1849, 15; Thim, III, 333-334; Крестић,
Леци на српском језику (1848-1849), 274.
138 Thim, III, 332-333, 355-356; Павловић, Србија и српски покрет у Јужној Угарској, 115-117.
139 Јакшић, Преписка Илије Гарашанина 1839-1849, 357-358; Павловић, Србија и српски покрет у Јужној Угарској, 118-119.
140 АСАНУК, СНП, 1849, кут. 2, бр. 620; Thim, III, 347-348.
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несрећи тамо међу Србима порађају, но да само остану као спомагатељи војска противу непријатеља Маџара”. У том смислу је дао и инструкције Книћанину да интервенише код патријарха да Србијанце изузме из њихових унутрашњих сукоба.141
Бранећи се од напада патријарха, Стратимировић је, 24. јануара, издао проглас са насловом „Отпор на незакони и самовласни циркулар Његове Светости Господина Патријарха”. У опширном прогласу Стратимировић напре наводи све патријархове оптужбе на његов рачун, као и квалификације којим га је овај називао
(„лакомислен”, „властољубив”, „необуздане страсти”, „ни рођен, ни дорастао” да буде
старешина народа). Одбацујући ове оптужбе Стратимировић подсећа да он никада
није бунио народ, него га је подизао против непријатеља српског народа и цара. Исказивао се и на бојном и на дипломатском пољу. Оповргава да је хтео да сазове Народну
скупштину и тврди да није ни помислио да постане српски војвода. Ипак, не криви патријарха, који је за српску ствар искрено радио, већ његово окружење, „који не толико из тежње какве својих начела то раде, но само из ласкателства и сервилитета”, апострофирајући при том посебно Јакова Живановића.142
Своје виђење сукоба са Главним одбором у претходном периоду патријарх
је изнео 29. јануара, у једном допису Главном одбору упућеном из Бечкерека. Помиње
писма Главног одбора упућена њему, пуна ултиматума и увреда његовог достојанства,
као народног управитеља. На све то, као и на плакате Главног одбора и Стратимировића против њега, није реаговао, већ је „ово све на лахко узимао и радио сам моје послове”. Тек пошто је Главни одбор позвао депутирце из разних места „да к мени дођу,
и у Карловце зову ме”, одлучио је да јавно реагује. Пита где ли је сада тај Главни одбор
који га је у јулу и септембру молио да се прими звања „Управитеља”, па чак и „Диктатора”, који му је дао право да сам са војводом поставља чланове Одбора, а који га више
не признаје за управитеља Војводине, иако га признаје за свог председника. „Очевидно је, да је то све смутња Г. Стратимировића, који је своје послове у Бечу оставио, противу мог Налога, да тамо остане док се послови не сврше, ипак доле сишао и Главни
одбор за средство своји лична намера употребио.” Све што тражи Главни одбор, тражи и Стратимировић. О Стратимировићу још говори да је „Бог зна у које име” од Јеврема Обреновића позајмио 1.000 форинти; затим да иде по војним логорима и наговара ниже официре „да за њиме пођу” ; „да га је народ из Беча позвао, који у њему једном
своје спасеније налази”; хвали се да су га у Бечу нудили да буде генерал и царски ађутант; свуда говори како је народ незадовољан радом патријарха, који је апсолутиста,
диктатор, „шварцгелбер” и бирократа; тражи команду над Бачком, уз обећање да ће се
тада смирити. Своју одлуку о постављању Мајерхофера за главнокомандујућег, Рајачић оправдава тиме, јер га је „користио” и покојни војвода, а и војсци је потребан офи141 Јакшић, Преписка Илије Гарашанина 1839-1849, 357-358; Павловић, Србија и српски покрет у Јужној Угарској, 118-119.
142 Thim, III, 349-352.
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цир високог чина, „иначе неима се коме повиновати”. Слично је и у вези са његовим боравком у Земуну. Наиме, одатле лакше може да одржава комуникацију са Београдом
и издејствује сваку врсту помоћи. На крају, пошто је Главни одбор отишао тако далеко да је почео да позива депутирце из свих крајева у Карловце, као и због свега наведеног патријарх је одлучио да суспендује Главни одбор. Наређује им да све канцеларије
затворе и дођу код њега како би видео да ли се могу споразумети или ће их заменити
другим члановима. „Карловце, пак постављам у строго ратно стање, докле се предмет
овај Главног одбора или на један или на другчијии начин не реши”. Опсадно стање је
требао да спроведе генерал Тодоровић.143
О приликама које су владале у односима између њега и Главног одбора, на
једној страни и патријарха, на другој, Стратимировић је писао чешком публицисти
Миковецу у Праг. Он је носиоцу ових писама, Тодору Петровићу, 22. јануара, потписао овлашћење за пут у Винковце, налажући свим властима у Војводини, а „умољавајући” оне изван, да Петровићу обезбеде подвоз и да му допусте слободно кретање.
У писму критикује патријарха због његове апсолутистичке политике и наводи претње
које му је овај упутио. Међутим, он се не плаши, јер ужива подршку народа Војводства, који би за њега „радо жртвовао свој живот”. Такође, уз њега је и Главни одбор,
који је патријархову наредбу о његовом хапшењу прогласио неважећу. Стратимировић овом приликом тражи подршку либералне штампе, истичући своју лојалност аустријским властима.144
Ово писмо није остало непримећено од Стратимировићевих противника. О
њему, као и о писму исте садржине, упућено Кушлану у Загреб, сазнао је капетан Радосављевић. Он је из Загреба, 28. јануара, јавио патријарху о ова два писма, која су заплењена у Руми и чија садржина довољно доказује Стратимировићеве „гадни страсти
и недозрела намјеренија”. Такође, обавештава га о свом утиску током боравка у Земуну, где је видео да Стратимировић има много присталица, међу којима је и Карамата.145
Стратимировић се жалио и Книћанину да у војсци не сме да се помене његово име и да његови противници проносе гласове како он троши државни новац, а истина је да је он за народну ствар жртвовао својих 50 хиљада форинти. Такође, он неће
допустити да га затворе, али да је спреман да се измири и да жртвује све, сем части.
Обећава да ће доћи код Книћанина, ако му овај буде гарантовао слободу.146
Книћанин је, 29. јануара, позивао Стратимировића да у најскорије време
дође код њега у Кикиндски дистрикт. Обећава му да ће га пријатељски примити и да ће
143 Исто, 361-368, 378; Савковић, Патријарх Јосиф Рајачић у Српском покрету 1848-1849, 19.
144 Музеј Војводине, инв. бр. АРХ 211 и АРХ 119, Писмо Стратимировића Миковицу од 22. јануара
1849; Thim, III, 326-327.
145 Музеј Војводине, инв. бр. АРХ 108, Писмо Радосављевића патријарху Рајачићу
146 Павловић, Србија и српски покрет у Јужној Угарској, 119.
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Битка код Вилова

о свему разговарати. Нада се да ће Стратимировић имати разумевања за његов став и
да ће мудро и поштено поступати.147
О том времену сам Стратимировић пише да када је патријарх одборнике у Карловцима прогласио за бунтовнике, мајор Бига, тадашњи командант у Карловцима, добио је наређење да растера стари Главни одбор. При томе је обећао да ће оне чланове који
му се покоре примити у нови Главни одбор. Бига је ову наредбу нерадо извршио, а Стратимировића је замолио да оде код патријарха и прихвати место потпредседника провизорне владе. Међутим, Стратимировић није послушао Бигу, већ се склонио из Карловаца и отишао у Бајшу код свог таста Ђорђа Заке. Одатле се вратио у Карловце, да би
најпосле отишао у Банат. Успут су му прилазили официри и војници, уверавајући га да,
147 Стратимировић, Успомене, 187.
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као и пре, може да рачуна на њих. Стратимировић је од стране патријарха и код Виндишгреца приказан као „опасан бунтовник”, те га је замолио да изда налог својој војсци да
нађу и ухапсе или, ако се буде опирао, убију. Тако је направљена заседа код Бечеја, где су
мислили да ће он прећи у Банат.148
О односу Рајачића и Стратимировића тих дана, писао је и француски дипломата Фабр. У једном писму од 29. јануара, износи мишљење да је Стратимировић млад
човек „великих потреба, а малих прихода”. Док је Рајачић боравио у Вршцу и Темишвару, како би ступио у контакт са Јелачићем, према мишљењу патријарха, Стратимировић
је отишао у Бачку како би побунио тамошње Србе против Аустрије. Зато је патријарх наредио да га ухапсе, као бунџију. Фабр мисли да је Стратимировић под руским утицајем
и да је у вези са кнезом Милошем, који је одан, такође, Русији и да има места страховању
да ће Стратимировић компромитовати „разумне и патриотске амбиције уваженог прелата”.149
У сукоб Главног одбора и патријарха, укључили су се и представници нижих
органа народне власти. Рајачић је почетком 1849. године писао Константину Богдановићу у Беч, како се сви одбори обраћају њему, а „презиру” Стратимировића и Главни одбор.150
Реагујући на проглас Главног одбора од 23. јануара, окружни одбор у Панчеву
стао је на страну патријарха и, 25. јануара, одговорио да му није познато какав је то незаконит акт патријарх донео против „отличне и многозаслужене особе”. Сматрајући да
нема доказа да су патријархови наводи из његове окружнице од 21. јануара нетачни, панчевачки одбор њега „свагда за Управитеља Народа сматра и сматраће”, јер му је ту власт
дао народ. Стога, свако ко увреди патријарха, увредио је и српски народ. Што се тиче
Стратимировића, одбор је довољно уверен његовим поступцима у септембру да он штети народу. О овој делатности Главног одбора у Карловцима, биће обавештено и Правитељство Кнежевине Србије, од кога ће се тражити да Главни одбор „озбиљно опомене да
се к агитаторима себичнима непридружује”.151
Према писму Атанасија Карамате из Земуна упућеном патријарху, 22. јануара, „јавно мњење није овде никако за Стратимировића, и одобрава поступак Ваше Светости, почем се он – Стратимировић – није усовјетовати дао”. Уједно га обавештава о
кретању Стратимировића, који се из Земуна, преко Батајнице и Пазове, где „није чини
никакве побуне”, упутио ка Карловцима. Два дана касније га обавештава да је Стратимировићев брат, Рада, дошао у Земун и да му је у искреном разговору овај обећао да „Ђока
неће ништа против Ваше Светости предузимати”.152
148 Исто, 45.
149 Љубомирка Кркљуш, Француски дипломати о српском покрету 1848-1849, Зборник радова, Правни факултет у Новим Саду, XLI (2007), Нови Сад 2008, 159.
150 РОМС, М. 10.104, Писмо Рајачића Константину Богдановићу у Беч
151 Музеј Војводине, инв. бр. АРХ 100, Допис окружног одбора у Панчеву
152 АСАНУК, СНП, 1849, кут. 8, бр. 2519 и 2523.
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Уследили су дописи са разних страна, у којима су локалне власти изражавале подршку патријарху и одбијале да објаве проглас Главног одбора. Капетан Рајачић из
Даља, 27. јануара, јавио је да је тамо одбачен налог Главног одбора.153
Међу одборима који су се у сукобу Стратимировића и патријарха изјаснили за
овог другог, био је и окружни одбор у Руми, која је тада била једно од средишта српског
народног покрета у Срему. Дана 28. јануара 1849. Јован Стојчевић, као велики судија
румског округа, те Карло (Драгутин) Ристер, као председник Одбора, обратили су се
патријарху, изјављујући да је вест о том сукобу, као и наређење да се Стратимировић
ухапси и пошаље у Земун или Митровицу због „бунтовничких намера”, управо поразила румску општину, која је веровала да све спољне и унутрашње ствари стоје у најбољем
реду. Општина је одбила да обнародује плакате Главног одбора против патријарха, кога
она сматра вођом покрета и цени његове заслуге за народ. Три дана касније Рајачић је одговорио румском одбору да прима на знање његову изјаву и оцењује као „мудри и добри
поступак Румљана”. Истовремено је саветовао „добромислеће” Румљане да никаква наређења не примају од Главног одбора све док се он са Одбором или не споразуме или не
именује друге људе у њега. Чим се Војводина коначно очисти од непријатеља, одржаће се
Народна скупштина, изабрати војвода и устројити Влада. Дотле пак нека општина буде
у миру и не предузима ништа чиме би се осрамотила пред народом.154
У Митровици је 11. фебруара одржана Скупштина на којој су, између осталих,
донети закључци да се патријарх признаје као врховни старешина народа, а Стратимировић и његове присталице проглашавају за побуњенике. Такође, сви они који се речју
и делом дрско односе према цару и другим важним особама подлежу војном закону.155
Сличан став је изнела и команда Петроварадинске регименте, која је патријарху предложила да се Стратимировић ухапси, али пошто би овде могао штетно деловати
на народ, било би боље да се спроведе у неку славонску тврђаву, док не наступе мирније
околности. Уједно га обавештава да у потпуности уважава његову врховну власт и да ће
наредбе примати једино од њега.156
Стратимировић је, 28. јануара, писао месном одбору у Сентомашу да треба да
пошаље два своја посланика у Карловце, као чланове делегације за позивање патријарха да се врати у Карловце. Међутим, Сентомашани су одбили овај позив и о њему известили патријарха.157
Као и у току претходног сукоба Стратимировића и Рајачића, поново је позван
Јован Суботић као посредник. Он је 23. јануара из Митровице отишао у Карловце, где је
у саставу једне делегације, 25. јануара учињен покушај мирења завађених страна. Поводом Суботићевог одласка у Карловце, извештач „Српских новина” из Митровице пише
153
154
155
156
157

Исто, кут. 16, бр. 11.
Исто, кут. 1, 1849, бр. 243, кут. 16, бр. 26.
Deutsche Allgemeine Zeitung, Leipzig, 26. februar 1849, 57.
АСАНУК, СНП, 1849, кут. 8, бр. 2528.
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да „самовољства и самовластја несмеду се трпети, а народ није ничија лутка, да је може
окретати како ко хоће”. „Народ може свакога па и г. Стратимировића дотерати у ред.
Што он кортешује да постане војводом тога се ми не бојимо, њему је сав труд сујетан,
нити ће се народ дати од једног дјетета обманути, који за војводу није дозрео, а и нема
он преважности над свима духовима цјелога народа. Нека сједи с миром, па ће му народ
знати његове заслуге наградити и другим начином.”158
На седници Главног одбора од 31. јануара, донета је одлука о успостављању
сарадње са патријархом, јер је то у општем интересу. Ако неко из Главног одбора више
не ужива народно поверење биће уклоњен из власти. У делегацији која ће отићи до патријарха био је и Ђорђе Стратимировић.159
За то време патријарх и нова Влада су прешли у Панчево, заједно са војском
генерала Тодоровића. Стратимировић каже да се Рајачић на то одлучио, јер се плашио
сремских граничара у Карловцима и Земуну. За њим се упутио и Стратимировић са намером да изглади њихов међусобни неспоразум. Када је за то чуо, патријарх је наредио да се Стратимировић зароби и пребаци у Србију, а он сам је из Панчева отишао
у Темишвар. У Панчеву је затекао Мајерхофера, који се спремао да га ухапси. Стратимировић је лично дошао код њега, што га је изненадило и њихова „дружина се збуни”.
Мајерхофер га „најучтивије поздрави чинећи се и невешт”. Када им је рекао да тражи патријарха и да ће ићи за њим у Темишвар, за њега и његову претњу, спремили су кола и
коње.160
На путу за Темишвар, успут је стигао у Жомбољ, где се налазио и генерал Тодоровић. Ту је Стратимировић одсео у кући једне пријатељске мађарске породице. У
Жомбољу је Тодоровић покушао да га ухапси, али су то спречили шајкаши, чији се један батаљон налазио у Жомбољу. Тада му је стигла вест од генерала Рукавине да не долази у Темишвар, јер му се тамо спрема хапшење. Тако је још неколико дана остао у
Жомбољу. Одатле је отишао у Бечкерек, где је убрзо прешао и патријарх са владом.161
У Жомбољу су се налaзили и представници Главног одбора по позиву патријарха од 29. јануара. Члан Главног одбора Стојшић, 6. фебруара, пише патријарху да
је убедио преостале чланове Одбора да дођу у Жомбољ, али је онда стигао и Стратимировић, те се њихово расположење променило. Одазвали су се његовом позиву на седницу. У писму, нарочито апострофира Александра Костића, као Стратимировићевог
присталицу, који у Бачкој врбује људе за Стратимировића. Такође, против патријарха
јавно говоре и Милетић, Илија Захаријевић и други.162
158 Србске новине, 18/30. јануар 1849, 6; Кркљуш, Средишњи органи власти у српској Војводовини 18481849, 121.
159 АСАНУК, СНП, 1849, кут. 11, Протоколи са заседања Главног одбора
160 Стратимировић, Успомене, 46-47.
161 Исто, 46-47.
162 АСАНУК, СНП, 1849, кут. 16, бр. 22, Писмо Стојшића патријарху од 25. јануара/6. фебруара 1849.
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Патријарх Јосиф Рајачић бодри Србе 1848. године

Свеопште неслагање слабило је и блокирало развој Српског покрета. У покушају да допринесу решењу спорова између патријарха, Главног одбора и Стратимировића, Теодор Живковић је у име омладине из Темишвара, 4. фебруара, писао Константину Богдановићу у Беч, позивајући га да се врати и помогне у изласку из ове кризе.
Према њему, Србе прати „тешка клетва” због сплетки „славољубиви себичника”. „Мужеви који данас на челу народа стоје уделили су себи за цјел славу и величје пред којим
сиротиња наша пузити би морала, јербо само покрај пузеће раје могу они бити велики.” У том циљу не бирају средства и угрожавају народне светиње због „подле страсти
сиове”. Три су узрока овом тешком стању: патријархова околина, која је постала опасна, Главни одбор, „непризнавајући Патријарха за Управитеља народа, на зло нас наводи” и „Стратимировић, хотећи силом војвода бити, хоће да нас упропасти.” Постојање
ове три власти може да има штетне последице. Генерал Тодоровић је блокирао Карлов156
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це, патријарх суспендовао Главни одбор, и пошто је стар може и да умре. „Шта би онда
од наше ствари народе било?” Народ би тада проклињао патријархову околину, Стратимировића и Главни одбор.163
У међувремену, након више неуспелих покушаја да се састану, у епископској
резиденцији у Темишвару су, 8. и 10. фебруара, одржане седнице Главног одбора и патријарха, под његовим председништвом. Ту је био присутан и изасланик српске владе
Стојан Симић, као и Светозар Милетић. Позивајући се на одлуке Народне скупштине од септембра 1848. године, по којима је патријарху била дата и световна власт, Рајачић је поновио своје оптужбе против Стратимировића и његовим „бунтовническим
намерама”, наводећи да су на његовој страни и многобројини окружни и месни одбори, који не одобравају поступке Главног одбора. Прочитани су дописи ових одбора у
којима се подржава патријарх, као и разна акта којима је патријарх „јасно доказао, да
подпредсједатељ глав. отбора г. Георгије Стратимировић бунтовничке намјере има”.
По питању ранијег патријарховог налога о хапшењу Стратимировића, Главни одбор
признаје право патријарху да у немогућности окупљања свих чланова Одбора, доноси овакве одлуке у случајевима опасности за Покрет. На крају је закључено да према
одлукама септембарске Скупштине, патријарх и војвода имају право да спроводе организацију Главног одбора, као и да, актуелне околности захтевају да се у патријарховој личности концентрише управна власт. Тако је Рајачић остао председник Главног одбора, са правом да лично именује два потпредседника. Остали чланови Главног
одбора имају статус референата и патријархових саветника. Главни одбор се окупља
на седницама пошто их председник претходно закаже. Што се тиче Стратимировића,
Главни одбор је препоручио да он буде у „особеној милости г. патријарха – управитеља”, који ће га очински прихватити, те да га не терети због његове прошлости. Напротив, и даље ће користити његове услуге и „употребити га, без икаквог гоненија за
прошлост”. Ипак, сви морају имати обавезу да мотре на његово понашање, како не би
„постојећи поредак не поквари, на ползу непријатељске политике и себични страсти”.
Из Темишвара је Главни одбор послао једну депутацију код Стратимировића која би
му изнела закључке и позвала код патријарха. Уколико се, пак, не одазове једногласно
је решено да се проглашен за „проглашује се за јавног противника!”.164
Док су патријарх и Главни одбор заседали у Темишвару, Стратимировић је
био у Великом Бечкереку и касније је писао како се тада измирио са Рајачићем и остао
потпредседник Главног одбора. Међутим, након тога је постало очигледно да је Рајачић
изашао као победник из овог сукоба.165
163 РОМС, инв. бр. 22.273, Писмо Теодора Живковића из Темишвара Константину Богдановићу
164 Библиотека Матице српске, Нови Сад, РОгСр IV 81.1, инв. бр. 171400; Thim, III, 421-424: Србске новине, 8/20. и 15/27. фебруар 1849, 12 и 14; Kaper, Die Serbische Bewegung in Südungarn, 249-251; Крестић, Леци на српском језику (1848-1849), 282-285; Павловић, Србија и српски покрет у Јужној Угарској, 119-120; Савковић, Патријарх Јосиф Рајачић у Српском покрету 1848-1849, 20-21; Петров,
Патријарх Јосиф Рајачић и Ђорђе Стратимировић 1848-1849. године, број 98-99, 86-87.
165 Стратимировић, Успомене, 47.
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Из тог времена датира једно Стратимировићево писмо упућено патријарху.
Он из Кулпина, 16. фебруара, извештава Рајачића о стању Бачкој, где је дошао из породичних разлога. Уочава две опасности за Покрет, од којих је једна анархија завладала
у крајевима опустошеним од Мађара, а друга долазак трупа грофа Нужана, које ће једва дочекати да искористе овакво стање као повод за успостављање војне власти. Анархија иде дотле да поједина војна и цивилна лица преузимају на себе судску власт, па и
осуђују на смрт. Сам је испитао неке такве случајеве и ставља их патријарху да донесе
коначан суд. У војсци је стање такво да „не зна се казати ко заповеда и ко слуша”. Поједина места у Бачкој, на линији према Мађарима, веома страдају у честим походима мађарских трупа из Петроварадина, које хоће да их ставе под своју контролу. Стратимировић сматра да узрок ових тешкоћа то што не постоји један способан командант који би
и са малом војском, добром стратегијом, могао да одбије мађарске нападе. Такође, било
би добро када би и сам патријарх дошао у Бачку и спровео неопходне мере. Предочава патријарху и како је позиционирао постојећу војску и моли га за мишљење: „јесте ли
са овим поступком задовољни и шта у смотренију Бачке чинити намеравате”. На крају
писма, констатује да су тренутно за народ много кориснији „енергија и поштено поступање”, него „препирање за једну или другу форму устава”, те стога моли патријарха да
га разреши учешћа у уставној комисији. Уместо тога да га ангажује у неком другом корисном послу – у регулативној комисији у Бачкој или да му врати војну команду. Одговарајући му, Рајачић, мање више игнорише његове предлоге и молбе и понавља да му
је послат позив за учешће у уставној комисији. Приговара му и што је његов брат Тома
узео царске пушке из Сентомаша и поделио их по Керу и Шовама.166
Убрзо после састанка у Темишвару, патријарх је, једном уредбом, донетој у
Кикинди, 16. фебруара, извршио реорганизацију Главног одбора, односно Владе. За
себе је задржао место председника, односно „Управитеља Војводовине”.167
Пошто су овим били уклоњени сви неспоразуми између Главног одбора и патријарха, он је генералу Тодоровићу наредио да укине опсадно стање у Карловцима и
све врати у пређашње стање. Тодоровић је, 19. фебруара, извршење тог задатка поверио
мајору Биги. Након тога је и седиште власти из Панчева премештено у Земун.168
Стратимировића није било међу члановима Главног одбора. Стога се он, 22.
фебруара, жалио патријарху, који му је после три дана одговорио да „после онолики искушења” не може да има поверења у њега. Постојала би опасност да у том случају он по
његовом обичају поступа самовољно. Међутим, као члан уставотворне комисије он би
могао да буде од велике користи.169
166 АСАНУК, СНП, 1849, кут. 2, бр. 880/I, Стратимировићево писмо Рајачићу
167 Исто, бр. 898; Напредак, Сремски Карловци, 11/23. фебруар 1849, 9; Србске новине, 11/23. фебруар
1849, 13
168 Исто, кут. 3, бр. 1086; Србске новине, 8/20. фебруар 1849, 12.
169 Музеј Војводине, инв. бр. АРХ 109, Концепт патријарховог писма Стратимировићу
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Он се очигледно није потпуно помирио са чињеницом да је уклоњен из руковођења Покретом, те се упустио у акцију окупљања својих најближих присталица. Током фебруара упутио је више писама у којима их позива на састанак у Жабљу. У писму
Прњаворцу, Стратимировић говори да је одсудно време да се установи правац деловања у народу. Стога га обавештава да, 28. фебруара, у Жабљу намерава да одржи конференцију са „интелигенцијом Војводине” и моли га да у томе учествује заједно са оним
својим пријатељима које сматра „поузданим”.170
Прњаворац је, међутим, 24. фебруара, јавио Рајачићу да му је „данас” Стратимировић писао о сазивању конференције војвођанске интелигенције за 28. фебруар у
Жабљу. Од патријарха тражи упутства како да у будуће поступа са Стратимировићевим наредбама и шта да ради у вези са овом конференцијом.171
О Стратимировићевој намери да одржи конференцију, Рајачићу је још раније,
22. фебруара, јавио и мајор Стејин. Он је располагао и списком учесника, међу којима су били Светозар Милетић, Ђорђе Радак, Александар Костић, Данило Медаковић
и други.172
Милош Јоцић, адвокат, 24. фебруара, обавестио је Рајачића да је Стратимировић 16. фебруара без најаве дошао у Сентомаш, у пратњи петнаест наоружаних момака, и имао „конференцију” са својим „приврженицима”. Пропагирао је комунизам међу
народом, и Сентомашане је завађао са патријархом говорећи да ниједан од њих, упркос
њиховој храбрости и пожртвовању, није добио медаљу.173
Када су његове намере обелодањене, Стратимировић је, 26. фебруара, писао Рајачићу при чему се брани од „кривих толковања”, како он хоће да сазове некакву
скупштину. Ради се само о писмима пријатељима у којима се они позивају на дружење у
Жабљу, приликом његовог путовања на које га је послао сам патријарх. Зато намерава да
дође до патријарха у Кикинду и лично га разувери и изјави му покорност.174 И шајкашка
команда је јавила патријарху да нема никакву информацију о конференцији у Жабљу.175
У складу са закључцима састанка у Темишвару, Рајачић је убрзо имао прилику да „употреби” Стратимировићеве војничке способности, позивајући га да преузме
команду над војском у Шајкашкој. Међутим, и то је одмах постало повод за међусобне
несугласице. Стратимировићеви поступци су узнемирили патријарха, јер је у њима видео да је овај поново преузео команду над војском. Стратимировић му је то и потврдио
у писму од 11. априла, напоменувши да су му команду поверили официри. Патријарх је
одговорио да он Стратимировићу није предао врховну команду, већ га ангажовао само
170
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Исто, инв. бр. АРХ 117, Писмо Стратимировића Прњаворцу
Исто, инв. бр. АРХ 116, Прњаворчево писмо Рајачићу
Исто, инв. бр. АРХ 114, Писмо мајора Стејина Рајачићу
Исто, инв. бр. АРХ 115, Писмо Милоша Јоцића патријарху
Исто, инв. бр. АРХ 99, Стратимировићево писмо патријарху
АСАНУК, СНП, 1849, кут. 6, бр. 2041.
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да подигне морал војсци и народу. Врховна команда је тада већ била у рукама грофа Нужана, а официри нису овлашћени да било коме предају врховну команду.176
И поједини команданти су се жалили на Стратимировића који се понашао као
главнокомандујући. Тодоровић се жалио патријарху да се Стратимировић понаша као
врховни војни командант. Тврди да га је за то опуномоћио сам патријарх. Његове наредбе доприносе узнемиравању духова и народну ствар доводи у незгодан положај.177
Такође, после битке код Мошорина, када је патријарх кривио Стратимировића за страдање околних српских села. Оптужио га је да је против његовог налога ступио у акцију, пре него што је добио појачање и одговарајућа упутства.178
Истовремено, одбачена је и Стратимировићева тих дана издата наредба Немачко-банатској регименти да све војне бегунце у свом округу предају војном суду, уз
претњу кажњавања свих оних који их не пријаве или сакрију.179
И једно патријархово писмо Книћанину, од 15. априла, потврђује да је овај поново испољио неповерење према Стратимировићу и препоручио је Книћанину, како
да са њим поступа. Книћанин му је одговорио да ће „Стратимировића на његову дужност упутити” и подсећа патријарха на Стратимировићеве заслуге током последњих
дана у Шајкашкој.180
Још пре Перцелове офанзиве, током марта 1849. године појавиле су се иницијативе за сазивање Народне скупштине. На скупштини Друштва српског напретка
у Карловцима, 2. марта, поборници ове идеје закључили су да су се стекли услови за
њено одржавање. У том тренутку, скупштини су могли да присуствују посланици из
скоро свих делова Војводине, који су требали да изаберу новог војводу и да дају своје
мишљење о свим важним питањима.181
Такве захтеве је испоставило више месних и окружних органа власти. За одржавање народне скупштине изјаснили су се Ирижани, Карловчани, Земунци...182 Један
циркулар са истим захтевом, у име омладине кикиндског Округа, месним органима
власти упутио је Ђорђе Радак. Он констатује да је цела управа над Војводином у рукама
патријарха, који више није способан да је води, тим пре што се разболео и предлаже да
се тај захтев поднесе окружном одбору.183
На седници Главног одбора („Правитељства”), 1. априла, под председништвом
патријарха, донета је одлука да се народна скупштина одржи у Земуну 20. маја. Том при176 АСАНУБ, Дјејанија, II, бр. 645, стр. 1648-1652; Љубомирка Кркљуш, Средишњи органи власти у
српској Војводовини 1848-1849, 134.
177 АСАНУБ, Дјејанија, II, бр. 668, стр. 1681-1683.
178 Стратимировић, Успомене, 276-277.
179 АСАНУК, СНП, 1849, кут. 10, бр. 2927.
180 Thim, III, 648-650.
181 АСАНУК, СНП, 1849, кут. 5/14, бр. 1417.
182 Исто, кут. 8. бр. 2365 и 2373, кут. 9, бр. 2828; АСАНУБ, Дјејанија, II, бр. 477, стр. 1187-1188.
183 АСАНУК, СНП, 1849, кут. 6/17, бр. 2036, Циркулар Радака месним одборима
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ликом, патријарх је због обимности послова предложио да се именује још један председник и за то место кандидовао Ђорђе Стратимировића.184
О томе говори и једна новинска вест у бечком листу „Пресе”. Према дописнику, уочи битке код Мошорина, у Земуну је закључено да се 8. маја одржи Народна
скупштина, како би се изабрао нови војвода. Он је требао да буде изабран још пре пет
месеци, а као особа са највише гласова означен је пуковник Книћанин.185
Изражавајући незадовољство постојећим стањем у власти, Главни одбор је,
27. априла, писао патријарху. Замерали су му да све важније послове, уместо појединих
одељења или целог Главног одбора, он решава потпуно сам, и то без њиховог знања и
сагласности. Сматрају да није у складу ни са закључцима Мајске, ни закључцима Септембарске скупштине. Приписује му се и кривица за лоше стање на војном и дипломатском пољу. Стога, пошто Главни одбор неће да преузме одговорност пред народом за
делатност патријарха, предлажу му да изврши персоналне промене у власти и да у будуће ради у сагласности са Главним одбором.186
У међувремену, захтеви за сазивањем Народне скупштине и избора новог
војводе стизали су из разних крајева Војводине. Такав захтев је, 5. маја, дошао из Руме,
Ирига, Шида и Земуна. Из тих места су стигле депутације, а на челу румске је био Константин Богдановић, ранији присталица патријарха Рајачића. Депутирци су изјавили
да је њему поверена судбина српског народа, са чим се не сме играти, јер ће полагати рачуне самом Богу. Такође, неће напуштати Земун без његовог одговора, јер „немамо куда
ићи”. Сматрају да је свако одлагање највећа грешка и зато траже: „Народну скупштину одма, Главу народну одма; па труп без главе пропасти мора па макар му све европске
силе пријатељовале”.187
О тадашњим несугласицама између Рајачића и струје коју је предводио Стратимировић писао је и лист Винер Цајтунг. Једна вест каже да је 1. маја у патријарховом
стану у Земуну одржан „буран” састанак. Њему су присуствовали делегати из разних
крајева, при чему су нарочито они из пострадале Бачке и Баната, подржани од чланова
земунског комитета, замерили патријарху што су Срби, како у ратним, тако и у дипломатским стварима, заузели ретроградне ставове, те су сматрали да је он могао да скрати
рок за одржавање националног сабора са 8. на 1. мај, како би у Војводству могла одмах да
се уведе конститутивна одговорна намесничка управа. Даље, захтевали су да се наоружају сви људи способни за оружје и да патријарх више не таји своје састанке и акције. Аутор новинског чланка, који доноси ову вест, очигледно присталица патријарха, брани га
да он увек ради јавно и очински брине за добро свог народа. Патријарх је врховни пастир
и управник српског народа и увек је знао примерено да одговори на овакве представке
и уверљиво умири народ како се он свим својим снагама и пожртвованошћу на најбољи
184
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Исто, кут. 9, бр. 2844 и 2887.
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Thim, III, 675-67.
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начин брине за Србе. Такође, Стратимировић од 30. маја треба да напусти службу и положаје код Римских шанчева, јер ће команду над тим трупама преузети мајор Бунчић,
док народни генерал Книћанин треба да буде опозван у свој завичај.188
Истрајавајући на својим захтевима, у земунском магистрату је, 6. и 7. маја,
одржана скупштина представника одбора из Земуна, Руме, Ирига, Митровице, Шида
и Панчева. Са скупштине је упућен захтев патријарху да се што пре сазове Народна
скупштина. Изабрани су нови чланови „правитељства”, без којих се неће моћи доносити одлуке. Такође, закључено је да треба да се укину мере кнеза Виндишгреца, које су
уперене против Срба, као и да се позову на одговорност генерал Тодоровић и пуковник
Херди, који су узрочници пропасти српског народа.189
Тај догађај је, на свој начин, прокоментарисао и лист „Напредак”. Он преноси
вест из земунског листа „Аграмерка”, о томе како је 5. маја у Земун стигла многобројна
депутација „из крајева Војводства”, са намером да пред патријарха изнесе своје захтеве. Коментаришући овај догађај, са намером „публикуму истину казати”, аутор чланка
у „Напретку” констатује да „бунтовна партаја код нас је сва средства употребила, да се
дочепа владе над народом, и да господари у војводству”. Пошто су њихови ранији покушаји пропали, употребили су „неколико људи” из Митровице, Руме, Ирига и Шида,
које су „подболи” да 5. маја предају једно писмо патријарху. Они су се, заједно са неким
Панчевцима и Земунцима, окупили у магистрату и себе прогласили за заступнике народа. Њихов задатак би био, сазивање народне скупштине, протест цару због увреде у
октроисаном уставу, укидање установе царског комесара и окружне војне команде, генерала Тодоровића извести пред народни суд... Један одбор те скупштине, предвођен
Ђорђем Стратимировићем, 8. маја је отишао код Мајерхофера, али нису наишли на очекиван пријем. 190
У једном од претходних бројева, осврћући се на исти догађај, „Напредак” такође осуђује настојања разних општина за сазивањем Народне скупштине. „Пребацује
нам се нека анархија, јакобинство, републиканизам, сношеније са пољском пропагандом, па најпосље друга нека партизанства.” Што се тиче сусрета делегације са Мајерхофером исход ове посете је другачији. Пише да су неки чланови Правитељства, на челу
са потпредседником Стратимировићем, отишли код Мајерхофа са намером да га упознају са закључцима конференције и оптуже патријарха за самовладу. Мајерхофер се
сложио са њима и обећао да ће од патријарха затражити да ради у сагласности са Правитељством и да се окружи људима који имају поверење народа, док оне друге да удаљи
из јавне службе.191
Пошто патријарх није у кратком року, као је очекивано, одговорио на захтеве земунске супштине, а видећи колика опасност прети отаџбини, 13. маја му је поно188
189
190
191
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во писано, ограђујући се од последица које могу да настану због таквог његовог понашања.192
Дешавања у Земуну нису прошла неопажено од стране Мајерхофера. Он је,
8. маја, обавестио председника владе Шварценберга да је у Земуну образована „противвлада уперена против патријарха и делом против мене”. Слично му је поновио и
у писму од 16. маја. „Патријарх је доспео у руке једне партије авантуриста”, који га наговарају да се супротставља мерама владе и одвраћају од комуникације са разумним
људима у народу, као и са њим. Писали су и у Беч, тражећи хитно сазивање Народне
скупштине, избор новог војводе, разграничење Војводине, посебну управу, финансије,
судство и увођење народног језика у управу.193
Истог дана, 16. маја, патријарх је писао бану Јелачићу, тражећи од њега помоћ
у виду примерене војне силе, која би осујетила планове бунтовника и завела сигурност
у Земуну.194
Народна скупштина, ипак, није била сазвана. Догађаји на које Срби нису могли да утичу, а тицали су се интересне политике великих сила на Балкану, у наредном
периоду условили су престанак функционисања народне власти у Војводини, а тиме
и утицаја патријарха. Тако су уједно престали и разлози за сукобљавање две струје у
Српском покрету.
Касније, када је и сам Рајачић развлашћен у корист Мајерхофера, он је 1. августа, објавио проглас у коме је дао своје виђење сукоба који је имао са Стратимировићем током 1849. године. У њему помиње Стратимировићеву намеру да после смрти
Шупљикца, преузме његово место, и то након сазивања сабора, који би га, у околностима када многи делегати не би могли да дођу на сабор, вероватно и изабрали. Обраћајући
се народу Рајачић каже „... Ја сам одма духом мојим проникао, да ће нове и страшније
буре, страшнија искушенија него икада и на мене и на тебе доћи. Ја сам предвидио, да
ће г. Георгије Стратимировић моју заповјед преступити, из Беча одма доле доћи, и о том
радити, да мене уклони, а себе војводом начини. Ово без твоје грдне штете, без твоје
пропасти бити не би могло, јер би те посао овај с пута законитости и у стање ребелије
бацио био. – Желиш знати како? – Ево како: за изабрати војводу, морала би се скупштина, сабор држати. Сабор уредни држати се није могао, јер ни четврта част Војводовине у нашим рукама није била, а кромје тога свака народна скупштина била је због ратнога стања од озго забрањена. Сабор дакле био би само части (тако!), а не законити. На
сабору том старало би се зато, да већина гласова на Стратимировића падне. Цар наш и
министерство таковога и тако изабранога војводу нигда признао и потврдио не би; јер
војвода мора бити таки човек, кога а министерство као вјерна, храбра, искусна, зрјела познаје, коме може толики народ, толику војску и градове у Војводовини с совјести
повјерити; војвода мора бити човек у високом војничком степену. – Сад ми кажи, на192 Thim, III, 733-734.
193 Исто, 713-714, 746-748.
194 Исто, 745.
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роде мој, би ли Његово Величество Стратимировића, који у никаквој административној струци га дана служио није; који ништа друго у војсци царској него лајтнант, и то
само годину или двије дана био није, пак и то давно оставио – би ли, велим, наш премилостиви император њега као, Српског Војводу признати и потврдити могао? – Ти би
може бити захтевао – цар учинити не би могао; ти би се противио – Цар би те за непослушна, за противника, за ребела прогласио, пак би те као и Мађара тукао; у најмекшем
случају ти би се с твојим избором пред цјелим свјетом осрамотио. – Да је о том речени
г. Стратимировић озбиљски све до доласка г. Бана радио, свједочи из моје заповједи одлазак из Земуна у Карловце, гди је Главни Одбор у своју мрежу уловио, на чело његово
себе поставио, које су Немце, Словаке и Чифуте по Бачкој у име твоје глобили изаслао;
прокламације против мене по народу простирао; по Бачкој тумарао и у Жабљу неку
скупштину своји повјереника заказао; и у његовом духу су наше новине писале; мене,
твога патријарха и управитеља и царског опуномоћеног повјереника, грдиле том духу
позвани су били у Земун Румљани, Ирижани, Шиђани и Панчевци – из којих је овдје
нека конференција састављена, која ће надамном и твојим правителством бити; ово, и
мене контролирати, и без које саизволенија ништа не би смјели чинити. У овом духу
састављена је она у „Вјеснику” печатана и против твога, народе, правителства управљена адреса на свјетлога Бана, коју овај у Земуну примити није хотјео, но која му је преко г. Павла Риђичког приватно предана, но никаква вниманија удостојена. – Јошт би ти
много којешта, народе мили, имао казати, чим су ови назови-родољупци и мене, и све
друге поштене и ваљане чиновнике код тебе и нашега високога правителства и двора
омразити и оцрнити паштили се. Све и сва ова рађена су у твоје име али у њиов рачун.
Они су до тога дотерати намјеравали, да ја без њиове воље ни у шетњу изићи, нити кога
к мојој трапези позвати могу. – Знај, народе, тко мене и правителство твоје, – кому сам
ја од тебе претпостављен, и од цара признат, већ ево пуну годину дана са највећом ревности, љубави и пожертвовањем – онако нека ми Бог даде! – за једину твоју срећу и напредак; – тко, велим, мене и правителство твоје понизити, оцрнити и у зао кредит довести труди се, тај теби добра, народе, не само не жели, него те убија и камен ти у торбу
меће. Јер погледај око тебе кога имаш? Тко ће те заступити? Тко ће за тебе гди треба проговарати?!“195
Тако се после више месеци завршио српским поразом српско-српски спор
који су водили Стратимировић и патријарх Рајачић. Штета је била велика и ненадокнадива. Корист је имала званична државна политика, која је спор у великој мери и контролисала и подпиривала. Српски народни покрет није могао пуним капацитетом да
оствари своје циљеве и пистепено утапање у државне структуре, државну војску и државну политику било је немонивно. Једини поражени у рату два предводника били су
Српски покрет и српска политика у Монархији.
195 Проглас патријарха Јосифа Рајачића, Библиотека Матице српске, Нови Сад, РОгСр IV 113.1, инв.
бр. 831450, и РОгСр IV 112.1 инв. бр. 831448; Novine dalmatinsko-hrvatsko-slavonske, Zagreb, 14. avgust
1849, 116; Thim, III, 864-874; Крестић, Леци на српском језику (1848-1849), 322-329.
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ОТНОШЕНИЯ ПАТРИАРХА ИОСИФА РАЯЧИЧА И ,,ВОЖДЯ”
ДЖОРДЖА СТРАТИМИРОВИЧА ВО ВРЕМЯ СЕРБСКОГО
НАРОДНОГО ДВИЖЕНИЯ В 1848/1849 ГОДАХ
др Жарко ДИМИЧ
Резюме: В работе показано отношение между патриархом Иосифом
Раячичем и полководцем Джорджем Стратимировичем, двумя ключевыми личностями во время великого сербского народного движения
в 1848-1849 годах. Через хронологический след событий, в течение двух
неполных годов существования этого движения, мы объясним уровень
отношений между этими ключевыми личностями, выдающимися представителями сербского народа и более значительных событий. Подчёркнуты и выяснены не только причины, но и последствия их глубоких
конфликтов, недоразумений и как всё это повлияло на сам ход, успехи и
провалы этих военных событий.
Большая часть центральной Европы оказалась в революционарном вихре
и в состоянии кипящего национального самосознания и события скоро
передвинулись и к пространствам империи Габсбургов. После мартовских
событий в Вене в 1848 году, они немедленно передвинулись и в Пешту,
которая ищет свои национальные и государственные права, но притом
те же самые права они не готовы отдать другим народам, живущим на
просторах Венгрии, среди прочих, сербам и хорватам. Провозглашением
Сербской Воеводины в Сремских Карловцах, 13-ого мая 1848 года, а после
атаки командира Петроварадинской крепости, генерала Яноша Грабовского на Карловци 12-ого июня 1848 года, начались военные стычки между
сербами и венграми. Относительно недавно выбранный патриарх Иосиф
Раячич стал не только духовным вождём, но также и ведущим политическим деятелем среди сербов. С другой строны выделился, как чрезвычайно храбрый и умный полководец, Джордже Стратимирович, который уже
после своей первой победы в битве за Сремски Карловци приобрёл огромные симпатии народа и армии. Здесь сталкиваемся с двумя подходами
в борьбе с венграми, а также и с отношениями к венскому дворянству
и их представителям. В этих сражениях видна и значительна роль сербского княжества и воеводы Стевана Кничанина и представителя Вены,
Фердинанда Мейергофера.
Ключевые слова: Сремски Карловци, Тител, патриарх Иосиф Раячич,
Джордже Стратимирович, Стеван Кничанин, Фердинанд Мейергофер.
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RELATIONS OF PATRIARCH JOSIF RAJAČIĆ AND “VOŽD” DJORDJE
STRATIMIROVIĆ DURING THE SERB NATIONAL MOVEMENT
OF 1848 - 1849
Dr. Zarko DIMIĆ
Abstract: The paper presents the relations between Patriarch Josif Rajačić and
Army Commander Djordje Stratimirović, the two key figures during the great
Serbian national movement from 1848 to 1849. Through the chronological follow up of the events during these two years of the movement we have explained
the nature of relations of these key figures, prominent representatives of the
Serbian people, as well as their relation tothe significant events. The causes, but
also consequences of their deep conflicts, misunderstandings, and how they
affected the course, successes and failures of these war events were highlighted.
The largest part of central Europe was found in a revolutionary whirlpool and
national agitation, and these events were soon transferred onto the territories
of the Habsburg Monarchy. After the March events in Vienna in 1848, the turmoils were swiftly transferred to Buda-Pest, that had been seeking to practice
its own national and state rights, but forbade other peoples in the territory of
Hungary to practice these same rights – and amongst others, to Serbs and Croats. On the occasion of the proclamation of the Serbian Vojvodina in Sremski
Karlovci, on May 13, 1848, and after the attack of the Commander of the Petrovaradin fortress – General Janoš Hrabovski on Karlovci on June 12, 1848,
the military conflicts between Serbs and Hungarians started. The newly-elected
Patriarch Josif Rajačić became not only a spiritual leader, but a leading political
figure among the Serbs as well.
On the other hand, being a very brave and skillful military leader, Djordje Stratimirović became a very prominent person, and after his very first victory
in the battle for Sremski Karlovci gained huge popularity among the people
and the army. Here we come across two different concepts of fighting against
the Hungarians and of relations with the Vienna Court and its representatives.
These conflicts also show the significant role of the Principality of Serbia and of
Vojvoda (Duke) Stevan Knićanin as well as of the Vienna representative, Ferdinand Mayerhofer.
Key words: Sremski Karlovci, Titel, Patriarch Josif Rajačić, Đorđe Stratimirović,
Stevan Knićanin, Ferdinand Meyerhofer.
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EКОНОМСКЕ ПРИЛИКЕ И АСИГНАТИ У 18.
И 19. ВЕКУ – У ДОБА ПАТРИЈАРХА РАЈАЧИЋА
Апстракт: Друштвене и привредне околности значајно су утицале на рад
српског патријарха Јосифа Рајачића. Овај рад обрађује економске прилике
у периоду 18. и 19. века на територији где је столовао патријарх Рајачић,
територија данашње Војводине, као и матице Србију која је у то време
била под тешким бременом окупације турске силе. Становништво су чинили обични грађани, сељаци и војнички део Срба. Тешки услови живота
Срба под аустријском влашћу која је била у непрестаном рату што је довело у једном периоду до финансијског банкрота државе оптерићивала
су све слојеве становништва. Метални новац се замењивао папирним да
би се превазишли ови проблеми. Као један од облика вредносних папира
емитовани су асигнати у циљу одржања финансијског система.
Кључне речи: војна крајина, метални новац, асигнати, банкарски слом,
финансијска реформа

Време у којем је живео и стварао српски патријарх Јосиф Рајачић било је
испуњено великим друштвеним превирањима. Рођен 1785. године непосредно пре
француске револуције (1789) у време великих промена у производњи и настанку нових индустрија (1848) био је сведок потребе народа да обезбеди склад економских и
духовних потреба. Велика материјална немаштина утицала је на бурне друштвене догађаје на територији где је живео српски народ.
Крајем 18. века ерупција вулкана Лакија (1783) донела је велике тешкоће становништву целе Европе. „Поједини историчари ове новонастале услове узимали су
и као један од фактора који је довео до природне исконске борбе одржавањем биолошког живота... резултирало је великим сеобама становништва” 1
1

Димић, Жарко и Јеремић, Љиљана (приређивачи), (2011), Описаније живота Патријарха Јосифа
Рајачића, Чигоја штампа, Београд, стр.8.
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У овом раду приказаћемо економске прилике на територији аустријског царства, где је живео српски народ под духовним вођством патријарха Јосифа Рајачића и
стање у Србији, матици српског народа. То је период великих немира и раслојавања европских држава, нестајања и настајања европских царевина.
Економске и друштвене прилике у 18. и 19. веку у доба патријарха
Јосифа Рајачића
Након потписивања Пожаревачког мира 1718. године економске прилике у
Војводини биле су тешке. Одласком Турака остали су велики проблеми, становништво
је живело у беди, велики број је избегао услед ратних прилика, а знатан број је погинуо.
Дугогодишња борба Срба за опстанак на територији Војводине под турском најездом
донео је бројне епидемије које су десетковале становништво. Проблеми са поплавама
услед нерегулисаних речних сливова нарочито реке Тисе и њених притока (Тамиш,
Бегеј). Осим ових неприлика, нехигијенском животу диприносили су и услови становања. „Сеоске куће су биле бедне уџерице и кровињаре, често и земунице. Грађене су
обично од испреплетаног прућа и об- лепљиване блатом, покриване трском или сла-

Цртеж из путописа др Едварда Брауна приказује једно село у Срему 1699. године
(Извор: Максимовић, 2014:71)

мом. Фридрих Таубе, који је пропутовао кроз Срем 1776/77, записао је да „су куће начињене од земље, покривене сламом, шашом или трском, немају ни стакла на прозо168

Проф. др Љиљана ЈЕРЕМИЋ, Проф. др Лидија БАРЈАКТАРОВИЋ

рима, те више личе на свињце него на људске станове, док Цигани станују у подземним
становима изнад којих је подигнут кров од сламе”.2
После одласка Турака, аустријске власти почеле су са колонизацијом Војводине и да је насељавају аустријским становништвом. Долазак немачког становништва
утицало је на локално становништво у различлитим у областима: пољопривреде,
исхране и бриге о здрављу нарочито, сузбијању епидемија. Оснивањем Здравствене
комисије 1737. године у функцији саветодавног тела директно подређена цару значајно се унапредила област здравствене заштите. До измене назива здравствене организације дошло је 1753. године, када је промењен у Дворску здравствену комисију, која је
имала своје организационе јединице у сваком генералату у Војној граничарској области. Унапређење и реорганизација извршена је тако што је укинута ова комисија и дата
је надлежност за област здравства Дворском ратном савету. Превасходна улога овог
органа била је да се спроводи политика заштите од епидемија (куга, колера, велике богиње) које су у претходним годинама однеле велики број живота. У претходним годинама помоћ становништву пружала су свештена лица и на тај начин помагали одржавању здравствене заштите. Тако према Бреберини имамо став „да српски православни
калуђери и свештеници са својим медицинским знањем нису заостајали за својим колегама са Запада.”3
Да би једна земља могла да се развија потребно је да има здраву радну снагу
и добру здравствену заштиту. Можемо рећи да је српско становништво у Војводини
у периоду 18. и 19. века било измучено дуготрајним ратовима, немаштином, нехијенским условима живота и лошим друштвено-економским стандардом. Управо из тог
разлога значајно је оснивање болница, како војних, тако и цивилних. Прва цивилна
болница на територији Војводине основана је у Новом Саду као Православна болница
коју је основао православни пострижник Софроније Томашевић између 1725. и 1729.
године.4 Касније су отворене здравствене установе у многим местима, а у Сремским
Карловцима отворена је болница 1783. године. Током револуционарних година 1848.
(16. августа) Главни одбор српског покрета донео је одлуку да се оснује Санитетско
одељање, при овој болници. Такође, изабран је главни доктор за Војводину др Милош Радојичић. Главни одбор Српског покрета организовао је санитетске болнице при
свим војним јединицама и тако настојао да се заштити здравље војника.5
Економски развој једне земље почива на добро развијеној привреди и пољопривреди. Када је реч о српском становништву у Војводини видели смо да су ратни
услови довели до лоше економске ситуације, а такође ни матица Србија није била у
2
3
4
5

Бреберина, Милан, (2014), Историја хирургије на територији данашње Војводине, стр. 5-66, Серија
природних наука, Св. 16. Матице српске, Грађа и прилози за културну и друштвену историју, Матица српска, Нови Сад, стр.40.
Исто, стр.31.
Исто, стр.31.
Исто, стр.45.
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бољем положају у првој половини 19. века. На пример, Београд, престолни град почео је индустријски да се развија тек при крају 19. Века, после одласка Турака. Почетни
развој индустрије Београда заснивао се на занатству у том периоду, да би тек почетком
20. века држава интензивније почела да подржава предузимљиве нове индустријалце.
Прво се развила кланица, а потом стругара, текстилна и хемијска индустрија. Велики
подстицај развоју индустрије Београда дала је изградња железнице.6
Почетком 19. Века, за време владавине кнеза Милоша Обреновића, појавило се интересовање за индустријским развојем. Први предлози су се односили на експлоатацију рудног богатства и отварање железара. Међутим, тек доласком кнеза Александра Карађорђевића (1842-1858) установљен је концепт развоја индустрије, Илија
Гарашанин је 1849. изложио циљеве развоја државе, када је установљено као главна
индустријализација. Предлог је био да се на основу развоја рударства улаже у њихову
прераду, али превагнула је одлука да се развија војна индустрија. Донета је одлука да се
у Крагујевцу изгради фабрика топова.7 Металопрерађивачка индустрија је била запостављена. Велики проблеми, који су кочили развој био је недостатак стручних кадрова, који би могли компетентно да доносе пословне одлуке. Недостаатак стручног образовног кадра није могао да се реши брзо. Држава је прибегла разним стимулацијима
у виду добрих зарада и социјално-здравственог осигурања да би заинтересовала и задржала квалификовану стручну радну снагу. Држава је уложила велике напоре да би
се отвориле стручне занатске школе и у суштини водила цео пројекат индустријског
развоја.
Један од значајних проблема била је и лоша саобраћајна мрежа. Централни
део Србије био је под густим шумама и зато је добио назив Шумадија.8 Путеви су били
намењени запрежним колима и постојало је неколико путних праваца који су водили од Београда на југ преко Смедеревске Паланке (у то време Хасан-пашине паланке),
Јагодине и Ниша. Одатле је један пут водио према Солуну, а други преко Бугарске до
Истанбула (Цариграда). Тај пут се називао Via militaris и повезивао је више држава.
Нешто боље друмске везе између Београда и других градова почетком 19. века биле су
путеви према Крагујевцу, Ваљеву, Нишу, Зајечару, Неготину, Књажевцу (Гургусовац)
и даље према југоистоку, Бугарској. Путеви према западу били су преко Новог Пазара,
Сјенице, Прибоја ка Вишеграду и Сарајеву, што је представљало везу према мору,
Котору и Дубровнику. Саобраћај се обављао запрежним колима са коњима, воловима,
6
7
8

Саша Михајлов, (2011), Настанак и развој индустријске зоне на десној обали Дунава у Београду
од краја 19. до средине 20. века; beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2012/06/05-sasa-mihajlov.
pdf, стр.91-116.
Миљковић-Катић, др Бојана, (2010), Управљачке вештине администрације кнежевине Србије и заснивање индустрије (1834-1858); Међународна научна конференција МЕНАЏМЕНТ 2010, Крушевац, 360-365; стр. 361-362.
Влаховић, Петар, (1995), Село у Србији у XIX веку, Гласник Етнографског института САНУ, књ.
XLIV, стр.281.
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магарцима и другом вучном стоком, а такође био је жив и речни саобраћај, користиле
су се скеле, чамци и лађе.9
На основу овог увида видимо да матица Србија почетком 19. века није имала
на довољном нивоу развијену путну мрежу.
Становништво у Србији у овом периоду живело је у ратним околностима и
када је дошло до слома Првог српског устанка масовно се исељавало у Аустрију и Румунију. Српско село је било главни носилац опстанка државе у тако тешким условима.
„Говорећи о неким догађајима из 18. века, пред каснији устанак, М. ПанићСуреп наводи: „Шумадију покри мук. Она толико запусте, да више не беше никога у њој ни да
зајауче. Села као да више није ни било. По пећинским манастирима и ћелијама утулише се писареви жижци. Ако си жељан човека тражи га међу зверовима; ако пак његову
сподобу хоћеш да видиш, наћи ћеш је на ропским радовима, запуштених спахилукачовека није, а личи на створ људски. Тражиш ли писане трагове тога доба, гледај стене
и рушевине зидина... можда ћеш моћи видети по неки словни урез ...”. Бежало се тада из
Србије на све стране, куд год се могло, само у њој не бити – каже Суреп”.10 Српско становништво претрпело је велики терор под турском окупацијом и живећи у тим околностима није могло масовније да се школује и учествује у развоју државе. Школовање
су углавном настављали у градовима Аустрије и Угарске. После Првог српског устанка јавили су се први облици задругарства у којима су радили чланови више породица.
Развијани су занати, али главна грана била је пољопривреда, осим сточарства почело
је да се развија и гајење воћа и виноградарство. У првој половини 19. века оснивале су
се сеоске општине, које су се бавиле заштитом интереса становништва и преговарали са Турцима. Груписањем више општина стварале су се административно-територијалне заједнице и чинило кнежину. Становништво са територије кнежине бирало
је локалног кнеза. После Другог српског устанка у време кнеза Милоша Обреновића
промењен је систем бирања кнеза, уместо да га бира народ кнез га је постављао. На тај
начин они су постојали државни органи.
Велики значај за очување идентитета српског народа имала је Српска православна црква која је у манастирима настојала да уведе писменост и утиче на културни развој. Свештеници и калуђери одиграли су значајну улогу у очувању идентитета српског етничког бића у времену дуговековне поробљености. Велики центри
окупљања становништва били су манастири нарочито Студеница, Високи Дечани и
Пећка патријаршија. ”11
После одласка Турака, у другој половини 19. века, српски сељак је био слободан наследио је земљу и могао је да је без страха обрађује. Створени су друштвени ус9
10
11

Исто, 282.
Исто, 285.
Влаховић, Петар, (1995), Село у Србији у XIX веку, Гласник Етнографског института САНУ, књ.
XLIV, стр.288.
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лови да се покрене и економски развој. У томе су увек помагали Срби из Хабзбуршке
монархије, који су могли да користе повољније околности за школовање и образовање. Међутим, ни живот Срба у Аустрији, а потом у Хабзбуршкој монархији, није био
ни мало лак.
Поједини градови који су имали добар географски положај близу путева,
близина река, плодно земљиште, почели су да се развијају. Прво су се развијали занати и породичне пољопривредне задруге. На пример, Ваљево је имало све претходно наведене услове и успело је да их искористи. У другој половини 19. века трговина је
заузимала значајно место, захваљујући географском положају Ваљева које се налазило на раскрсници трговачких путева. „Из бројних сачуваних докумената о ваљевској
трговини види се да су у граду пословали бакали, ситничари и трговци. Неки од њих
се називају болтаџије и шпекуланти или се каже да се баве пољском и дућанском трговином. Половином века у граду су радила 42 трговца и 37 ситничара и бакала. Пословали су у својим дућанима, којих је 1857. године било 81.”12 Доласком железнице
1908. Године, Ваљево је и даље остало на путу доброг економског развоја. Ваљево је
било привредни, административни, културни и верски центар. Прота Матеја Ненадовић (1777-1854), свештеник Српске православне цркве, син чувеног кнеза Алексе Ненадовића, активно је радио на описмењавању и подизању друштвене и културне свести српског становништва. Ширење писмености и одржавање традиције у ваљевском
крају прота Матеја Ненадовић је ревносно спроводио. „Приликом првог пописа 1835.
године у Ваљевском округу било је 6 школа са 126 ученика. Половином века у Округу
су радиле 22 школе са 595 ученика, а на крају их је било 63 школе за дечаке и три за девојчице са 4.320 ученика и 331 ученицом.”13 Такође, значајна личност из овог краја архимандрит манастира Боговађа, Хаџи-Рувим (1752-1804), значајан дуборезац и графичар који је развијао сликарство и дуборезачке технике, настрадао је у великој сечи
српских кнезова (4. фебруара 1804.) у Београду, када су турске дахије погубиле велики број српских кнезова, свештеника, хајдука. Сеча кнезова је спроведена како би се
угушиле побуне српског становништва, али Срби се нису уплашили и убрзо су дигли
Први српски устанак.14
Исељавање Турака започело је 1833. године на основу прописа у Хатишерифу. Српски сељак је био слободан после година толике тортуре и није се најбоље сналазио у новонасталим околностима у вези са коришћењем позајмица новчаних средстава. Један део становништва користио је ту ситуацију и настојао да се обогати на
позајмицама са високим каматама. Такво понашање није никако било добро и држава
12
13
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Исаиловић, др Марија, (1990), Ваљево у XIX веку, http://istorijskiarhiv.rs/sites/default/files/PODACI/
materijali/GLASNIK%2026-27/Marija%20Isailovic%20PRIKAZI.pdf
Исто.
Караџић, Вук, (1828), Прва година Српскога војевања на даије, Даница, забавник за годину 1828,
Беч.
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је морала да стане на пут таквој делатности. У научним круговима правне струке сматра се да је законодавство, тим поводом, уложило доста напора вредно пажње. Указом кнеза Милоша Обреновића од 29. маја 1836. године дефинисано је да се „окућје”
на коме ради и од чега живи не може давати као залог (колатерал). „Циљ је, дакле, наведеног неотуђивог дела поседа да земљорадник не остане без имања и без куће. Он га
штити да не постане бескућник и на тај начин га, такорећи, „окућује” и зато му и приличи назив „окућје”.15 У периоду до 1844. године појавио се велики проблем приликом
раздруживања породичних задруга, а собзиром да није дефинисан земљишни минимум након раздруживања ко није имао довољно земље за обраду, нити новчаних средстава, позајмљивао се. Једним актом донета је одлука да каматна стопа не може бити
веће од 12 одсто, што је за те прилике била оптерећујућа камата. Из тог разлога 12. фебруара 1860. године донет је Законик о поступку судејском у грађанским парницама,
који је штитио имовину сељака која није могла да иде за намиривање дуговања по зеленашким дуговима.16 Након овог Закона донет је читав низ правних прописа, који су
ограничавали зеленашење и настојали да, донекле, заштите сељаке невичне новчаним
трансакцијама. Видимо да док се у европским земљама појављују други облици папирних новчаних средстава, матица Србија која се ослобађала турског ропства није ни
могла да прихвати та новонастала кретања.
С обзиром да је Србија освајањем Турака изгубила државни суверинитет
није имала неколико векова ни монетарни суверинитет, није могла да емитује сопствени новац. У периоду после 1833. године и поред неких погодности Србија је и даље
била без монетарног суверинета. Најраспрострањенија средства новчаног плаћања
били су златни дукати и сребрни талири.17 На територији Србије у новчаном промету
била су присутна средства плаћања, како из европских држава, тако и Османлијског
царства. Из тог разлога економске нестабилности тих земаља преносиле су се и на новчано тржиште у Србији. Трансакције девизне замене у Србији обављали су мењачи
сарафи и према тој размени одређивала се и вредност новца. Приликом размене постојала је двојна обрачунска јединица што је било често проблем. По једном курсу се
обрачунала приватна размена, а по другом, када су се плаћали порези и царина. „Због
тога је 1855. године кнез Александар Карађорђевић (1842-1858) прописао новчану тарифу у двојној обрачунској монети.”18
15
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Кулаузов, доц. др Маша, Покушаји да се законским путем ублаже последице зеленаштва у Србији
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Српски сељаци су били у незавидном положају и држава је у оквиру правних прописа донела Закон о окружним штедионицама 1871. Године, које су могле да се
оснивају у свим окрузима и могла су да се депонују сва новчана средстава свих државних и црквених институција (цркава, манастира). Ове финансијске установе имале су
нижу камату од зеленаша, прописана је да може да износи 7 одсто и одобрава је само у
оквиру округа. Међутим, ова институција, штедионица, није допринела побољшању
услова кредитирања сељака, јер су у градовима трговци и чиновници узели кредите и
препродавали новац по камати од 12 одсто. Сељаци су, опет, остали презадужени и новац је и даље био скуп за сељака.19
Економске и друштвене прилике у Аустрији крајем 18. века
Аустрија се крајем 18. века налазила у неколико ратова покушавајући да прошири своју територију и учврсти водећу друштвену позицију у Европи. У то време
Турска је представљала јаку војну силу, која је покушала да освоји аустријску царевину и изврши продор у срце Европе. Таква констелација односа утицала је на економске прилике да су се за потребе ратовања морале да обезбеде велике количине новца за
финансирање војске и наоружања. Границу су бранили српски војници, који су на територији Војне крајине живели са породицама.
Потреба за новцем решавана је штампањем папирног новца што је водило
ка стварању вишка новаца у оптицају у односу на стварну реалну економску снагу
царства у то време. У последњој декади 18. века био је троструко већи оптицај папирног новца у односу на почетак декаде (1790).20 У циљу стабилизације вредности
новца спроводила се конверзија папирног новца у метални. Међутим, конверзија
папирног у метални новац која је раније започела скоро да је престала да се обавља
крајем 18. века.21 Аустријско царство било је у веома тешком економском положају
због исцрпљујућих дугогодишњих ратова. Високи трошкови за наоружање, као и за
војску утицали су на велико новчано оптерећење. У таквим условима становништво
које је било у ратним операцијама није могло да привређује што је додатно отежавало
економску ситуацију. Положај српског становништва био је изузетно тежак с обзиром
да су Срби учествовали као војници и насељавали територију Војне крајине.
Аустрија је морала да тражи решење за стабилизацију економских и
друштвених прилика и пристала је на закључење мира у Пожуну 1805. и 1809. у
Шенбруну. Почевши већ од 1797. након закључења мира у Леобену, Аустрија је остајала
19
20
21

Кулаузов, доц. др Маша, Покушаји да се законским путем ублаже последице зеленаштва у Србији
у 19. веку, Зборник радова „Хармонизација грађанског права у региону“, 2013, 119–129 ; стр.123.
http://www.pravnifis.rs/Download/Zbornik-Harmonizacija/HGPI5.pdf
Kolar-Dimitrijević, Mira, (2013), Povijest novca u Hrvatskoj, od 1527 do 1941 godine, Hrvatska narodna
banka, Zagreb, стр.57.
Buczynski, Aleksandar, (1994), Bečka financijska politika i krajiški monetarni sustav, Numizmatičke vijesti, 47., Zagreb, стр. 299-315.
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без управе над многим деловима царства. После закљученог мира у Шенбруну 1809,
области Истре, Далмације и јужно од Саве припале су Француској под вођством
Наполеона. На тим територијама живело је и српско становништво. Предах у ратовању
након закључења мира донео је велике проблеме за Аустрију. Прилагођавање новим
околностима довело је прво до стагнације економије након привремене експанзије
подстакнуте ратом, нарочито, илегалном трговином. Дотадашњи правац трговања
кретао се дуж реке Саве, а сада је под утицајем француске управе. Французи мењају
прописе у области трговања намећући високе дажбине и углавном се оријентишу ка
трговинском правцу дуж јадранске обале. Занемаривањем дотадашњег трговачког
пута дуж Саве значајан део српског становништва био је економски угрожен и
као резултат тих промена имамо велике миграције становништва ка Славонији.
Преузимањем управе над тим територијама Французи су увели у оптицај и свој новац
како папирни тако и метални.22
У Француској за време револуције 1789. године уведена је у оптицај једна
нова врста папирног новца тзв. асигнати.
Асигнати – врста папирног новца
Асигнати се везују превасходно за емисију врсте папирног новца у доба
Француске револуције. Према Душанићу23, асигнати су већ били у оптицају 1769. године у Русији у доба Катарине II као новац који је требао у промету да замени бакарни
новац. Катарина II je спровела замисао о емисији асигната коју је имала још Јелисаветна
Петровна (1741-1761), али није успела да је реализује зато што Сенат није хтео да
прихвати такву врсту емисије папира као замену за бакарни новац. Петар III, супруг
Катарине II поново је покушао да наметне емитовање ове врсте папирног новца, али
ни он није успео. Коначно, Катарина II 1768. издаје манифест којим омогућава да се
емитује та врста папирног новца и 1769. започета је њихова емисија.24 У време емитовања у Русији називали су их „бумажных деньги” и њихова превасходна улога је била
да замене бакарни новац.25
Скоро двадесет година касније асигнати се јављају у великом обиму у Француској. Асигнати представљају врсту папирног новца која је емитована у Француској
од 1789. до 1796. године. Емисија је почела за време Француске револуције и покриће
је гарантовала држава. На седници Националне скупштине, 5. маја 1789, предложено је да се због тешке економске ситуације, када је претио банкрот државе, уведе нека
22
23
24
25

Видети више, Budak et al., (2003), Habsburzi i Hrvati, Zagreb.
Душанић, Светозар, (1948), Први српски асигнат, Гласник српске православне цркве, год. 29, бр.
9-12, стр. 146-151.
Исто.
Ключевский, Василий Осипович, (1921), Курс рус. Истории, Петербург, V.113.
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Слика 3. Руски асигнат из 1807. године
(Извор: https://en.wikipedia.org/wiki/Assignat)

нова новчана вредност која неће да се зове папирни новац.26 Један члан Националне
скупштине предложио је да се одузме (конфискује) имовина која је у власништву црквених власти и служи као покриће за емисију тих нових новчаница.27
Предлог је прихваћен и спроведен неколико месеци касније (2. новембра
1789) и на тај начин заплењена је црквена имовина као покриће (колатерал) за емисију нове врсте новца, асигната. То је била нова врста новца тако да је у оптицају био и
већ претходно емитован новац и овај нови. Емисија асигната постепено је потискивала дотадашњи новац и основано је посебно тело које уновчавало конфисковану имовину. Прве три године доносиле су приходе али почевши од 1792. осетиле су се велике
осцилације и дошло је до пада вредности асигната.
Техника продаје замишљена је да се укупна вредност конфисковане црквене имовине обрачуна и емитују ситнији апоени које би грађани могли да купују. Куповина се обављала тако што су купци добијали папире у апоенима са којима су мог26
27

E. Levasseur : “Les Assignats pendant la révolution “, Revue Européenne, 1859 - Tome 5, part. 1, p. 5.
Grandjean, Alain, (2003), “La folle histoire des assignats”, 2003, https://www.chomage-et-monnaie.
org/2003/07/01/la-folle-histoire-des-assignats/ (посећено, 10.09.2016).
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График 1. Вредност асигната (1789-1796)
Извор: https://en.wikipedia.org/wiki/Assignat#/media/File:The_value_of_assignats(1789-1796).png
(посећено 10.09.2016)

ли да купују робу. Продавци који би добили ову врсту новца морали су код државе да
се наплате. Држава је имала контролу и над продајом и наплатом. У оптицају се налазио увек исти износ и није било додатног емитовања. Овакво стање у почетку је било
задовољавајуће, јер је држава напунила трезор али после три године почеле су осцилације које су довеле поново до финансијских проблема. Покриће асигната везивано је
у почетку за злато којим су располагали манастири и цркве. Ова политика примењена је и на свим територијама које су Французи освајали. С обзиром да црквене власти
нису хтеле добровољно да предају црквене вредности напади и пљачка црквене имовине биле су честа појава.
Асиганти су имали ознаку вредности словима и нумеричку, годину, серијски
редни број емисије. Могли су да се мењају за папирни и метални новац као и да се
користе у купопродајним трансакцијама. У време Француске револуције донета
је одлука о емисији асигната, а током следеће 1790. године вршено је одузимање
црквене имовине под претњом казне затвором ако се не преда иста. Током овог
насилног одузимања ситуација се заоштравала, тако да је држава 1793. донела одлуку
о максималним зарадама али крајњи ефекат био је лош и економија и финансије нису
успеле да се стабилизују.
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Слика 2. Асигнати из 1791. и 1792. емитовани у Француској
Извори: https://fr.wikipedia.org/wiki/Assignat (посећено 10.09.2016),
https://sh.wikipedia.org/wiki/Asignat (посећено 10.09.2016)

Немогућност замене асигната за метални и ковани новац с временом је довео
до губитка номиналне вредности асиганта, односно до великог пада њихове вредности, износила је свега око 50 одсто од емитоване вредности.28
Асигнати – папирни новац на територији Аустрије
Ширење асигната у Европи одвијало се нарочито на свим оним територијама које су Французи освајали, али посебан проблем је био што се асигнати-папирни
новац није могао заменити за ковани новац што је све ометало нормалне купопродајне токове.
С обзиром да је ратно стање аустријског царства дуго трајало, српско становништво на његовој територији било је у тешком стању. Ратно профитерство је
било јако развијено, становништво је трговало и кријумчарило не обазирући се која
28

Pick, Albert, Richter, Rudolf, (1986), Papiergeld-Spezialkatalog Österreich 1759-1986, Dornbirn.
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је страна у питању.29 Општедруштвена ситуација на територији аустријског царста
била је доста сложена, сребрни новац почео је брзо да нестаје, златници и златни
предмети нестајали су у црквама јер су Французи одвозили злато за Француску да
кују наполеандре. У таквим условима новац је губио своју вредност, папирни новац
који се емитовао није могао да се одржи тако да је Аустрија била приморана да 1811.
прогласи државни банкрот. Вредност новца је готово обисмешљена и остала је на једва
вредности једне петине.
После дуготрајних ратова 1814. и 1815. године коначним сломом Наполена,
осим што је земља била у великој новчаној кризи, дошле су и неродне године и болести
што је све отежавало економско стање. Аустријски цар Фрањо I покушао је да путем
давања државних хипотека као колатерал да изврши конверзију папирног у метални
новац, али проблем је био велики јер се на територији царства трговало различитим
врстама новца, што је додатно отежавало ситуацију. Tакође, цар је хтео да наметне
хипотеку на црквену имовину и на подручју Војне крајине, али због великог отпора
није успео.
У економији пословање је било изузетно сложено зато што је у оптицају
био и француски и аустријски новац и трговци су морали увек да бележе у ком је
новцу извршено плаћање и да воде посебне евиденције. Можемо слободно рећи да
је то водило до финансијског хаоса, све до 1815. Није могла да се врши било каква
озбиљнија стабилизација финансијско-економског система.30
После закључења мира 1815. године када је Хабзбуршка монархија требало
да добије велику ратну одштету једна од првих мера ка стабилизацији била је оснивање
Привилеговане аустријске националне банке 1. јуна 1816.године.31 Новоснована
финансијска институција имала је искључиво право емисије папирног новца на
територији царевине укључујући и остале банкарске послове као што су есконт,
хипотекарни и ломбардни кредити. Рад ове финансијске институције поспешио је
економско стање, али још увек вредност новца није успела да се опорави, његов пад
износио је око једне трећине реалне вредности.
Живот и рад Војној крајини био је тежак, откуп и замена новца текла је са
проблемима, царство је било презадужено и није могло да изврши замену новца.
Из тог разлога царска власт је оптеретила земље којима је владала и тиме довела до
великог народног незадовољства.
Дошла је и 1848. година као година великих друштвених промена када настају
увећани економски проблеми, новца није није било довољно у оптицају, а папирни
29
30
31

Kolar-Dimitrijević, Mira, (2013), Povijest novca u Hrvatskoj, od 1527 do 1941 godine, Hrvatska narodna
banka, Zagreb, стр.60.
Buczynski, Aleksandar, (1994), Bečka financijska politika i krajiški monetarni sustav, Numizmatičke
vijesti, 47., Zagreb, стр. 299-315.
https://www.oenb.at/en/, посећено 01.10.2016.
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новац није могао да се замени за ковани новац. Многи градови у царству кренули су у
сопствену емисију новца, а цар се склонио у Инсбрук.
Финансијско-монетарна политика била је потпуно несинхронизована и
интереси и ставови у погледу емисије новца у 1849. години и даље представљају велики
проблем, Привилегована банка имала је ингеренције над емисијом металног новца, а
Министарство финансија над емисијом папирног новца.
Имајући у виду опште друштвено-економско стање у окружењу и у свету,
када 1857. и 1858. настаје банкарски слом у Сједињеним Америчким Државама
(Њујорк) и велика финансијска криза се великом брзином проширила на Велику
Британију, Северну Немачку и земље Скандинавије. То је време када почиње
индустријски развој железнице и самим тим долази до великих промена у структури
привреде свих земаља.32 Индустријски развој зависио је од банкарских кредита и
као резултат те врсте потребе оснивају се банкарске штедионице. Финансијсконовчани капитал заузима доминантно место и практично од половине 19. века улога
финансијски моћних породица полако преузима власт у своје руке. С обзиром да је
индустријски и привредни развој зависио од доступне количине новца за те потребе
банкарске породице, као што је породица Ротшилд, преузима примат у финансијксом
свету оснивањем банка у Паризу, Бечу, Лондону, Франкфурту и Напуљу. Финансијска
моћ била је снажно средство и за креирање политичко друштвеног стања.
У 1857. закључен је царински савез између Аустријске монархије и земаља
Немачке чиме је извршена и финансијска реформа. Међутим, снажни потреси на
светској економској сцени, услед грађанског рата у Сједињеним Америчким Државама,
умањили су почетак стабилизације економије преузетих реформама након закључења
Царинског савеза.
Војна крајина и земље под владавином Аустријског царства тешко су
долазиле до банкарских кредита и економски развој је био успорен.
Асигнати на територији Војводине
Бурни догађаји 1848. у земљама Европе захватили су и територију Војводине
када су Срби (01/13. мај 1848) на Мајској скупштини у циљу очувања интегритета и
поштовања добијених Привилегија донели следеће закључке:
„- српски народ је политички слободан и независан под аустријским
владарским домом и угарском круном;
- Срем с Границом, Барања, Бачка с Бечејским Диштриктом и шајкашким
баталионом и Банат с Границом и Диштриктом Кикиндским - проглашавају се
Србском Војводовином;
32

Österreichische Industriegeschichte: 1848 bis 1955. die verpasste Chance (ur. Linz Johannes Jetschgo i dr.),
Beč, 2004.
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- 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 скупштине 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 заступати интересе српског народа на Словенском
конгресу у Прагу.”33
На Мајској скупштини, осим ових закључака, донете су и одлуке да се
митрополит Јосиф Рајачић изабере за патријарха, а генерал Стеван Шупљикац за
војводу. Изабрани одбор, Главни одбор, обављао је улогу владе и као такво тело имао
је своје пододборе. На челу финансијског одељења био је пуковник Јован Шупљикац
(рођак војводе Шупљикца), али послове у пракси је водио Атанасије Карамата.34 Финансијско одељење Главног одбора донело је одлуку о емисији асигната као средства за
финансирање потреба Српског покрета. Према поруџбини одбора асиганти су штампани у каменорезници Кнежевине Србије у апоенима од 5, 10, 15 и 50 форинти. Примерци асигната од 15 и 50 форинти нису нигде сачувани, и према Душанићу, неизвесна је њихова судбина.35
Покриће за емисију асигната у прво време били су добровољни прилози из
Кнежевине Србије. „Патријарх Рајачић је изјавио да је највећа ставка прихода, онај
скуп средстава који је приспео из Српског Књажества.”36 Такође, патријарх Рајачић
на отварању Српске народне скупштине, у септембру 1848, рекао је да су прикупљена
средстава од добровољних прилога у новцу као и натури и на тај начин Срби су могли да спроводе акције. Планирано је да колатерал емисије асигната буду средства свих
црквених, цеховских и општинских фондова.37
За сва прикупљена средства издате су потврде као гаранција да ће, након одређеног рока, новац бити враћен даваоцу као асигнат који је имао улогу новца, а на
асигнатима одштампан је текст исте садржине. Међутим, постојале су тешкоће у реалном промету зато што један број трговаца није хтео да прими српске асигнате као новчано средство, више су били вољни да приме аустријске асигнате. Главни одбор је донео низ одлука у циљу учвршћења улоге и вредности асигната.
33
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Слика 4. Српски асигнати емитовани у Војводини 1848.године
Извор: Ковачев, 2009:9
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Емитовани асигнати гласили у на доносиоца, штампани су „на четвртастом
папиру у жуто-ружичастом подтиску и плавом тиску на белом папиру. Штампани су
у току 1848. и 1849. године у Београду у Каменорезници Књажества српског. Серијски
бројеви исписани су на њима ручно, црним мастилом. Као и остали асигнати, и они
имају само одштампан аверс.
У горњем левом делу је серијски број под којим се асигнат издаје, а у горњем
десном делу вредност номинале коју представља. У средини, горе при врху, али испод
нивоа навода серијског броја и номинале, крупним словима је лучно исписано АСИГНАТЪ. Испод тога су наведени подаци о праву доносиоца и о доспелости његовог потреживања. Овде је престанак рата наведен као услов...”38 Српски асиганти били су величине 10,5 см са 9 см, у облику правоугаоника. На асигантима одштампан је датум 13.
август 1848. године. Време стварног пуштања у оптицај асигната је према Душанићу
новембар или почетак децембра.39
Током 1852. године повлачени су асигнати при чему су реална и номинална
вредност биле исте што је указивало да није било инфлације и да су се ови вредносни
папири користили строго наменски. Замена српских асигната обављена је од стране
Комисије, у Земуну, чији су чланови били Јован Шупљикац, председник Одбора за финансије и Павле Трифунац. Замену је дозволила аустријска влада у пролеће 1849. године. Када је вршена замена уочено је да велики број емитованих асигната није поднет
на замену, нема архивских података шта се догодило и претпоставља се да је у ратним
догађајима велики број тог папирног новца изгорео. Емитован јесте, али није поднет
за замену.
Прва емисија српских асигната започета је 1848. године са апоенима од једног, пет, десет и педесет форинти. Формална одлука о емисији асигната донета је у новембру 1848, међутим њихова емисија започета је раније, када је и Угарска почела своју
емисију. Пословање са асигнатима у време Француске револуције није показало неке
трајне и стабилне финансијско-монетарне карактеристике. У периоду од шест година рада са асигнатима инфлација је снажно манифестована у економији и друштву, у
1796. години показало се као неефикасна и обустављена је. Друштвене прилике су се
мењале и појавили су се нови финансијски инструменти, као што су обвезнице и банкарски кредити.
Емисија српских асигната обављена је неколико деценија касније и имала је
другу основу за емитовање. Новопроглашена аутономија војоводства је оспоравана,
угарска војска је напала српско становништво и било је потребно прикупити новча38
39
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на средства за одбрану од угарског напада. Тако су асигнати представљали начин да се
мобилишу сва слободна новчана средства и средства свих фондова у циљу одбране.
Српски асигнати имали су два проблема, први зато што су емитовани на територији Аустријског царства на коме је једино Привилегована аустријска банка имала право емисије новца и други што се српско становништво нашло у ратном сукобу
са угарском влашћу. То су били основни разлози зашто српски асигнати нису могли да
се у потпуности развију као папирни новац. Аутономија која је проглашена на Мајској
скупштини 1848. године била је под сталним притиском Бечког двора, мада је емисија
српских асигната прећутно прихваћена од аустријских власти.
Видели смо да је у Француској дошло до појаве инфлације и обезвређивања
номиналне вредности емитованих асигната. То је све указивало да је финансијско
одељење Одбора водило једну рационалну и економичну политику. Сличност емисије
српских асигната и француских види се да су креирани у револуционарним условима,
али српски асигнати успели су да очувају своју реалну вредност за разлику од француских. Значај српских асигната је што представљају први покушај емисије српског папирног новца и сама штампа вршена је у Београду.
Закључна разматрања
Временски период у којем је живео и радио српски патријарх Јосиф Рајачић
био је оптерећен великим друштвеним превирањима и великом борбом за економским опстанком и социјалном правдом. Срби су били расути у туђини, матица Србија
налазила се под турском окупацијом и није могла значајније да помогне Србима који
су живели у Аустријском царству, потом у Аустроугарској монархији.
Међутим, можемо да закључимо да и поред тако тешких услова за живот и
рад - да су Срби настојали да прате економска кретања и финансијске иновације. Започели су емитовање асигната што је у то време био тренд у појединим европским
земљама. Асигнати, као специфична врста новца није успела да се одржи и европским
земљама, а с обзиром на друштвено-политички положај српског становништва у Аустроугарској монархији асигнати нису опстали ни код српског становништва.
-
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА И ПРАВОПРЕЕМНИКИ
В XVIII И XIX ВЕКАХ В ЭПОХУ ПАТРИАРХА РАЯЧИЧА
Проф др Лиляна ЕРЕМИЧ
Проф др Лидия БАРЬЯКТАРОВИЧ
Резюме: Социальные и экономические обстоятельства значительно повлияли на деятельность сербского патриарха Иосифа Раячича. Этот научный труд обсуждает экономические обстоятельства в период 18 и 19 веков
на територии где правил патриарх Раячич, включая територию нынешней Воеводины и центральной Сербии, которые в те времена были под
тяжёлым бременем турецкого ига. Население состояло из обычных граждан, крестян и воинской части сербов. Сложные обстоятельства жизни
сербов под властью австрийцев, являвшейся в состоянии беспрестанной
войны, что позже привело до финансового сокрушения государства, обременяли все слои населения. Деньги из металла заменялись бумажными,
чтобы превзойти эти проблемы. Одним из видов ценной бумаги выпущены были правопреемники с целью поддержания финансовой системы.
Ключевые слова: Военная Крайна, металлические деньги, правопреемники, финанcовое сокрушение, финансовая реформа
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ECONOMIC CIRCUMSTANCES AND ASSIGNATS IN THE 18TH
AND 19TH CENTURIES AT THE TIME OF PATRIARCH RAJAČIĆ
Prof. Dr. Ljiljana JEREMIĆ
Prof. Dr. Lidija BARJAKTAROVIĆ
Abstract: Social and economic circumstances significantly influenced the work
of the Serbian Patriarch Josif Rajačić. This paper deals with economic circumstances in the 18th and 19th centuries on the territory under Patriarch Rajčić’s
jurisdiction, the territory of today’s Vojvodina, as well as in the mother state
of Serbia, which at that time was under the heavy burden of the Turkish occupation. The Serbian population consisted of ordinary citizens, peasants and
soldiers. The difficult conditions of life of Serbs under Austrian rule, that was in
constant war, led to a financial bankruptcy of the state during one period, and
burdened all the layers of the population. To overcome these problems metal
money was replaced by the paper one. As one of the forms of securities, assignats were issued in order to maintain the functioning of the financial system.
Key words: Military region, metal money, assignats, banking collapse, financial
reform.
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ОСМАНСКЕ РЕФОРМЕ И БУНЕ СРПСКОГ НАРОДА У БОСНИ
И ХЕРЦЕГОВИНИ ОД 1829–1861. ГОДИНЕ – ВРИЈЕМЕ ЈОСИФА
РАЈАЧИЋА
Апстракт: Прва половина 19. вијека за српски народ у покрајинама Босни
и Херцеговини представља почетак борбе за национално ослобођење од
османског поробљивача. У првој половини 19. вијека, Срби су подигли
низ мањих устанака, од Јанчићеве буне до устанака у Херцеговини. Такође, у овом времену дешава се и низ османских реформи, које су, у значајној мјери, погађале српски народ у овим покрајинама: социјалне, политичке, војне, управне, вјерске и просвјетне.
Кључне ријечи: Срби, Босна и Херцеговина, устанци, реформе,
свештенство

Појавом српских бунâ у покрајинама Босни и Херцеговини, од буне Јована
Јанчића, почетком XIX вијека, преко буне Јовице Илића и устанка Луке Вукаловића,
до великог устанка 1875. године, Срби су непрестано постављали питање аутономије
или ослобођења испод османског поробљивача.1 Истовремено, Срби су почели да постављају питање својих националних права пред османским властима, у процесу реформи. Посебно актуелно, ово питање постаје пловином 19. вијека. Срби су тежили
ослобођењу испод османског јарма, уједињењу са Србијом и осталим српским земљама, док су на простор покрајина Босне и Херцеговине пажњу почеле обраћати и неке
европске силе, прије свих, Аустрија. Све до почетка српског устанка 1875. године на
овом простору су се преплитали различити утицаји, прије свих српски,2 османски,
1
2

За више информација погледати: Ђорђе Микић, „Аутономија као категорички императив српске
самоодбране“, у зборнику: Република Српска – двадесет година развоја – достигнућа, изазови и перспективе, АНУРС, Бања Лука, 2012, стр. 521–539.
Под утицајем пропаганде из Србије и српских кругова из јужне Угарске код српског народа у покрајинама Босни и Херцеговини, у првој половини XIX вијека, расла је жеља за самосталношћу, што
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руски, аустријски,3 мађарски, укрштале су се српска и аустријска пропаганда, српска
пријатељски а аустријска у већој мјери непријатељски.4
Од средине 19. вијека о судбини покрајина Босне и Херцеговине, водила су
се дипломатска погађања, у којима су предњачиле Србија, Османско царство и Аустроугарска. Поред ових државâ, свој интерес су покушавале да остваре Русија и Велика Британија. Никако безначајни саговорници су биле Италија, Њемачка и Француска, док је Ватикан своје интересе тражио кроз политику Француске, Аустроугарске
и Италије.5
Почетак реформи у Османском царству веже се за султана Селима III (1789–
1808), који је покушао да спроведе низ реформи у војсци, финансијама, цивилном сектору и дипломатији. Суочен са спољним проблемима, ратом са Русијом, султан Селим,
у највећој мјери, пажњу је посветио војним реформама. Како је био оптерећен ратом са
Русијом, противници реформи у провинцијама тежили су наметању сопственог ауторитета на простору којим су управљали, са већим или мањим утицајем централне владе, зависно колико им је у том моменту одговарало. У овом отпору, најопаснији по државу били су побуњеници у Балканским провинцијама, гдје је тежња за аутономијом,
или независношћу, била заснована на национализму који су подстицале Русија и Аустрија. Први од покрета, који је почивао на националном осјећању, био је покрет у Србији, покренут 1804. године.6
Истинско покретање реформи у Османском царству треба приписати султану Махмуду II (1808–1839), који је успио да изврши значајне реформе у војсци, прије
свега да распусти јањичаре – 1826. године.7 Како су у првом дијелу његове владавине,
до 1830. године, доминирале војне реформе, тако су у другом дијелу, до краја његове
власти 1839. године, доминирале реформе у цивилном сектору.8
Цивилне реформе обухватале су централну управу у Истанбулу и управу у
провинцијама: приступило се изради пописа становништва и земљишних катастара у циљу боље расподјеле пореза... убирање пореза нису више вршили закупници пореза, него плаћени чиновници у централној влади... које су контролисали намјесници

3
4
5
6
7
8

је доводило до низа локалних побуна, мањих размјера. Историја Османског царства, приредио Робер Мантран, Clio, Београд, 2002, стр. 509.
Аустрија је послије Кучуккајнарџијског мира 1774. године, бојећи се ширења утицаја Русије на
Балканском полуострву, на све начине покушавала да заштити простор османских покрајина
Босне и Херцеговине од руског утицаја. Историја Османског царства, стр. 509.
Бошко М. Бранковић, „Спољнополитичко питање борбе српског народа у Босни и Херцеговини за
аутономију од 1850. до 1878. године“, Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, бр. 7,
Бањалука, 2015, стр. 37–38.
Đoko Slijepčević, Pitanje Bosne i Hercegovine u XIX veku, Keln, 1981, str. 27; Бошко М. Бранковић,
наведени рад, стр. 38.
Историја Османског царства, стр. 509; 515–516; 519–520.
Исто, стр. 536.
Исто, стр. 545.
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провинција ...9 Реформе су обухватиле и државне чиновнике, који су од 1835. године
подијељени на: цивилно, војно и судско-вјерско особље. Нови систем захтјевао је и
нови начин образовања, односно одустајање од дотадашњег система образовања, који
је био под патронатом улеме. Приступило се организовању система образовања који
се ослобађао: од традиције и тежине прошлости.10
Султан Махмуд II, прије смрти – 1. јул 1839. године, наредио је израду текста
којим би се објавиле планиране реформе. Текст је званично представљен 3. новембра
1839. године. Документ је назван Хат-и шериф од Гилхане. Повеља је имала вишеструки значај: судски, финансијски, административни и војни. Посебан значај огледао се у
чињеници да су од тренутка објаве повеље сви становници Османског царства равноправни, без обзира на вјеру и нацију. Велики значај имао је и дио којим је свим поданицима гарантована једнакост пред судом, као и гаранција да ће сви порез плаћати директно држави у складу са приходима и имовином.11 Посебан ударац муслиманским
феудалцима била је одредба која је укидала десетину, порез који су спахије убирале од
држаоца земље као награду за службу у војсци.12
Реформе су имале тешке социјалне и економске посљедице, које су довеле до
револуционарних покрета конзервативних кругова Царства. Посебно је била примјетна неспособност муслиманских феудалаца да изврше реформу привреде како би могли поднијети финансијске обавезе модерне државне управе. Како нису дозвољавали
привредно развијање хришћанима, а они нису били способни да финансијски трпе
нови државни апарат, повећавали су оптерећења поданицима, хришћанској раји, у првом реду кметовима.13
Слабост централне владе у борби са противницима реформи у покрајинама
Босни и Херцеговини најбоље се види у ријечима везира Хаџи Ћамил-паше, изреченим на скупштини у Травнику 1843. године пред муслиманским феудалцима: Ја хоћу
да царску вољу испуним и вама заповиједам да раја буде рахат; ја нећу новаца ни глоба,
новаца имам и цар ми доста даје, а има ми и 75 година; ја хоћу да ми се раја не потужи
и на рахатлуку буде; ја војске немам, него ће раја бити моја војска, с њом ћу на вас ударити ако ме не послушате и царску вољу не испуните.14
Однос религијâ у Османском царству је нарушен, што постаје основна подлога за развој кризâ и сукобâ. Исто се десило и након проглашења Хатихумајуна15
9
10
11
12
13
14
15

Исто, стр. 547–548.
Исто, стр. 548–549.
Исто, стр. 552.
Војислав Богићевић, „Стање раје у Босни и Херцеговини пред устанак 1875–1878. године“, Годишњак
Историског друштва Босне и Херцеговине, Сарајево, 1950, стр. 144.
Васиљ Поповић, Аграрно питање у Босни и турски нереди за време реформног режима АбдулМеџида (1839–1861), САНУ, Београд, 1949, стр. 39.
Војислав Богићевић, наведени рад, стр. 145.
Хатихумајун је проглашен 18. фебруара 1856. године. Овим законом начелно је признавана
равноправност муслимана и хришћана пред законом и у војној обавези. На основу реформи које је
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1856. године, али то није донијело напретка у превазилажењу навике да се становници
у основи индентификују на вјерској припадности.16
Како је из Цариграда долазио све јачи притисак да се извршавају зацртане
реформе, тако су се муслимански феудалци у покрајинама Босни и Херцеговини све
више приклањали опозиционој струји, конзервативним круговима, противницима
реформи, одбијајући да прихвате било коју од предвиђених реформи: увођење низама,
нових униформи, ношење феса и равноправност с хришћанима.17 Како су муслимани
били против реформи, тако су Срби били за реформе, са крајњим циљем ослобођења
и уједињења са Србијом и Црном Гором.18 Реформе у покрајинама Босни и Херцеговини у великој мјери су допринијеле ширењу незадовољства код домаћих муслимана,
нарочито дио реформи везан за побољшање положаја потлачене хришћанске раје. Босански муслимани су на реформе гледали као на покушај централне власти да њихов
(муслимански) привилеговани положај ограничи, што је за резултат имало повећану мржњу према хришћанима, посебно Србима. Хат-и шериф од Гилхане су називали
Киланехатишериф или мангупски хатишериф.19
Средином 19. вијека честа појава био је масовни изгон православних сељака са њихових имања. Развлашћивање српских сељака вршило се притиском да остану мирни и да се не буне. Бегови су земљу отимали на начин: Кад бегенише неку земљу,
какву луку, или ђе су кметови, он ономе господару нађе неку кривицу, па ту кривицу увелича стоструко, метне га у тешку тамницу, метне му ноге у кладе, а синџир (ланац)
на врат; а капетанов момак, или син, изнесу сужњу сва могућа страшила и пред очи
доказујући: седам глава да има, да ће му отићи. За главу ће човјек прегорети сав иметак; зато овај замоли тог субашу, или сина капетанова, да моли за њега; овај донесе
му вијест да капетан иште толико и толико новца, отприлике колико земља вриједи.
Сужањ га понуди да му прода земљу и погоде се, а овај донесе од капетана новце, преда
сужњу, он њему тапију и потврду на земљу, а новце капетану; те тако капетан добије
земљу потврђену и новце назад.20
Како не би изазвала бурну реакцију спахија, централна влада је купљење десетине у покрајинама Босни и Херцеговини повјерила државним чиновницима тек

16
17
18
19
20

обећавао овај проглас, забрањено је на париском конгресу мијешање европских сила у унутрашње
прилике Царства. Васиљ Поповић, Аграрно питање... стр. 148.
Васиљ Поповић, Источно питање. Историјски преглед борбе око опстанка Османлијске царевине у
Леванту и на Балкану, Службени лист СРЈ, Балканолошки институт САНУ, Београд, 1996, стр. 11;
Бошко М. Бранковић, наведени рад, стр. 38.
Владимир Ћоровић, Политичке прилике у Босни и Херцеговини, Политика, Београд, 1939, стр. 20.
Исто, стр. 25.
Васиљ Поповић, Аграрно питање... стр. 41.
Душан Берић, Устанак у Херцеговини 1852–1862, САНУ, Удружење Срба из Херцеговине у
Војводини, Београд – Нови Сад, 1994, 45.
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пошто је Омер-паша 1851. године сломио отпор босанског беговата.21 Такође, након
овог слома, Хајрудин-паша је успио да одузме и тимаре од спахија. Међутим, спахије
су успјеле да изврше замјену својих старих берата новим, у којем је било наведено име
спахије и тимарског села, као и годишња рента. Централна влада је увиђала незаконитост нових намета, али је прелазила преко њих како се не би у већој мјери конфронтирала са беговима и агама. Из разлога избјегавања сукоба, Порта је на све начине покушавала да стварно стање на терену озакони, макар и присилним споразумом између
читлук-сахибија и кметова. Поред читлучења и беглучења, велики проблем за кметове
било је и издавање пореза у закуп. Иако су реформе покушале да укину закупљивање
пореза, тај систем се у покрајинама Босни и Херцеговини одржао готово до почетка 20.
вијека. Посебан проблем у овом систему представљала је корупција, чак и тамо гдје су
закупнике замијенили државни порезници.22 А, ако се и десило да у некој средини постоји државни чиновник који је истински хтио да спроведе реформе, муслимани су га
силом или милом успјели уклонити са положаја.
Отпор муслимана, из покрајина Босне и Херцеговине, реформама и повластицама које су реформе доносиле хришћанима види се и на основу њиховог односа
према Хатихумајуну из 1856. године. Текст Хатихумајуна у Сарајево је стигао 1. марта, а прочитан је 13. марта. Умјесто у великом дворишту владине палате прочитан је у
дворишту пашиних коњушница, а да понижење буде веће, читан је на турском језику,
језику који је био стран хришћанској раји. Све се завршило паушалним објашњењем
на српском језику једног члана власти, који је смисао акта образложио кроз неколико баналних фраза.23 Према извјештајима аустријских војних власти Хатихумајун
није оглашен у Бихаћком санџаку, али је за посљедицу имао повећање нетрпељивости крајишких муслимана према Србима,24 што потврђује и Дионисије Маринковић,25
када у својим мемоарима пише да је српска глава била: јефтинија од пасије, наводећи
примјер када: један бег убије кмета другог бега, а овај њему каже: „За свога једног кмета
убићу ја твоја три.”26
Хатихумајун, као ни Хат-и шериф од Гилхане, није успио да заживи у покрајинама Босни и Херцеговини, и даље је, у великој мјери, одбијано да се приме свје21

22
23
24
25
26

У наредби која је 1851. године објављена наведено је да постоје двије врсте читлука: 1) читлуксахибија даје чифчији земљу и зграде, волове и сјеме, а љетина се, пошто се извади државна
десетина, дијели напола; 2) читлук-сахибија даје земљу и зграде, а чифчија волове, сјеме, ограду и
алат (чифчија само у неким крајевима гради себи кућу), а кад се извади десетина, добива читлуксахибија трећину прихода љетине. Међутим, читлук-сахибије су и ову наредбу игнорисале,
узимајући више од прописаног. Војислав Богићевић, наведени рад, стр. 146.
Васиљ Поповић, Аграрно питање... стр. 44–45.
Исто, стр. 148–149.
Исто, стр. 149.
Дионизије Маринковић рођен је у селу Смољана 13. фебруара 1835. године. Dionizije Marinković,
Moji doživljaji, priredio za štampu Vojislav Bogićević, АNU BiH, Sarajevo, 1966, str. 115.
Исто, стр. 121–122.
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дочанства хришћана на судовима. Примјер о нетолеранцији судова према православним Србима проналазимо у случају породице Гавре Вучковића, односно његовог оца
Филипа, који је куповину земље у Петровцу платио дупло. Куповину земље је платио,
како власнику муслиману, тако и његовој сестричини, након што га је она тужила, а
његова жалба одбијена. Коначна пресуда је гласила: да њој дадеш онолико новаца, колико и Алији и нека остане твоја земља и твоја кућа.27
Од момента када су се почеле уводити и спроводити реформе централне власти у покрајинама Босни и Херцеговини, положај хришћана, посебно православних
Срба, постајао је све тежи.28 Слаба државна власт29 није се могла носити са муслиманским феудалним круговима, који су били противници реформи. Посебан моменат у
првој половини 19. вијека, а и касније, било је постојање класа и међукласа, те вјерска и национална подијељеност, која је у значајној мјери утицала на лош положај православних Срба, који су у великом број били без земље и живјели су као кметови на
земљи ага и бегова. Примјера ради, послије Саферске наредбе из 1859. године, кметови су имали различите обавезе према феудалцима: у Крајини и Посавини беговима је
давана трећина, у Херцеговини четвртина, а у Новопазарском санџаку четвртина или
петина.30 Тежак положај натјерао је православне хришћане на подизање више бунâ у
првој половини 19. вијека.31
***
Под притиском аграрних терета и свакодневног насиља над хришћанским
живљем дервентски парох Јовица Илић почео је крајем 1833. године да се са свештеницима и народним првацима договара о подизању буне. Половином исте године у Србију је отпутовао поп Миле Витковић из Карајзоваца код Бање Луке како би од кне27
28

29

30
31

Гавро Вучковић, Робство у слободи или огледало правде у Босни, књ. 1, Српска народна задружна
штампарија, Нови Сад, 1872, стр. 23–24.
У вријеме пропадања спахијско-тимарског система, муслимански феудалци у покрајинама Босни
и Херцеговини од православних Срба су тражили да им дају трећину жита, да им и даље бесплатно раде на беглучкој земљи, нису поштовали одлуку о регулисању питања протјеривања кметова са земље, плаћања накнаде за подизање зграда, извршење крчевине. Велики проблем било је
вријеђање и неморално понашање посједника према кметовима, посебно неморално понашање
према српским женама приликом беглучења. Буне и устанци у Босни и Херцеговини у XIX веку, Војноисторијски институт ЈНА, Београд, 1952, стр. 25–26.
Поред муслиманских феудалаца, велико оптерећење за хришћанску рају била је и сама држава, која
је, због реформи и реорганизације државног и војног апарата, имала потребу за значајним финансијским средствима. Крпљење државне касе власт је вршила убирањем различитих и многобројних
пореза, који су константно расли. Буне и устанци у Босни и Херцеговини у XIX веку, стр. 26.
Исто, стр. 35–36.
Васиљ Поповић, Аграрно питање... стр. 47.
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за Милоша Обреновића тражио савјет како да се Срби заштите од турских зулума.32 У
жељи да обезбиједи помоћ кнеза Милоша у Србију је отпутовао и поп Павле Твртковић из Церовљана, који је кнезу предочио стање у којем су живјели хришћани у Босни
те је од њега затражио да на Порти интервенише у корист раје.33 Из писама које је Јовица Илић слао у Србију види се како је положај хришћана у Босни постао неиздржив, те
је раја била приморана бјежати преко Саве, макар сви у води потонули.34
Поп Јовица је око себе окупио више стотина слабо наоружаних људи. На подизању устанка са њим су радили свештеници Павле Џабић и Милан Витковић.35 У
Мајевцу су им се придружили свештеници Стеван и његов брат Андрија Поповић. Побуна је почела 11. марта на беговским посједима око Оџака када је запаљено више беговских кућа.36 Највећи судар десио се код Подновља, а премда је у борби пало око 300
турских војника, устаници су подлегли бројнијим и боље наоружаним Турцима из
Бање Луке и Дервенте.37 Поп Јовица се склонио у планину Вучјак, тражећи начина да
пређе Саву. Касније је успио доћи до Крагујевца, одакле га је кнез Милош послао у Цариград да пред султаном прикаже турске злочине над Србима.38 Други извори казују
да се послије битке код Подновља попу Јовици Илићу губи сваки траг.39
Турска освета након слома устанка била је сурова. Поп Павле Џабић је посјечен, а турска насиља над хришћанима достигла су такве размјере да су: свештеничке и
сељачке куће постале као неке крчме за босанске муслимане.40 Народ је бјежећи од турске освете масовно ишао преко Саве у избјеглиштво.
Црногорска побједа над Турцима на Грахову маја 1858. године подстакла је
нови народни покрет у Босанској Крајини на чијем челу су се нашли Петар Пеција Поповић, Петар Гарача, Ристо Јејић и Симо Ћосић. Из Ивањске устанак се током јуна
1858. године проширио на простор Бихаћа, Санског Моста, Приједора, Дубице и Градишке. Надмоћнијем и боље наоружаном непријатељу устаници нису могли дуго одолијевати. Турци су 14. јула заузели Ивањску, а турска војска је у знак одмазде спалила
32
33

34
35
36
37
38
39
40

Драгослав Страњаковић, „Буна Срба хришћана у Босни 1834. године“, у: Станиша Тутњевић, Поп Јовичина буна, Свет књиге, Београд, 2007, стр. 41.
„Улога српског православног свештенства зворничко-тузланске епархије у прошлости“, у: Споменица поводом осамдесетогодишњице окупације Босне и Херцеговине (1878–1958) педесетогодишњице анексије (1908–1958) и четрдесетогодишњице ослобођења и уједињења (1918–1958), Београд,
1959, стр. 39.
Драгослав Страњаковић, наведени рад, стр. 48.
Улога српског православног свештенства... стр. 39.
Galib Šljivo, Bosna i Hercegovina 1827–1849, Institut za istoriju, Banjaluka, 1988, str. 202.
Буне и устанци у Босни и Херцеговини у XIX веку, стр. 45.
Илија Павловић, Рајко Илишковић, Босанска Посавина 1774–1864. Посавско-требавска буна,
Српски културни центар, Модрича – Шамац, 2008, стр. 90; Galib Šljivo, navedeno djelo, str. 206.
Драгослав Страњаковић, наведени рад, стр. 70.
Исто, стр. 72.
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манастир Рмањ. Најупорнији устаници, међу којима и Пеција, повукли су се у планине, одакле су још неко вријеме наставили са борбом.41
У вријеме када се буна у Кнежпољу налазила на издисају у Посавини је дошло до новог сељачког устанка. Притјешњени пореским обавезама и новим наметима, нарочито послије Кримског рата (1853–1856) сељаци у Посавини су пријетили да
ће престати обрађивати земљу.42 Турске власти предузеле су низ мјера како би спријечиле исељавање сељака попут конфискација лађа у Посавини и појачавања стража на
Сави.43 У Тузли је 1857. године група незадовољних људи у меџлису поставила питање
зашто сељак хришћанин у Босни мора да живи теже од сељака у Србији.44
Увидјевши да неће доћи до побољшања прилика, народ из зворничке,
бијељинске, брчанске и градачачке нахије опуномоћио је крајем 1857. године неколико
људи да оду у Беч и тамо поднесу жалбу турском посланику. У петицији која је јануара 1858. године предана турском посланику наводи се да су сељаци били вјерни султанови поданици који су уредно плаћали царске порезе, али да више нису у стању трпити беговску самовољу. Затражено је укидање трећине и давања десетине под закуп.45
На челу устаничког покрета у Посавини у љето 1858. године нашао се поп
Хаџи Петко Јагодић, који је око себе окупио свештенике Павла Трифуновића и Марка Попадића из Осјечана, Станка Вуковић-Марића из Копривне, те Ђурицу Живковића из Српске Зелине.46 Другу групу побуњеника водио је прота Стеван Аврамовић
из Орашја. Аврамовић се 20. августа 1858. године писмом обратио руском цару молећи
га за помоћ у оружју,47 а зна се да је био у контакту и са руским конзулом Шчулепниковом.48 Прота Стеван био је у преговорима и са фра Стјепаном Микићем, гвардијаном
фрањевачког самостана у Доњој Махали.49 Најважнији сукоб са Турцима догодио се
28. септембра 1858. године код Орашја. У недостатку оружја устаници су се борили косама и сјекирама и на концу су били поражени. Прота Аврамовић је са неколико свештеника пребјегао у Србију.50 Устаници Хаџи Петка Јагодића потучени су 30. септембра
1858. године у бици на Дугој њиви, а Јагодић је преко Славоније прешао у Србију. Како
41

42
43
44
45
46
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48
49
50

Пеција је касније пребјегао у Аустрију која га је изручила турским властима. У Цариграду је осуђен
на смрт и враћен у Босну гдје је требала бити извршена казна. Успио је умаћи турским властима те
је у Србији живио до новог устанка 1875. године у којем је погинуо. Ђорђе Микић, Бања Лука на
Крајини хвала, Институт за историју, Бања Лука, 1995, стр. 151.
Буне и устанци у Босни и Херцеговини у XIX веку, стр. 56.
Васиљ Поповић, Аграрно питање... стр. 251.
Ибрахим Тепић, „Покрети сељака у Босанској Крајини и Посавини крајем шесте и почетком седме
деценије XIX вијека у свјетлу руске грађе“, Историјски зборник, бр. 7, Бањалука, 1986, стр. 65.
Васиљ Поповић, Аграрно питање... стр. 203; 207.
Улога српског православног свештенства ... стр. 41.
Ибрахим Тепић, наведени рад, стр. 93.
Улога српског православног свештенства... стр. 40.
Ристо Јеремић, „Устанак у Посавини 1858“, Календар СКПД Просвјета, Сарајево, 1. 1. 1924.
Аврамовић је касније службовао у лозничком срезу, а 1876. године се придружио добровољачком
одреду Ђоке Влајковића, као војни свештеник. Прим. Б. М.
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у Посавини није било изражене хајдучије, а трговци су се углавном држали по страни,
вође устанка махом су били православни свештеници.51 Турске власти су их оптуживале да подстичу сељаке на буну те су их прогонили.52 Буна у Посавини из 1858. године,
попут оне у Босанској Крајини, вођена је без озбиљнијег плана и организације, готово стихијски, као посљедица сељачког очаја.53 Мањи број католика из Посавине, не питајући за мишљење своје фратре, ступили су у везу са српским устаницима.54
У низу узрока који су сељаке у Херцеговини 1852. године покренули на устанак, уз промјене у власништву над земљом, најважнији је био систем пореза и феудалних давања. Покушаји да се изврши равномјерније опорезивање хришћана нису успјевали јер им се опирао привилеговани слој друштва. Злоупотребе при прикупљању
пореза, посебно десетине, убијале су код сељака вољу за бољим обрађивањем земље.
Главни закупац десетине често је поједине дијелове земље издавао у подзакуп другим
лицима.55 Осим тога, у Херцеговини је порез на дуван био једна од најважнијих дажбина које је потчињено становништво дуговало држави. Додатно оптерећење сељацима била су давања према цркви.56 Значајну улогу у агитацији за устанак имале су тајне
организације, које је послије 1844. године водио Илија Гарашанин, а чији је циљ био да
се поставе темељи националног покрета у покрајинама и збаци турска власт. Православно свештенство чинило је важан сегмент мреже ових тајних организација.57 Међу
свештенством се истиче Јоаникије Памучина кога су власти још 1850. године сумњичиле да је радио на припремању устанка и био у вези са дубровачким протом Ђорђем
Николајевићем.58 На припремању ослободилачких акција у Херцеговини радили су и
Јевстатије Дучић, Серафим Перовић, Леонтије Радуловић и Нићифор Дучић. Аустријски намјесник у Задру Лазар Мамула тврдио је да Вукаловићевог устанка не би ни било
без агитације монаха из манастира Дужи.59 Устаничко врење у Херцеговини изазивало је велику пажњу аустријских власти које су страховале да не дође до укључивања
католика у овај покрет. Важну улогу у устанку имао је руски конзул Александар Гиљфердинг, који је временом успоставио тијесне везе са двојицом српских агената, Ни51
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свијест може сматрати као мост, преко кога се из ропства у слободу прелази, онда се слободно може
рећи, да су хајдуци и ускоци били будни чувари тога моста, док се уморни народ, од ранијих похода и
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ком Јовановићем Оканом и Мићом Љубибратићем. У Херцеговини се ријеч Русија,
примјетио је Гиљфердинг, међу устаницима изговарала као светиња.60
Већ крајем марта 1851. године скоро цијела источна Херцеговина налазила
се у стању побуне, а наредба о одузимању оружја од народа само је додатно долила уље
на ватру. Најчвршћу унутрашњу организацију и систематичност у акцијама показали
су устанички одреди којима је командовао Лука Вукаловић. Од 1854. до 1856. године
покрет Срба у Херцеговини налазио се у сјени Кримског рата и сукоба великих сила,
да би током 1857. године доживио кулминацију обзиром на непровођење тек прокламованих реформи.61 До почетка 1858. године устаници су овладали већим дијелом
источне и јужне Херцеговине и приморали Турке да се повуку у градове и утврђења.
Иако су устаници наглашавали како њихова побуна није усмјерена против законитих власти и султана, већ против насиља и злоупотреба локалних власти, опасност од
ширења устанка приморала је Царство да у Херцеговину почне допремати већа војна појачања.62 У намјери да Црну Гору сасвим потчини Порта је 1858. године предузела велики војни поход, упутивши на Црну Гору око 10.000 војника. У бици код Грахова
7. маја 1858. године црногорска војска и херцеговачки устаници однијели су историјску побједу, која је снажно одјекнула и подигла углед кнеза Данила и Црне Горе.63 Послије побједе на Грахову устаници су интезивирали акције посебно у околини Зубаца и
у Дробњаку. Разграничењем Црне Горе и Османског царства 1860. године знатни дијелови Херцеговине припали су Црној Гори.
С прољећа 1860. године интензивиран је устанички покрет у Херцеговини.
Црногорски кнез Данило савјетовао је устаницима да преговарају са Турцима, али је
ипак дозволио четама Пеке Павловића, Шћепана Радојевића, попа Мила Јововића и
Драга Ковачевића да из Црне Горе пређу у Херцеговину.64 На скупштини устаничких
вођа у манастиру Косијерево јула 1861. године устаници су по први пут као кључни
циљ устанка истакли сједињење са Црном Гором.65 У јесен 1861. године водиле су се
жестоке борбе у Пиви гдје су устаници под вођством Новице Церовића успјешно сузбијали турске нападе.66 У то вријеме Вукаловић све више пада у немилост црногорског
двора и кнеза Николе сумњичавог због чињенице да су херцеговачки устаници одржавали везе са Србијом. Тежња да се искључиво са Цетиња управља народним покре60
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том у Херцеговини наишла је на противљење устаничког вођства. У кнежевој околини
растао је страх да ће се Херцеговина ослободити и да ће на њено чело стати Лука Вукаловић који ће, по угледу на кнеза Милоша Обреновића, формирати нову династију,
што би представљало велику препреку плановима Цетиња за присаједињење Херцеговине Црној Гори.67 Кнез Никола и војвода Мирко оптуживали су Вукаловића да у дослуху са агентима српског кнеза Михаила раде против интереса Црне Горе. Устаничко
вођство било је подијељено између оних који су подржавали Вукаловића и друге стране која је радила по инструкцијама Цетиња.68
Након свршетка Црногорско-турског рата и потписивања мира, а у немогућности да организује нови устанак разочарани Вукаловић емигрирао је у Русију. Након
разбијања чета Стојана и Петка Ковачевића, и смрти овог другог, задат је коначан ударац ослободилачким тежњама Срба из Херцеговине.69 Вукаловић је још једном 1864.
године позвао Херцеговце на устанак, али се позиву нико није одазвао, а руска влада је
категорички одбила да помаже нови покрет.70
***
Срби у покрајинама Босни и Херцеговини су, иако притиснути својим проблемима, успјели да смогну снаге и помогну борбу својих саплеменика у Хабзбуршкој
монархији 1848. године. Борби су се одазвале групе добровољаца,71 које су помогле одбрану Карловаца 12. јуна 1848. године, од напада генерала Јаноша Храбовског.72 О свему је био информисан и патријарх Јосиф Рајачић, који је раније, 15. маја, писао руском
цару, сматрајући да су Хрвати војвођанским Србима понудили савез из разлога јер су
изгубили подршку римског папе: Словени западнија церкви, увидјевши паданије голови својеја, Папи Римскаго, свјазали су судбу их с нами народами својего језика, да би 29.
маја послао молбу руском цару да Србе у Монархији стави под своју заштиту на исти
начин како је ставио и Србе у Османском царству.73
-
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ТУРЕЦКИЕ РЕФОРМЫ И БУНТ СЕРБСКОГО НАРОДА В БОСНИИ
И ГЕРЦЕГОВИНЕ С 1829-1861 ГОДАХ – ЭПОХА ИОСИФА РАЯЧИЧА
Бошко М. БРАНКОВИЧ
Боривое МИЛОШЕВИЧ
Резюме: Первая половина 19 века для сербского народа в областях Боснии и Герцеговине представляет начало борьбы за национальное освобождение от турецкого ига. В первой половине 19 века сербы подняли
череду небольших восстаний, от бунта Янчича до восстаний в Герцеговине. Также, в это время происходит и череда турецких реформ, которые в
значительной мере отягощали сербский народ социально, политически,
военно, административно, религиозно и образовательно.
Ключевые слова: сербы, Босния и Герцеговина, восстания, реформы, священство
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OSMANIC REFORMS AND UPRISINGS OF THE SERBIAN PEOPLE IN
BOSNIA AND HERZEGOVINA FROM 1829-1861 – JOSIF RAJAČIĆ’S TIME
Boško М. BRANKOVIĆ
Borivoje MILOŠEVIĆ
Abstract: The first half of the 19th century represents for the Serbian people
in the provinces of Bosnia and Herzegovina the beginning of the struggle for
their national liberation from the Ottoman slavery. It was in the first half of
the nineteenth century that the Serbs launched a number of minor uprisings,
starting from Jančić’s rebellion up to the uprising in Herzegovina. In addition,
during this period of time, a series of Ottoman reforms were also implemented:
social, political, military, administrative, religious and educational ones, which
significantly affected the Serbian people in these provinces.
Key words: Serbs, Bosnia and Herzegovina, uprisings, reforms, clergy.
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ПАТРИЈАРХ ЈОСИФ РАЈАЧИЋ И СРПСКЕ НОВИНЕ
У ДОБА РЕВОЛУЦИЈЕ 1848-1849
Апстракт: Срби у Аустрији, пре револуционарне 1848. године, имали су
само један лист са политичким садржајем. Реч је о „Сербским народним
новинама”, Теодора Павловића, које су излазиле у Пешти. То је било време када се, очигледно, није могло у довољној мери сагледати да Пешта не
може бити национално, политичко и културно средиште Срба. То је препознато тек у време када је мађарско-српски сукоб постао неизбежан.
Међутим, након избијања револуције, јавља се и потреба за знатно више
садржајнијих информација.
Запажа се да је српска штампа, све до револуције 1848. године, по изгледу, формату и садржају личила на аустријске и мађарске листове, да би
након тих догађаја, почела да утире другачији развојни пут и добија препознатљиве обрисе.
Период револуционарних година обележиће публиковање листова „Вестник”, „Напредак” и „Позорник”, као важна рефлексија турбулентних времена, значајних и за Карловце, као седиште црквеног, политичког и културног живота Срба у царевини.
Развој издаваштва нераскидиво је везан за штампарство, а прву штампарију Карловци добијају средином 19. века.
Кључне речи: Патријарх Јосиф Рајачић, Револуција 1848 - 1849, српска
штампа

ВЕСТНИК
После неуспелог покушаја да добије дозволу за издавање новина у Новом
Саду 1845. године, Константин Богдановић у пролеће 1848. године у Пешти почиње да
издаје лист „Вестник”, али због догађаја који су уследили, лист сели у Нови Сад, где је
штампан у новосадској печатњи Данила Медаковића. Можемо да кажемо да је Нови
Сад 18. маја 1848. године добио свој први лист политичког садржаја.1 Међутим, због
1

Крестић, Василије,Историја српске штампе у Угарској 1791 - 1914, Матица српска, Нови Сад, 1980, 64.
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Данило Медаковић (1819-1881)

неповољних околности и сталних претњи Мађара, Медаковић је морао да дислоцира
штампарију у Карловце, где се преселио у „Вестник”.
Како је Богдановић, власник и уредник листа, био у Бечу, прво као секретар
патријарха Рајачића, а затим и као изасланик Срба код аустријске владе, лист „Вестник” постаје орган Главног српског народног одбора, који очигледно није препознао
његов значај у одбрани српских националних интереса.
Због потребе очувања листа, „Вестник” је једно време уређиво Јаков Игњатовић који у својим мемоарима наводи: „Једног дана будем изненађен, Константин Богдановић ме позове на разговор. Понуди ме уредништвом „Вестника”, јер он мора некуд
отпутовати... одмах наступим уредништво, а Богдановић отпутује...”2
„Вестник” је тек под руководством Игњатовића кренуо јаснијим и одређенијим политичким смером. Игњатовић је писао јасно и разговетно, свима разумљивим стилом и језиком.3
2
3

Петковић, Гордана, Новине и часописи Карловачке митрополије, Карловачки лист, Сремски Карловци (ИССН 1452-7685), 2012, бр. 66, 3.
Стамболић, Ана, Оглашавање у старој српској штампи, Нови Сад: Прометеј, Мало историјско
дру{тво, 2014, 32.
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Важно је указати да је „Вестник” излазио у време када је изузетну пажњу привлачио сукоб партијарха Рајачића и Ђорђа Стратимировића, стајући на страну и подржавајући патријарха.
Последњи 36. број „Вестника” објављен је 12. јуна 1849. године. Томе је претходило хапшење Богдановића и Медаковића, а штампарију у којој су штампани „Вестник” и „Напредак” запосела је војска и тиме спречила даље штампање.4
У животу „Вестника” важан помена је и тренутак када је патријарх Рајачић
у новембру 1848. године именовао цензора са задатком да прати шта се у „Вестнику”
пише. То је време када су царске трупе све снажније надвладавале мађарску војску, па
је, заправо, последично реч о изнуђеном и једино могућем поступку.
НАПРЕДАК
Политичко гласило „Напредак”, спада у најутицајније српске листове из средине 19. века. Иницијатор, покретач и уредник био је Данило Медаковић, а први број
је изашао у Сремским Карловцима, 14. новембра 1848. године. То је време када је лист
„Вестник”, Теодора Павловића у Пешти престао да излази.5
„Од млађих Срба интелектуалаца, спремних у свему да раде на унапређивању српског народа, предузимљиви Медаковић образовао је Друштво српског напретка.”6
Данило Медаковић и остали чланови Друштва српског напретка нису имали
дилему, односно схватили су да је за остварење било којих циљева народа, постојање
новина императив. У то време се тврдило да су новине заправо не само огледало садашњости, већ и будућности народа. Дакле, исто оно што и данас можемо да тврдимо.
Чланови Друштва су, правилно процењујући властите снаге, или боље речено слабости, промовисали свесловенску узајамност и сарадњу, односно зближавање југнословенских народа, јер сви појединачно нису имали будућност.
„Напредак” је нарочито протежиро српско-хрватску сарадњу, а та сарадња је
требало да буде на реалној основи, а то значи на бази погодбе која је директан производ дипломатске и политичке зрелости.
„Напредак” се појављује у време жестоких војних окршаја са Мађарима, па је
логично и очекивано да је уређивачка концепција била таква да мобилише српску јавност, српски народ у борби за што снажнији национални развој.
Посебно се истиче чињеница да је „Напредак” први лист који је штампан Вуковим правописом. Међутим, то није било баш једноставно, чак би се могло окаракте4
5
6

Његован, Драго, Српска штампа и законско регулисање слободе штампе у Војводовини Србији 18481849, Нови Сад: Друштво новинара Војводине и Мало историјско друштво - Нови Сад, 2015, 31.
Димић, Жарко и Ратковић - Његован, Биљана, Српска периодика у Сремским Карловцима 1827 2914, Нови Сад: Друштво новинара Војводине и Мало историјско друштво - Нови Сад, 2014, 61.
Стајић, Васа, Светозар Милетић: Живот, рад и идеје, Матица српска, Нови Сад, 1926, 9.
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рисати као прилично смела новина. А да је то тако види се и по томе што су поједини
претплатници „Напретка”, одлучили да лист добијају на туђу адресу.
Штампање „Напретка” требало је да, колико-толико, ублажи Мађарску пропаганду у земљама западне Европе, а посебно Француске, где су и Срби и Хрвати приказивани у најгорем светлу.
Ако уважимо време појављивања листа и све грђу политику Беча према Србима, јасно је зашто је „Напредак” од самог почетка имао опозициони карактер, а у новембру 1848. године у листу се могло прочитати и питање: „Шта су Срби стекли тиме
што су лили крв за одбрану државе и заштиту царских интереса?”.
„Напредак” је, нема никакве сумње, био лист иза кога су стајали способни,
образовани и храбри људи, који ниси никога штедели. Према патријарху Јосифу Рајачићу било је пуно поштовања и поверења.
Међутим, такав однос постојао је све док лист није критиковао реорганизацију власти у Војводини 1848. године, тражећи и чак наводећи имена, да они који нису
способни за обављање поверених дужности сами одступе. То је било довољно да „Напредак” буде забрањен, а сви примерци листа заплењени и уништени.
Ту треба подсетити да је лист већ у следећем броју још жешће критиковао
Рајачићеве сараднике, али не и патријарха, тврдећи да он са забраним листа нема никакве везе. Тада су почели велики притисци и претње, да би крајам јануара 1849. године, када је у Карловцима проглашено опсадно стање, „Друштво српског напретка”
било распуштено, а „Напретку” и „Вестнику” забрањено излажење.
Ипак, захваљујући интервенцији патријарха Рајачића, забрана је поништена
и „Напредак” је поново изашао 16. фебруара, након чега је обновљен и рад Друштва,
као издавача листа.
Бурна и тешка времена постала су још турбулентнија доношењем Октроисаног устава, марта 1849. године, а опште околности и разочарење утицали су на то да
„Напредак” од активног листа, са бројним предлозима и критикама, доживи трансформацију у, како је окарактерисан, обично обавештајно средство.
Када је 13. марта 1849. године објављен аустријски Закон о штампи, у Војводству је сачињена Привремена уредба за печатњу и усвојен Пропис за поступак у случајевима печатње.
Као што се и слутило, „Напредак” се, после 40. броја који је штампан 12. јуна
1849. године, није више појављивао, све до 1863. године, када га је Медаковић, у новом
политичком окрућењу, поново покренуо.
ПОЗОРНИК
Нестанком „Вестника” и „Напретка”, Срби у Угарској остали су без својих
новина усред револуционарног вртлога 1848/49. године. Ценећи значај новина, патријарх Рајачић доноси одлуку о покретању новог листа који ће бранити српске наци209
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оналне интересе, а за уредника именује Саву Јовановића, адвоката, новинара и издавача.7 Први број листа „Позорник” појављује се 17. јула 1849. године, али убрзо, већ после
другог штампаног броја, мења назив у „Позорник” Војводства Србије. Ни ту није био
крај, па лист 25. септембра 1849. године добија назив: „Позорник Војводовине Србије”,
а излазио је три пута недељно.
Лист је имао критички став према хрватској политици, односно према израженим територијалним претензијама према Срему, где је било више Срба него Хрвата
и који је сматран делом Војводства Србије.8
За разлику од уређивачког концепта „Напретка”, „Позорник” је био лист који
је исправно схватио којим путем треба ићи у борби за добијање што повољнијих услова за национални развитак Срба у Хабзбуршкој монархији. Било је и критика на такав рад: београдске „Србске новине” су тражиле да се народу отворено каже одакле
му прети опасност. То, мора се признати, није било реално, јер би лист са било каквом
другачијом уређивачком оријентацијом, био угашен.
Иначе, све време излажења „Позорник” је имао мало читалаца и претплатника, па је Правитељство одлучило да свим општинама на подручју Бачке и Баната лист
шаље бесплатно.
Последњи, 75. број „Позорника” изашао је крајем 1849. године.

-

7
8
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ПАТРИАРХ ИОСИФ РАЯЧИЧ И СЕРБСКАЯ ГАЗЕТА ВО ВРЕМЯ
РЕВОЛЮЦИИ 1848-1849
Бранислав САНЧАНИН, кандидат наук
Резюме: У сербов в Австрии, до революционного 1848 года, была только
одна газета с политическим содержанием. Речь идёт о Сербской народной
газете Теодора Павловича, которая выпускалась с Пеште. Это было время
когда, очевидно, не было возможно в достаточной мере рассмотреть тот
факт, что Пешта не может быть национальным, политическим и культурным центром сербов. Это стало понятным только когда венгерско-сербская стычка стала неизбежной.
Однако, по возникновению революции, появляется нужда в гораздо более содержательной информации.
Наблюдается, что сербская печать, всё до революции 1848 года, своим
внешним видом, форматом, размером и содержанием была похожа на
австрийские и венгерские газеты, чтобы после этих событий начала прокладывать иной путь собственного развития и таким образом получать
узнаваемые очертания.
Периоду революционных годов дадут отпечаток публикации газет как
Вестник, Напредак и Позорник, как важное отражение бурных годов,
имеющих значение для Карловцев, как центра церковной, политической
и культурной жизни сербов в монархии.
Развитие издательской деятельности непрерывно связано с печатью, а
первый печатный цех Карловци получают в середине 19 века.
Ключевые слова: патриарх Иосиф Раячич, революция 1848-1849, сербская печать
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PATRIARCH JOSIF RAJAČIĆ AND SERBIAN NEWSPAPERS
DURING REVOLUTION 1848-1849
Branislav SANCANIN, Msc.
Abstract: Before the revolutionary year of 1848 the Serbs in Austria had only
one newspaper with political contents – Srpske narodne novine (Serbian national newspaper) initiated by Teodor Pavlović and published in Budapest. It was
the time when, apparently, one could not transparently perceive that Budapest
could not be a national, political and cultural centre of the Serbs. This was apprehended only at the time when the Hungarian-Serbian conflict became inevitable. However, after the outbreak of the Revolution, there was a need for much
more reliable information.
It is noteworthy that until the Revolution of 1848 the Serbian press resembled
Austrian and Hungarian newspapers in appearance, format and contents, but
after these events it began to pave a different path for its development and got
its particular outlines.
This period of revolutionary years will mark the publication of newspapers:
Vestnik, Napredak and Pozornik, as an important reflection of turbulent times,
important also for Karlovci, as a see of religious, political and cultural life of the
Serbs in the Empire.
The development of the publishing activity is inextricably linked with the printing industry. Karlovci got the first printing house in the middle of the 19th
century.
Key words: Patriarch Josif Rajačić, Revolution 1848-1849, Serbian press.

212

УДК

271.222(497.11)-732.2:929 Јосиф, српски патријарх
271.222(497.11)-774-9(497.113)“18“

Ђорђе БОШКОВИЋ
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РУМЉАНИ И МИТРОПОЛИТ/ПАТРИЈАРХ ЈОСИФ РАЈАЧИЋ
Апстракт: У току Српског народног покрета 1848/49. године Рума је
отпочетка била једно од средишта тадашњих збивања. Још у марту 1848.
у Руми је сачињен први “народњачки” програм Срема, у коме су изнети
општи захтеви. Румљани су активно учествовали у стварању Српске
војводине, чији су темељи постављени на Мајској скупштини у Сремским
Карловцима, где је било и њихових представника. Иако је Српски народни
покрет био скоро искључиво национално и верски профилисан, чињени
су и покушаји да се спречи удаљавање и искључивање других народа и
других вероисповести од њега.
Кључне речи: патријарх Јосиф Рајачић, Српски народни покрет, црквена
општина Рума

Када је, 1842. године, Јосиф Рајачић постао карловачки митрополит, почео је,
у извесној мери, његов утицај на живот становништва Руме, нарочито православног.
За сада нема података да ли је Рајачић у својству митрополита и касније, патријарха боравио у Руми, али је по природи положаја верског поглавара на територији Карловачке митрополије на разне начине био у контакту са Румљанима.
Из тог периода забележене су углавном жалбе и молбе појединих румских
грађана упућене митрополиту Рајачићу, у очекивању да он својим ауторитетом реши
актуелне спорове.
Једна од њих је митрополиту била поднета од стране румских грађана, 25. августа 1843. године, а против рођака румског свештеника Лазара Јанковића. Тражили
су да он врати кућу коју је црквеним новцем, у порти цркве Светог Николе, Лазар саградио и претворио у школу, те поставио свог рођака за учитеља. Након истраге, Консисторија је допустила црквеној општини да задржи зграду за школу, али да у црквену
касу врати новац уложен у њену градњу.1
Из тог времена датира и једна митрополитова иницијатива предузета у циљу
завођења реда у православним црквеним општинама. У њој је, између осталог, пред1

Архив Српске акедемије наука и уметности, Одељење у Сремским Карловцима (АСАНУК), Фонд - Консисторија, бр. 294/1843; Славко Гавриловић, Рума - трговиште у Срему 1718-1848, Нови Сад 1968, 193.
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Рума крајем 19. века

ложио да се управљање црквеном имовином у црквеним општинама повери најугледнијим људима. Тако би се избегли самовоља и злоупотребе од стране свештеника и црквених тутора. Очигледно је имао у виду и прилике у Руми, те су све три румске црквене
општине, крајем маја 1845. године, у ту сврху изабрале заједнички одбор састављен од 12
чланова. Ипак, испоставило се да је свештеник Станимир Крстић ту убацио своје људе,
те су парохијани поднели тужбу митрополиту и тражили понављање избора, овај пут,
без присуства Крстића. Митрополит Рајачић им је одговорио да избори треба да се понове, али у присуству жупанијског чиновника, као и да новоизабрани одбор чине по
шест чланова из сваке од три црквене општине, укупно 18 лица.2
Овакав вид комуникације настављен је и касније, када је Рајачић постао
српски патријарх.
Дуг Милоша Јовановића из Руме био је узрок жалбе Живка Ђенића, трговца из Шапца, упућене патријарху 1848. године. Пошто је Народни суд Војводине неколико пута одлагао извршење пресуде против Јовановића, Ђенић се обратио Рајачићу,
претећи да ће убити свог дужника. Патријарх је тужбу вратио Окружном одбору, захтевајући да се овај спор оконча.3
Исте године, румски трговац, Михаило Михајловић, „у име народне слободе” жалио се патријарху због велике царине, која му је у Земуну наплаћена на купљену
2
3

Гавриловић, Рума, 156.
Исто, 117.
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Патријарх Јосиф Рајачић

робу у Београду. Тамо је водио сина и успут купио „еспап” за сопствене потребе, како
би покрио путне трошкове.4
Следеће године, Јозеф Шотак из Брина упутио је „покорну молбу” патријарху,
као Управитељу народа, жалећи на ужарски цех у Руми, који му није одобрио пријем у
њега, иако је постао грађанин Руме још децембра 1848. године. Тражи од патријарха да
„заповеди” цеху да га прими у своје редове, како се не би отиснуо у свет и оставио жену
Румљанку, којом се скоро оженио.5
У току Српског народног покрета 1848/49. године, Рума је отпочетка била
једно од средишта тадашњих збивања. Још у марту 1848. у Руми је сачињен први „народњачки” програм Срема, у коме су изнети општи захтеви (јединство Хрватске, Славоније и Далмације и Војне границе, од Угарске независна влада и Сабор, народни језик у школи, цркви и јавном животу, грађанске слободе) као и они посебни, који су се,
углавном, тицали нерешених односа између Румског властелинства и румских грађана.
4
5

АСАНУК, фонд Српски народни покрет (СНП), кутија. 7, бр. 1686 из 1848.
АСАНУК, СНП, кут. 12, бр. 3911 из 1849.
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Ристерова кућа у центру Руме

У Руми је, такође, формиран један од два жупанијска суда у Сремској жупанији, а неко
време се у њој налазио штаб Јелачићеве Јужне царске армије. Румљани су активно учествовали у стварању Српске војводине, чији су темељи постављени на Мајској скупштини у Сремским Карловцима, где је било и њихових представника.
Стога су, сво време трајања Српског народног покрета, Румљани, посредно и
непосредно, били у сталним контактима са патријархом Рајачићем.
Један од вођа Покрета у Руми, Немац (!) Драгутин (Карл) Ристер, учествовао
је на септембарској Скупштини у Карловцима, где је, заједно са својим суграђанином
Савом Војновићем, представљао румско грађанство. Приликом изјашњавања о прилозима за народну касу Ристер је приложио 70 форинти, а обећао још 2.000 форинти
сребра на зајам. Задовољан његовим гестом, патријарх „Управитељ” му је зузврат јамчио камату на тај новац, а 8/20. новембра 1848. му пише: „ваше примјерно родољубије
и усердије спрама обште народности наше пофаљујући, желим да и у будуће при тим
благородним чувствованијима останете.”6
У то време, током јесени 1848. године, на седницама Главног одбора, под
председништвом патријарха, доста се говорило о непослушности народа према
новој власти, о насиљима, крађама и другим видовима незаконитог понашања,
6

АСАНУК, СНП, кут. 8, бр. 2768 из 1848; Славко Гавриловић, Срем пре и у току Српског народног
покрета 1848-1849, Београд-Ваљево 1997, 202.
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што је рушило ауторитет власти. Са тим у вези, Ђорђе Радак је писао патријараху о
приликама у Руми и анархији која тамо влада. „Краде се, убија се на све стране”. Зато
је и у Руми установљен Преки суд. Такође, патријарх је у циљу очувања мира и личне
и имовинске сигурности, донео уредбу која прописује мере за очување реда, мира и
законитости у целој Сремској жупанији.7
Поготово на свом почетку, Српски народни покрет је имао снажну социјалну
димензију. Свуда, па и у Руми, у духу прокламованих слобода и права, народ се обрушио
на властелинска имања, као носиоце феудалног друштва. Тада је, међутим, патријарх
Рајачић био на становишту очувања поседа властеле. У Руми је у том погледу био
индикативан случај Павла Филешија и његове жене, која се жалила Главном одбору
на „злочинце” који јој отимају имање. Без обзира што је Филеши од стране народа био
окарактерисан као „народни непријатељ”, захваљујући патријарховој интервенцији
добио је заштиту.8
Иако је Српски народни покрет био скоро искључиво национално и верски
профилисан, чињени су и покушаји да се спречи удаљавање и искључивање других
народа и других вероисповести од њега. Тако је патријарх новембра 1848. писао
Виндишгрецу, између осталог, и о борби, осим против Мађара, и против „унутрашњих
елемената”, као на пример Немаца. Том приликом је изузео Руму, односно румске
Немце, који су, иако католици, листом били на страни Покрета, о чему сведочи и
горенаведени случај Немца Ристера.9
Почетком јануара 1849. године, румски адвокат, Георгије Лазаревић, обратио
се патријарху молбом да буде додељен као писар српским посланицима изабраним да
оду на сабор у Кромијержу. Том приликом је навео да би његово присуство било од
користи народу, јер би могао да упозна друге народе са српским, пошто је већ писао у
„страним журналима”, а и сам би се усавршавао пратећи рад Сабора. У писму, између
осталог, помиње и да је био на усавршавању у Бечу 1846. године, у исто време када и
„Ваша Светост”.10
Покушавајући да олакшају положај локалног становништва, јануара 1849.
године, Румљани су писали патријарху, молећи га да им се смањи оптерећење војном
обавезом и другим војним теретима. Тврдили су да је Рума преоптерећена у односу на
Митровицу и Земун. Она већ има преко 150 људи у карловачком и мајданском логору,
даје много запреге, стоку, храну и новац, а опет мора и „синове” да шаље у „покретно
војинство”, и то под царском заставом. Ове обавезе нису равномерно распоређене ни у
самом граду, већ највише падају на деведесетак породица које имају три и више синова.
Њих „из школа, трговина и заната вадити морају”, док јединци мирно седе у својим
7
8
9
10

Гавриловић, Срем... 277-279; Гавриловић, Рума.... 204.
Гавриловић, Срем... 270.
Гавриловић, Срем... 225.
АСАНУК, СНП, кут. 1, бр. 133 из 1849.

217

ПАТРИЈАРХ ЈОСИФ РАЈАЧИЋ И ЊЕГОВО ДОБА

кућама. Забрињава их и то што не знају куда их воде, као војнике покретних батаљона.
Траже да се и на Руму, као на Митровицу и Земун, примени пропис о таксама за војну
службу. Такође, захтевају да се ови људи отпусте из тих батаљона, а они ће у Руми сами
створити покретну гарду. У ту сврху одредили су једну делегација угледних Румљана
(Јован Критовац, Теодор Димитријевић, Васа Марковић, Паја Пинтеровић, Ђура Ланц
и Петар Лакић) која је ове захтеве требала лично да преда патријарху.11 Међутим,
патријарх није одобрио њихове захтеве, што је изазвало незадовољство Румљана, који
ће се у наредном периоду окренути против патријарха.12
Румљани су се активно укључили и у сукоб две струје у Покрету, односно у
сукоб између патријарха Рајачића и „вожда” Ђорђа Стратимировића, који се поново
распламсао почетком 1849. године.
Окружни одбор у Руми се тада изјаснио за Рајачића, а против Стратимировића.
Велики судија румског округа, Јован Стојчевић и Карло Ристер, председник Одбора, 28.
јануара 1849, писали су патријарху изјављујући да их је вест о сукобу унутар Покрета
изненадила, јер су веровали да је све у најбољем реду. Исто је било и са патријарховим
наређењем да се, због „бунтовничких намера”, Стратимировић ухапси и пошаље у
Земун или Митровицу. Ипак, румска општина је одбила да обнародује плакате против
патријарха, сматрајући га и даље вођом покрета и ценећи његове заслуге за народ.
Убрзо им је патријарх одговорио, оценивши њихов поступак као „мудар и добар”.
Такође, саветовао их је да остану мирни и не примају никаква наређења од Главног
одбора, јер када се Војводина коначно очисти од непријатеља, биће одржана народна
скупштина на којој ће се изабрати војвода и нова влада.13
Такође, тих дана су у Руми заробљена два Стратимировићева писма упућена
чешком публицисти Миковецу и Кушлану, у којима он оптужује патријарха за апсолутизам. Она су из Руме достављена патријарху, као доказ Стратимировићевих „гадни страсти и недозрела намјеренија”.14
Ипак, после неколико месеци, Румљани су променили страну у овом сукобу.
Незадовољство приликама у Покрету и његовим стављањем под контролу
Двора, крајем априла и почетком маја 1849. године, испољило се у захтевима за сазивањем Народне скупштине, која би, између осталог, од цара тражила укидање војне
власти над Војводином, што је патријарх одбијао. Румљани су такав захтев послали 5.
маја. На челу румске депутације, која је тим поводом дошла код патријарха био је Кон11
12
13
14

АСАНУК, СНП, кут. 3, бр. 1107 из 1849.
Гавриловић, Рума... 205.
АСАНУК, СНП, 1849, кут. 1, 1849, бр. 243, кут. 16, бр. 26.
Музеј Војводине, инв. бр. АРХ 108, Писмо Радосављевића патријарху Рајачићу; József Thim, A
Magyarországi 1848-49-iki szerb fölkelés története, III, Budapest, 1935, 326-327.
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Константин Богдановић

стантин Богдановић. Наредних дана представници сремских места одржали су своју
Скупштину у Земуну, са које су поновили захтеве упућене патријарху.15
Румљане, као учеснике побуне коју је против њега тада организовао Стратимировић, Рајачић помиње у свом каснијем прогласу у коме је дао своје виђење овог сукоба.16
Један Румљанин је у време Српског народног покрета био у честим, интензивним и променљивим односима са патријархом Рајачићем, а то је Константин Богдановић. Богдановић је спадао у најобразованије људе тог времена. Поред адвокатуре, бавио се и књижевним и научним радом. Као активни учесник Српског народног
покрета био је секретар патријарха Рајачића, уредник листа „Вестник Војводства Србије”, званичног органа Главног одбора, члан српске депутације у Бечу...
Након реорганизације Главног одбора, 1. новембра 1848. године, Богдановић
је учествовао у управи („Правитељство”), заједно са патријархом и још неким члановима Главног одбора.17
15
16
17

Архив Српске академије наука и уметности Београд, Дјејанија, II, бр. 764, стр. 1942-1945; Thim, нав.
дело, 701-703.
Проглас патријарха Јосифа Рајачића, Библиотека Матице српске, Нови Сад, Рукописно одељење
Матице српске (РОМС), IV 113.1, инв. бр. 831450, и РОгСр IV 112.1 инв. бр. 831448.
АСАНУК, СНП, 1848, кут. 7, бр. 2006, записник са заседања Главног одбора од 1. новембра; Љубомирка Кркљуш, Средишњи органи власти у српској Војводовини 1848-1849, Нови Сад 2013, 108.
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Међу њима је постојала стална преписка у којој су међусобно обавештавани о својим активностима и приликама у Покрету. Тако, почетком 1849. године Рајачић пише Богдановићу о његовом путу по Банату, где уводи народно „Правленије”.
Истовремено, након што је одлучено је да се приступи изради устава за Војводину
(Богдановић је то саветовао Рајачића још у децембру 1848), патријарх га обавештава
да позвао и једну комисију за израду устава, али му у том послу тешкоће праве Стратимировић и Генерална команда.18
Константин Богдановић је био укључен у сукоб патријарха и Стратимировића.
На почетку овог сукоба, као уредник „Вестника“, Богдановић је оштро напао
Стратимировића, указујући на његову сујету, властољубивост и скромне способности.19
У Богдановићевом прогласу упућеног „Мојим Сремцима”, крајем септембра
1848. године препоручује Сремцима да слушају патријарха, јер он у војним стварима
слуша официре, како народ не би гинуо узалуд. Брани патријарха од оптужби да хоће
да врати „старо”.20
У циљу изглађивања неспоразума, почетком 1849. године, патријарх је препоручио да се Стратимировићу да чин штапског официра. За остварење тог плана у
Бечу је требао да се побрине Константин Богдановић. Међутим, убрзо Рајачић јавља
Богдановићу да прекине све активости по том питању, јер је Стратимировић погазио
обећање.21
Из Беча, Богдановић је, фебруара 1849. године, писао патријарху о ставу аустријских власти према Стратимировићу. Према његовом мишљењу, Стратимировић
није био омиљен код тадашњих аустријских власти које су га виделе као препреку у решавању српског питања. Богдановић каже да је Стратимировићево понашање доста
нашкодило српској ствари, али и то како се у почетку чудио и самом патријарху што
му је много попуштао, те је чак и мислио да су истомишљеници.22
Богдановић је сигурно имао јасну слику о стању у Покрету и његовим слабим тачкама. Почетком 1849. године све више је увиђао да је за тешко стање делом одговоран и сам патријарх Рајачић, односно, његово окружење (Фердинанд Мајерхофер), што се види из његове преписке са Теодором Живковићем.23 Стога је, почетком
маја 1849. године и био у депутацији која је од патријарха тражила сазивање Народне скупштине. Као такав, постао је претња Мајерхоферу који је забранио његов лист
„Вестник”, а њега ухапсио.24
18
19
20
21
22
23
24

РОМС, М. 10.104, Писмо Рајачића Константину Богдановићу
Милан Петров, Патријарх Јосиф Рајачић и Ђорђе Стратимировић 1848-1849. год., Домети, часопис
за културу, година 26, број 96-97 и број 98-99, Сомбор 1999, 90-91.
Василије Ђ. Крестић, Леци на српском језику (1848-1849), Нови Сад 1998, 206-208.
РОМС, М. 10.104, Писмо Рајачића Константину Богдановићу
Музеј Војводине, Збирка Револуција 1848/49, инв. бр. АРХ 1275, Писмо Константина Богдановића
Рајачићу
РОМС, инв. бр. 22.273, Писмо Теодора Живковића из Темишвара Константину Богдановићу
Васа Богданов, Устанак у Војводини и Мађарска револуција 1848. и 1849. године, Суботица, 1929, 168.
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Ђорђе БОШКОВИЋ

РУМЛЯНЕ И МИТРОПОЛИТ/ПАТРИАРХ ИОСИФ РАЯЧИЧ
Джордже БОШКОВИЧ
Резюме: В течение народного движения 1848/1849 годов город Рума с
самого начала был одним из центров тогдашних событий. Ещё в марте
1848 в Руме составлена первая ,,народная” программа Срема, в которой
установлены общие требования. Румляне приняли активное участие в
создании Сербской Воеводины, почвы которой были заложены на Майском собрании в Сремских Карловцах, где участвовали и представители
этого города. Хотя сербское народное движение являлось исключительно
национальным и религиозно профилированным, деланы были и попытки предотвращения отдалённости и устранения других народов и других
религий из него.
Ключевые слова: патриарх Иосиф Раячич, сербсоке народное движение,
церковный муниципалитет Рума
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THE CITIZENS OF RUMA AND METROPOLITAN/PATRIARCH
JOSIF RAJAČIĆ
Đorđe BOŠKOVIĆ
Abstract: During the Serb national movement of 1848/49 the town of Ruma
was one of the focal points of the time. It was as early as in March of 1848 that
the first “national” program of Srem (Syrmium) was drafted in Ruma, in which
general demands were outlined. The citizens of Ruma actively participated in
the creation of the Serbian Vojvodina, the foundations of which were set up at
the May Assembly in Sremski Karlovci, where they also had their delegates.
Although the Serb national movement was almost exclusively national and religiously profiled, endeavours were also made to prevent expulsion and exclusion
of other peoples and other religions from it.
Key words: Patriarch Josif Rajačić, Serb national movement, Church municipality of Ruma.
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ОГЛЕДАЛО БАРОКНОГ ПРИНЦА ЦРКВЕ – ПОЛИТИКА
ПРЕДСТАВЉАЊА ПАТРИЈАРХА ЈОСИФА РАЈАЧИЋА
КРОЗ РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ ПОРТРЕТЕ
Абстракт: Током живота, као митрополит и патријарх, Јосиф Рајачић је
често портретисан. Ова дела настајала у оквиру врло вешто изграђене политике јавне презентације и требала су да буду основа визуелне комуникације црквеног и политичког ауторитета поглавара Српске првославне
цркве прве половине 19. века. Основни циљ овог рада је да кроз анализу
портрета, али и целокупне политике презентације (од дворског живота,
спектакла, уређења резиденције) укажемо у којој мери се патријарх Јосиф
Рајачић у свом представљању ослањао на принципе барокне политичке
презентације, како у обличавању своје визуелне представе, тако и у језику спектакла који је користио. Врло је интересантно у којем обиму ова
носећа личност културе и политке 19. века дугује, између осталог, и барокном добу и моделу презентације, које су користили сви његови светли
претходници прави барокни принчеви цркве 18. века: Арсеније IV Јовановић Шакабента, Викентије Јовановић, Павле Ненадовић, Мојсеј Путник...
Кључне речи: патријарх Јосиф Рајачић, репрезентативни портрет, политика величајности, презентација моћи, барок, принц цркве, спекаткл,
дворски церемонијал, Едуард Свобода, Новак Радоњић

Патријарх Јосиф Рајачић је несумњиво био човек свог времена, предводник
и оличење напредних токова прве половине 19. века не само у црквеном него и политичком, образовном и културном погледу.1 У познатој и сачуваној историјској грађи
која, укључујући и репрезентативне портрете, обилује сведочењима о савремености
1

Ј. Радонић, Аутобиографија патријарха Јосифа Рајачића (Критичка оцена), Српска академија науке и уметности, Посебна издања, књига CLXXVIII, Одељење друштвених наука, Нова серија, књ. 5,
Београд 1951; Научно-меморијални центар „Патријарх Јосиф Рајачић“, Сремски Карловци 2007;
П. Рајачић, Патријарх Јосиф Рајачић. Његово и наше доба, Сремски Карловци 2008.

223

ПАТРИЈАРХ ЈОСИФ РАЈАЧИЋ И ЊЕГОВО ДОБА

и модерности модела овог црквеног великана, уочавају се у одређеној мери и елементи традиционалног. Ради се, конкретно, о ослањању на моделе репрезентације формиране у духу барокног доба које су градили и користили његови светли претходници
18. века, попут патријарха Арсенија Јовановића Шакабенте, митрополита Викентија
Јовановића, Павла Ненадовића, Јована Георгијевића, Викентија Јовановића Видака,
Мојсеја Путника, епископа Јосифа Јовановића Шакабенте и других, правих барокних
принчева цркве.2 Овај рад нуди осврт на неке од тих барокних елемената репрезентације у јавном лику патријарха Јосифа Рајачића, посебно уочљивих у примерима његовог званичног портретисања и церемонијалног појављивања у јавности.
Потребно је, пре свега, истаћи да се наведени примери јавне репрезентативности патријарха Јосифа Рајачића, по узору на традицију њему претходећег века посматрају у овом раду у светлу интегралног, логичног и утемељујућег елемента његове
целокупне јавне представе. Они доприносе усложњавању јавног лика патријарха Рајачића, не умањујући, притом, њену савременост и општу оријентисаност ка модерним
токовима црквене, политичке као и културне климе 19. века. Патријарх Рајачић је у
свом добу наставио традицију поглавара српске цркве 18. века који су темељили лични
ауторитет и легитимитет своје институције, између осталог, на историјским аргументима и доказима трајности кроз време. То су исказивали и кроз уметничке поруџбине везане за јавну репрезентацију и промоцију свог црквено-политичког програма, у
којима су се угледали на моделе својих претходника и надовезивали на њихов лик, рад
2

Ж. Димић, Посета аустријског цара Франца Јосифа I Карловцима 1852. године, Зборник Матице
српске за историју , 74, (2006), 117-124; Знамења Карловачке митрополије, Галерија Српске академије
наука и уметности, 112, Београд 2007; Б. Ибрајтер-Газибара, Патронаштво митрополита Павла Ненадовића, Зборник Матице српске за ликовне уметности, 37, (2009), 125-175; О. Микић, Архијерејски портрети у двору епископа будимских у Сентандреји, Сентандрејски зборник 1, Београд (1987),
37-56; Р. Рашајски, Галерија слика у Банатској епархији у Вршцу и манастиру Месићу, Рад војвођанских музеја, 2, (1953), 277-282; Д. Руварац, Како је изгледао двор владике Бачког за време Јована Јовановића и шта је све иза смрти његове остало, Гласник Историског друштва у Новом Саду, књ. 1, св.
1, (1926), 126-129; М. Тимотијевић, Портрети архијереја у новијој српској уметности, у: Западноевропски барок и византијски свет, Научни скуп Српске академије науке и уметности, Београд 1991,
147-174; М. Тимотијевић, Визитација манастира Шишатовца у XVIII веку. Прилог проучавању ефемерног спектакла, у: Манастир Шишатовац, Зборник радова, Београд 1989, 341-366; Ј. Тодоровић, Ентитет у сенци,. Мапирање моћи и државни спектакл у Карловачкој митрополији, Нови Сад 2010; Ј.
Todorović, An Orthodox Festival Book in the Habsburg Empire – Zaharija Orfelin’s “Festive Greeting” to Mojsej
Putnik, Ashgate 2006; Ј. Тодоровић, Концепт приватног на позорници јавног – приватни живот на митрополитском двору у 18. веку, у: Приватни живот у српским земљама у освит модерног доба, Фотић, А. (ур.), Београд 2005, 655-686; К. Васић, Хабзбуршки портрети у архијерејским резиденцијама
Карловачке митрополије XVIII века, Зборник Народног музеја Београд, историја уметности, XIX2, Београд (2010), 243-257; К. Vasić, Patriarch Arsenije IV Jovanović Šakabenta as a baroque patron of art in
Archbishopric of Karlovci in 1740s, Шумадијски анали, 5, (2009), 189-200; К. Васић, Политика портрета:
бакрорезни портрети патријарха Арсенија IV Јовановића Шакабенте, Шумадијски анали, 4, Крагујевац (2008), 248-257; К. Васић, Бакрорезни портрет патријарха Арсенија IV Јовановића Шакабенте из 1746. године. Пример репрезентативног портрета у српској уметности новијег доба, Зборник
Народног Музеја Београд, XVIII/2, историја уметности, Београд (2007), 219-230; К. Васић, Портрети
српских архијереја у Карловачкој митрополији (1690-1790), Нови Сад 2013.
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и ауторитет. Тиме су истицали историјски континуитет Српске православне цркве,
величину и значај њених поглавара чији су управо они били актуелни представници.3
У доба патријарха Рајачића настављен је усложњен државни спекакл Карловачке Митрополије, један од носећих елемената барокне културе. Може се рећи да је
управо државни спектакл био тај елеменат који је суштински означио Карловачку митрополију као политички ентитет барокног света. Усвајање и прилагођавање универзалног језика барокног спектакла потребама Митрополије омогућило је да се високи
клер православне цркве уведе у најмодернији вид политичке комуникације тога доба.4
Један од најбоље документованих и анализираних форми државног спекаткла за доба патријарха Рајачића је његова организација свечане посете Франца Јозефа
Сремским Карловцима 1852 године.5 Церемонија дочека аустријског цара укључивала
је све елементе свечаног дочека кодификованог у барокно добра. Тријумфални улазак
Франца Јозефа је започео још уласком у сам град, где га је чекао народ у свечаним и народним ношњама. На почетку царске процесије кроз Карловце, што је још у барокно
доба установљено, налазила се тријумфална капија сачињена од цвећа и винове лозе са
натписима Љубав те чека/Љубав те прати на немачком језику. Попут церемонијалних дочека барокног времена, поворка je била један суштински „микрокосмос Митрополије“сачињен од одабраних представника грађанства. Патријах је у складу са својом
духовним позивим имао почасно место у овом спектаклу. Као што је и ранији барокни протокол налагао, Патријарх Рајачић је дочекао хабзбуршког императора на дверима Саборне Карловачке цркве где га је, као посебну почаст, увео кроз царске двери
у олтар. Посета је настављена банкетом у Митрополијском двору, где су одабрана јела
и вина говорила једнако о значају високог госта и Патријарха, као и о рафинману поглавара православне цркве у Царевини. Митрополијски двор је заједно са простором
цркве још у барокно доба у Карловачкој митрополији попримио све елементе барокног церемонијалног представљања и државног спектакла чије непрекидно трајање видимо и у овом свечаном дочеку Хабзбуршког цара.
Поглавари Српске православне цркве у 18. веку на територији Хабзбуршке
монархије установили су репрезентативну јавно-приватну форму своје резиденције
не само као место приватног живота већ као и центар, позорницу званичних и других
3
4

5

М. Тимотијевић, Портрети архијереја у новијој српској уметности, 166.
Види Ј. Тодоровић, Ентитет у сенци,. Мапирање моћи и државни спектакл у Карловачкој митрополији, Нови Сад 2010; Ј. Todorović, An Orthodox Festival Book in the Habsburg Empire – Zaharija
Orfelin’s “Festive Greeting” to Mojsej Putnik, Ashgate 2006; Ј. Тодоровић, Концепт приватног на позорници јавног – приватни живот на митрополитском двору у 18. веку, у: Приватни живот у српским
земљама у освит модерног доба, Фотић, А. (ур.), Београд 2005, 655-686.
Ж. Димић, Посета аустријског цара Франца Јосифа I Карловцима 1852. године, Зборник Матице
српске за историју , 74, (2006), 117-124.
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догађања у складу са својом улогом „публичне персоне”6 и барокног принца цркве, чију
је традицију наставио и патријарх Рајачић.
У барокном свету, свечане гозбе нису подразумевале само одређени стил
припремања хране, него високи ниво префињености њеног аранжирања. Од тридесетих година 18. века на даље и у Карловачкој митрополији била је у току драматична
модернизација кухиње као битне дворске просторије. Кухиње у Београду и Карловцима биле су опремљене свим неопходним справама и прибором за припремање најзахтевнијих рецепата. Поруџбине и куповине порцеланских сервиса у Будиму и Бечу потврђују да су митрополити веома рано већ у 18. веку уживали у тадашњим скупоценим
напицима – кафи и чоколади. Била је то ретка привилегија у барокном свету уопште а
настављена је и у време патријарха Рајачића.
Осим тога, према инвентарима из Београда, сачињеним 1738. године, у кухињама се налазило неколико сервиса за ручавање од најфинијег аустријског порцелана на којем је био уписан и лични грб и монограм тадашњег митрополита и патријарха
Арсенија IV Шакабенте. Приликом посебних дипломатских посета двору, коришћени
су сребрни есцајг, посуђе и сребрни стони украси.
Као што су осамнаестовекни црквени поглавари издавали уредбе о функционисању двора, и имали своје иностране куваре, тако је и патријарх Рајачић настављајући њихову традицију, уредио своју патријаршијску резиденцију у Карловцима по угледу на западне дворове, са дефинисаним дворским протоколом и скупоцеинм
мобилијаром и посуђем.
Захваљујући патријарху Рајачићу објављен је и Дворски кувар, дело које не
само да представља први икада записани Српски кувар, него веома речито сведочи о
изузетном рафинману јела и њихове презентације која се неговала на двору патријарха Рајачића. Ако анализирамо записана јела видећемо да је већина управо намењена
раскошним званичним банкетима као један од фасета слике величајности коју је дворски церемонијал требао да изгради. 7 Попут већине сличних издања, и овај кувар даје
широк опсег различитих рецепата за све делове свечаног обеда, од предјела и супа до
дивљачи и џемова/слатка. На пример, ту ћемо срести рецепте за:
Супу од чоколаде (чукуладе)
Вепра са шипком
6

7

М. Тимотијевић, Рађање модерне приватности, 100; Ј. Тодоровић, Концепт приватног на позорници јавног – приватни живот на митрополитском двору у 18. веку, 655-686; Д. Руварац, Карловачки
митрополијски двор 1778, Српски Сион, бр. 28, (1907), 442-444; К. Васић, Портрети српских архијереја у Карловачкој митрополији (1690-1790), 83-84.
Д. Руварац, Дужности и права дворјана и дворских служитеља за време митрополисања Мојсеја
Петровића, Српски Сион (1907), год. XVII, бр. 27, 417-421; бр. 29, 452; Д. Руварац, Дужности и
права дворјана и дворских служитеља за време патријарховања Арсенија Јовановића Шакабенте, Српски Сион, год. XVII, (1907), бр. 32, 503-505; Научно-меморијални центар“ Патријарх Јосиф Рајачић“, 52, 55.
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Печене гуске са поморанџама и капарима
Пужева пуњених рибљом икром (кавијаром) и капарима
Сулц од кафе и бадема ...
Добро је познато да се у том духу на двору патријарха Рајачића, за званичне пријеме храна послуживала из раскошног посуђа од племенитих метала које су
израђивали мајстори из Беча и других великих центара: Klinkosch, Kappeli, Rejner,
Meisen, Sevres....8
Сам изглед и двора и резиденције говорио је о простору који се мора схватити као сцена политичког и јавног представљања које су још утемељили његови претходници. Врло прецизан показатељ континуитета барокне културе у доба патријарха
Рајачића су записи о изгледу његове приватне резиденције Илион, а посебно врта који
ју је допуњавао. Иако скроман у поређењу са резиденцијама црквених поглавара његовог доба, Илион је поседовао елементе који су означавали симболични простор једног носиоца моћи, било политичке или црквене.
Посебан чинилац барокног универзума моћи, био је простор врта, метафорички микрокосмос света. Још од доба ране ренесансе вртови великих резиденција су
често имали значајнију улогу него раскошне декорације самих дворова у исписивању
симболичког ауторитета њихових власника. Од Хемптон корта, Виле Медичи у Капрароли, Палаца дел Те у Мантови до монументалних апсолутистичких резиденција
Версаја, Шенбруна у Бечу и Буен Ретира у Мадриду врт је прерастао у једну врхунску
позорницу власти на којој се одигравала дипломатија тога доба. Такође, спојем воде и
растиња они су означавали микрокосмос света, један хармонични универзум којим је
симболично владао поседник врта.
У стварању слике идеалног микрокосмоса, кључну улогу је имао лавиринт
једна од најстаријих симболичких форми наше цивилизације. Међу многобројним
симболима који су коришћени у доба барока, лавиринт спада у најстарије облике и
има највећи број различитих асоцијација. Крићански мит, који се сматра извором појма лавиринта, наводи на две главне ознаке: лавиринт као опасност и лавиринт као тегобно путовање после којег следи небеска награда.9 Барокно доба је дефинисало још
једно битно значење а то је лавиринт као симбол идеалне владавине и савршене државе.
Са друге стране лавиринт постављен у врту носио је посебну симболику сажетог света
који је његов творац суверено поседовао. Овај симболизам је био једнако заступљен и
у вртовима црквених и световних поглавара барокног времена, будући да су сви у једнакој мери тежили да створе идеализовану слику свога ауторитета.
Иако сада једва препознатљив на простору травњака Илиона, испред Рајачићеве резиденције налазио се мали лавиринт са фонтаном у своме средишту. Управо
8
9

П. Рајачић, Патријарх Јосиф Рајачић. Његово и наше доба, 113-119.
Sanarcangeli, Paolo, Il libro dei labirinti, la storia di un mito e di un simbolo, Frasinelli, Roma (1967), 50–71.
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спој воде и лавиринта упућивао је на пасторалну и аркадијску улогу овога лавиринта
и требало је да означи простор идеалног бивствовања које Патријарх својом личном и
пасторалном улогом обезбеђује. Простор лавиринта је и овде, као и у раскошном барокном рукопису Свечаног поздрава Мојсеју Путнику Захарија Орфелина, означавао
простор славе и ауторитета црквеног поглавара као и врлине које су се очекиване од
идеалног прелата – одмереност, скромност и правичност. Управо исте врлине красиле
су и његовог наследника на челу српске цркве у Царевини, Патријарха Рајачића, и дају
се такође сагледати из сложене конструкције његових свечаних портрета.
У црквеним резиденцијама Карловачке митополије 18. века били су изложени и званични архијерејски портрети, како лични, тако и у складу са традиционалним
историјским аргументовањем, црквених претходника на трону.10 Осамнаестовековни
патријарси, митрополити и епископи Српске православне цркве увели су праксу израде личних репрезентативних портрета, уметничких поруџбина профане функције
у српској уметности.11 По угледу, на како световне, тако и духовне, поглаваре барокног доба Хабзбуршке монархије, по ступању црквеног архијереја на трон у Карловачкој митрополији израђиван је и његов званични репрезентативни портрет, коме би
уследили и други настали у сврхе јавне презентације и пропагирања свог црквено-политичког програма.
За познате званичне портрете патријарха Јосифа Рајачића заједнички именитељ, типичан за репрезентативни портрет новог века уопште, огледа се у његовом
циљу величања лика и ауторитета портретисаног, његовог ванвременског тела и система вредности који заступа.12 Ипак, познати портрети патријарха Рајачића одликују
различите пикторалне поетике. Међу њима, као пример ослањања на модел српског
архијереја 18. века и барокног принца цркве, управо у складу истицања историјског
континуума легитимитета и ауторитета личне позиције, могу да се издвоје два патријархова портрета, уља на платну: из 1842. године сликара Eduarda Swobode из 1842.
и Новака Радонића из 1856. године.13 Ова два портрета, могу да се посматрају као примери угледања на неке од типова званичних портрета српских архијереја 18. века.14
Портрет патријарха Рајачића од Едуарда Свободе (Eduard Swobodа) из 1842.
године (сл. 1) ослања се на добро познати образац уведен у домен званичног представљања архијереја осамнаестовековне Карловачке митрополије у свечаној одежди
која је наличила кардиналским одорама тога времена. Неки од најпознатијих портрета 18. века на које се иконографијом и ликовном поетиком директно ослања портрет
патријарха Рајачића из 1842. године су портрети митрополита београдско-карловач10
11
12
13
14

К. Васић, Портрети српских архијереја у Карловачкој митрополији (1690-1790), 84-102.
М. Тимотијевић, Портрети архијереја у новијој српској уметности, 147-174.
E. H. Kantorowicz, The King’s Two Bodies. A Study in Mediaeval Political Theology, Princeton University
Press, Princeton, New Јersey, 1997.
Чувају се у патријаршијском двору у Сремским Карловцима.
М. Тимотијевић, Портрети архијереја у новијој српској уметности, 147-174.
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ких Викентија Јовановића,15 Мојсеја Петровића,16 патријарха Арсенија IV Jовановића
Шакабенте и митрополита карловачког Мојсеја Путника.17
У овом допојасном портрету Едуард Свобода прати све иконографске елементе бароких портрета високог клера у Митрополији, остварујући на тај начин симболични, иако виртуелни, континуитет са водећим личностима српске барокне цркве
у 18. веку. Датиран у 1842 годину, портрет Јосифа Рајачића обележава његово постављење на митрополијски трон, тако да је одабир модела барокног репрезентативног портрета био савршено прилагођен тадашњим потребама политичке презентације. На један рафинирани начин, остварен је визеулни и идејни континуитет између
предводника Српског народа у Царевини у 18. веку и њиховог тренутног верског поглавара у 19. веку. Попут својих славних претходника из барокног доба, и Јосиф Рајачић је тежио да на уздржан, али речит начин, илуструје не само своју тренутну позицију у Цркви и Царству, већ и да оставари јасно утемељење у историји Карловачке
митрополије од Велике Сеобе до његовог доба.
Попут представа Мојсеја Путника или Викентија Јовановића комплетан акценат је стављен на митрополитов лик који суптилиним коришћењем светла исијава
из тамне позадине портрета. Као танани ехо барокних репрезнетативних портрета,
појављује се назнака црвене драперије иза фигуре патирјарха. Установљена као један од градивних елемената званичног европског барокног портрета, сомотска црвена
драперија се попут црвене нити провлачи увелико кроз портрете српских архиепископа од Жерфаровићеве Стематоргафије, преко већине званичних портрета Карловачких митрополита. Управо овако конципирана позадина, као и на портретима Рајаћичевих портходника, указивала је на врлине скромности и одмерености које је носио и
лавиринт његовога врта. Сличну поруку нам саопштава и смирени став митрополита, који статичност композције разбија само благим окретом на десно ка простору посматрача.
Ове кардиналне врлине, тако важне за личност једног духовног вође, кодификоване су још у званичним портретима барокног доба и могу се веома јасно уочити баш на портрету митрополита Мојсеја Путника. Оба прелата поседују исту смиреност и сталоженост и одевени су у свечану одежду пригушене раскоши. Само црвени
ћелепуш од моаре свиле и свилена црвена опшивка одежде, говоре о високом статусу
њиховог носиоца. Од инсигнија митрополитског достојанстава присутан је само драгуљима опточени крст, врхунски симбол његовог пастирског позива.
Други портрет, дело сликара Новака Радонића из 1856. године (сл. 2), представља Јосифа Рајачића у улози патријарха, врховног поглавара Српске православне
цркве у Хабзбуршкој монархији.
15
16
17

Чува се у Музеју Српске православне цркве, Београд, инв. бр. 3826.
Чува се у Музеју Српске православне цркве, Београд, инв. бр. 3829.
Чува се у Галерији Матице српске Нови Сад, инв. бр. 79.
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Често коришћен у публикацијама модерне историографије, овај портрет
представља патријарха у церемонијалном орнату. Представа Јосифа Рајачића обликована је у потпуности по моделу портрета световних барокних владара, кроз политику величајности, magnificenze и свих кардиналних и теолошких врлина које је слика црквеног поглавара требало да поседује.18 Ова слика, што је још битније, наставља
традицију портрета осамнаестовековниих архијереја Карловачке митрополије, а посебно представе патријарха Арсенија IV Јовановића Шакабенте19 и Јосифа Јовановића
Шакабенте као епископа вршачког.20
Слика Новака Радоњића је и по формату и по композицији директни наследник репрезентативног портрета предводника Срба у Царевини какав је наручио Арсеније IV Јовановић Шакабента 1741. године и који се данас чува у Музеју СПЦ и
који је добио и свој бакрорезни пандан. Скоро идентични став патијарха са раширеним рукама у раскошном оранту, јасно истакнуте инсигније патријаршијске власти,
као и усмерени поглед у посматрача, суштински везују два портрета. Оваквим јасним
позивањем на портрет славног претходника уметник је, несумњиво под прецизним
упутствима самог патријарха, створио дело које је омогућавало симболички континуитет са последњим патријархом на челу Карловачке митрополије.
Као и његов претходник, Јосиф Рајачић је приказан монументално, директно
окренут ка посматрачу у ставу који уједно исказује његов неприкосновени ауторитет
као врховног поглавара православне цркве у Монархији, и дозива у сећање Шакабентино сликано обличије. Одевен у литургијску свечану одежду са свим неопходним инсигнијама свога патријаршијског достојанства, за разлику од портрета Едуарда Свободе, овде је портретисани у директној визуелној комуникацији са посматрачем. Он
је врхунски духовни вођа свога народа, непоколебљив у своме позиву, он је прелат
који својом визуелном представом тежи да уједини дела својих духовних предводника, али је истовремено и несумњиво човек свога доба, уједно и прошлост и садашњост.
Раскошна декорација литургијске одежде, снажни али смирени покрет руку Патијарха где се јасно приказују инсигније његове духовне моћи (крст и патријаршјски штап)
испуњава комплетни простор портрета и делује као да ће изаћи и освојити простор
посматрача. Сада пред нама није више смерни и смирени митрополит, већ непоколебљиви борац за свој народ о коме је гроф Лудвиг Бистриноски записао: Рајачић је
неоспорно најважнија личност ових крајева. У себи он сједињује све – топло срце, зрело суђење и ведар дух.
Кроз овај текст смо желели да прикажемо у којој мери је модел репрезентативног понашања и представљања, установљен у барокној култури 18. века, био зна18
19
20

М. Тимотијевић, Портрети архијереја у новијој српској уметности, 165; К. Васић, Портрети
српских архијереја у Карловачкој митрополији (1690-1790), 60-62.
Чува се у Музеју Српске православне цркве, Београд, инв. бр. 456.
Чува се у Епископском двору у Вршцу.
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чајан за обликовање јавне представе такве личности, као што је био патријарх Јосиф
Рајачић. Брижљиво градећи свој јавни лик, Патријарх Рајачић је био веома свестан
значаја идејног континутитета са водећим личностима Карловачке Митрополије и непролазности концепта барокног принца цркве. У сваком сегменту свога политичког
представљања он је спајао историјско и садашње дајући недвосмислену поруку о улози прошлости у његовом мишљењу света.
-

-
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ЗЕРКАЛО ПРИНЦА ЦЕРКВИ ЭПОХИ БАРОККО – ПОЛИТИКА
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПАТРИАРХА ИОСИФА РАЯЧИЧА ЧЕРЕЗ
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ПОРТРЕТЫ
Проф др Елена ТОДОРОВИЧ
Др Катарина ВАСИЧ
Резюме: В течение жизни, как митрополит и патриарх, Иосиф Раячич часто бывал изображён в портретах. Эти произведения возникали в рамках
искусно устроенной политики публичной презентации и должны были
являться основой визуального общения церковного и политического
авторитета головы сербской православной церкви первой половины 19
века. Основная цель этой работы – указать, через анализ портретов, но
и совокупной политики презентации (от дворянской жизни, спектакля,
обустраивания резиденции), в какой мере патриарх Иосиф Раячич в своём представлении опирался на принципы политической презентации
типичной для эпохи барокко, как в формировании своего визуального
представления, так и в языке спектакля, которым он пользовался. Очень
любопытно, в каком масштабе эта выдающаяся личность культуры и
политики 19 века причитается, между прочим, эпохе барокко и модели
показывания, которой пользовались все его светлые предшественники,
настоящие церковные принцы барокко 18 века: Арсений IV Йованович
Шакабента, Викентий Йованович, Павле Ненадович, Мойсей Путник...
Ключевые слова: патриарх Иосиф Раячич, показательный портрет, политика величия, презентация могущества, барокко, принц церкви, спектакль, придворный церемониал, Эдуард Свобода, Новак Радонич
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MIRROR OF THE BAROQUE PRINCE OF THE CHURCH – PATRIARCH
JOSIF RAJAČIĆ’S PRESENTATION POLICY VIA REPRESENTATIVE
PORTRAITS
Prof. Dr. Jelena TODOROVIĆ
Dr. Katarina VASIĆ
Abstract: During his lifetime, as a Metropolitan and Patriarch, Josif Rajačić was
often portrayed. These works were created within the framework of a very wellbuilt public presentation policy and were supposed to be a basis for the communication of the ecclesial and political authority of the Primate of the Serbian
Church in the first half of the 19th century.
The main goal of this paper is to illustrate – through the analysis of portraits,
as well as of the entire presentation policy (from courtyard life, spectacle, residence furnishing) – the extent to which Patriarch Josif Rajačić relied on the
principles of Baroque political presentation in shaping his visual representation,
and in using the language of the spectacle. It is very interesting to see what this
principal personality of culture and politics of the 19th century owes, among
other things, to the Baroque age and the model of presentation used by all his
brilliant predecessors – the real baroque princes of the 18th century Church:
Arsenije IV Jovanović Šakabenta, Vikentije Jovanović, Pavle Nenadović, Mojsej
Putnik ...
Key words: Patriarch Josif Rajačić, representative portrait, politics of greatness,
presentation of power, baroque, prince of the church, spectacle, court ceremony, Eduard Svoboda, Novak Radonjić.
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ПАТРИЈАРХ ЈОСИФ РАЈАЧИЋ - ПРОСВЕТИТЕЉ,
ЗАШТИТНИК ПОЈАЊА И ЧУВАР БАШТИНЕ
Апстракт: На основу до сада објављених студија и архивске грађе покушали смо да у богатој биографији патријарха Јосифа Рајачића представимо неке његове, можда, споредне делатности, које су међутим, оставиле
дубок траг у српској црквеној и културној историји.
Још као младић, Илија Рајачић, потоњи монах Јосиф, показао је изражено интересовање за уметност. Као црквени јерарх посвећено се старао о
богословском школству, али и о литургијском појању у оквиру наставе.
Брига за очување традиционалног појања у писаном облику и подршка
тежњи, пре свега, младе српске популације у Аустроуграској, да се у богослужење уведе и хорско певање, довела га је у везу са младим музичарем
Корнелијем Станковићем. Њему је патријарх Рајачић у Сремским Карловцима пружио пресудну и незаменљиву помоћ у раду на записивању традиционалног српског појања од 1854. до 1859. године.
Кључне речи: Карловачка митрополија, богословске школе, српско
црквено појање, црквени хорови, Корнелије Станковић

Историјске студије посвећене Јосифу Рајачићу (Лучани код Бриње, Лика
1785- Сремски Карловци 1861) махом се односе на његове активности као митрополита карловачког и патријарха српског у Хабзбуршкој монархији.1 Бурни догађаји и револуција 1848. године нашли су се ту у првом плану, па је чак и Рајачићево динамично
деловање на положају епископа далматинског било историчарима мање привлачно.
Ми ћемо се, међутим, бавити– према виђењима и његовог и нашег времена–његовим
далеко перифернијим активностима, које су упркос томе оставиле не само значајан,
већ и дубок траг у животу и Српске православне цркве и српске културе.
1

Љубомирка Кркљуш, “Патријарх Јосиф Рајачић у српском народном покрету”, у: Три века Карловачке митрополије 1713-2013, (уред. Дејан Микавица, Драго Његован), Епархија сремска СПЦ, Нови
Сад 2014, стр. 191-211.
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Превод Посланице коју је Васељенски патријарх Антим упутио Карловачком митрополиту
Јосифу Рајачићу новембра 1846. године. (Архив САНУ, Сремски Карловци, МПА 392, 1847.)
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Подтеме нашег казивања биће: 1) Уметност у образовању младог Рајачића и
његов рад на ширењу образовања; 2) Литургијска музика у Српској цркви Рајачићевог
времена; 3) Брига за српско појање и сарадња са Корнелијем Станковићем.
Уметност у образовању младог Рајачића
Дечак Илија Рајачић, по монашењу (1810) Јосиф, рођен је у свештеничкој породици, што значи да је од раног детињства имао прилике да слуша, па можда и учи
црквено појање. Некакво основно музичко образовање свакако је добио и у немачким
грађанским школама које је похађао у родним Лучанима и у Загребу.2 Школовање је наставио у Сремским Карловцима, а потом је учио филозофију у Сегедину. На даље студије отишао је у Беч, где је поред латинског језика учио и лепе уметности. Иако „лепе
уметности” не укључују и учење музике, овај податак сведочи о интересовању овог
младог човека за уметност и указују на ширину његовог образовања.3
Шта је и да ли је нешто од складног појања затекао у манастиру Гомирје по
монашењу 1810. године, није нам познато. Ипак, поуздано знамо да ће једног дана као
eпископ далматински (посвећен од митрополита Стефана Стратимировића у Сремским Карловцима 1829), интензивно радити на оснивању богословске школе у Шибенику, за коју је унапред припремао одговарајуће наставнике.4 Његовим старањем у
Шибеник су већ 1830. Године, тим поводом, дошла двојица карловачких васпитаника,
ђакон Стеван Крагујевић, и рођени Карловчанин Аврам, касније у монаштву Атанасије Чурлић (18. 7. 1808). Овај други, како је у једном акту наведено, „због певања неопходно потребит”.5 Чурлић је постао „наставник пјенија и менших учебних предметов”, што је потом читавог живота радио у Клириклним школама у Шибенику и Задру
па и као архимандрит манастира Крупа. Бригу за оснивање клирикалних школа, просвећивање поверене му пастве, као и за положај појања у курикулуму сличних школа,
Рајачић је наставио и касније као епископ вршачки, митрополит карловачки и најзад
патријарх српски. Нажалост, нису још биле сазреле прилике да у Карловцима оснује
универзитет, о чему је размишљао и чему се надао.
2
3
4

5

Upor. Ivan Jurišić, Milan Matijević, Goran Nikić, Srpske škole i istaknuti srpski učitelji u Hrvatskoj do 1941.
godine, Srpsko kulturno društvo “Prosvjeta”, Zagreb 2006.
Сава, епископ шумадијаски, ”Јосиф (Рајачић) – патријарх српски”, Енциклопедија православља,
књига друга, Савремена администрација, Београд 2002, стр. 906-907.
Стицајем околности школа ће званично бити отворена тек 1834. године, када је Рајачић већ био наречен за епископа вршачког. Упор. Славко Зорица, ”Православно духовно школство у Далмацији”,
Три века Карловачке митрополије 1713-2013, (уред. Дејан Микавица и Драго Његован), Епархија
сремска СПЦ, Нови Сад 2014, стр. 647-699.
Архив Хрватске, Задар, Списи Православне епархије, свеж. 20, бр. 297, 1829. Упор. Даница Петровић, ”Јосиф Рајачић: визитација Далматинске епархије 1832-1833”, Зборник о Србима у Хрватској,
2, Српска академија наука и уметности, Београд 1991, стр. 485-496.
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Брига за очување традиционалног српског појања
У Сремске Карловце Јосиф Рајачић је дефинитивно дошао као митрополит
карловачки 1842. године. Већ следеће године написао је Правила за монахе у којима се
највише бавио питањима очувања скромности монаха и неговања осећања за заједничку имовину. Ова правила послао је, вероватно са молбом за мишљење, хоповском
игуману Иринеју Радићу, који у своме одговору 22. априла 1844. указује на лошу појаву да се у појединим манастирима „чтенија и пјенија церковна безчино и сокрашчено
совершајут”. Игуман Радић истиче потребу да се доследно поштује Четврто монашко правило, које обавезује монахе: „да сва посљедованија церковна: вечерњу, утрењу,
часи, междучасија, литургију и прочаја, по чину и уставу церковному точно совершајут.”6 Нажалост, нисмо овом приликом истраживали, да ли је и шта је Митрополит,
тим поводом, предузео.
У Сремским Карловцима митрополит Рајачић је као вишегодишњег пароха затекао свештеника Атанасија Поповића, рођеног Карловчанина, штићеника митрополита Стефана Стратимировића.7 Вештину појања Поповић је као млад усавршавао не само у Сремским Карловцима, већ и током дужих боравака у манастирима
Крушедол и Шишатовац. У музичкој историји познат је и упамћен, пре свега, као казивач у мелографском подухвату Корнелија Станковића, о чему ће и у овом тексту посебно бити речи.
Чини се да су тридесете и четрдесете године 19. века биле време распрострањене заинтересованости и бриге за традиционално српско појање, како у Цркви (епископи, свештенство, монаштво), тако и у јавности (штампа). О томе сведоче
многобројна сачувана архивска докумената, као и прилози објављивани у ондашњој
српској штампи.8 Само годину дана пре доласка митрополита Рајачића у Сремске Карловце (1841) и прота Атанасије је у Српском народном листу објавио текст о „Црквеном краснопјенију”.9 У тексту је истакао потребу за учењем и очувањем наслеђене
појачке традиције, али је и указао на обавезу да се она преноси на млађе генерације,
6
7

8
9

”Правила за калуђере”, приопштио Д(имитрије) Р(уварац), Српски Сион XV, 1905, стр. 115-121.
Занимљиво је да се баш у музиколошким текстовима преносила информација да је прота Атанасије
дошао из Осијека, када је требало да ради са Корнелијем Станковићем. На основу докумената сачуваних у Архиву САНУ у Сремским Карловцима Петар Николић је показао да је Атанасије Поповић
рођени Карловчанин, а ту су га затекли и митрополит Рајачић и Корнелије Станковић. Тек 1859. године Рајачић је проту Атанасија послао у Осијек, где је овај остао све до 1866. године. Упор. Петар
Николић, Павле Штрасер (прир.), Храм Светих апостола Петра и Павла у Сремским Карловцима,
Епархија сремска, Сремски Карловци 2004, 41-43.
Упор. Роксанда Пејовић, ”Музика у периодици XIX века”; Даница Петровић, ”Музика у Сербском
народном листу Теодора Павловића”, Теодор Павловић и његово доба, Матица српска, Нови Сад
1988, стр. 209-215, 217-226.
Србски народни лист, VI, 27, 1841, стр. 212-213.
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пре свега, на децу. У истом тексту, већ тада је уочио потребу за „слагањем у хармонију”
различитих дечијих гласова, залажући се за „хармоническо пјеније”. 10
Било је то време у којем се већ у многим градовима монархије међу православнима јавила жеља да се на Литургијама уведе хорско певање. Црквени хорови и
хорско певање помињу се од 30-тих година 19. века у: Араду, Темишвару, Пешти, Новом Саду, Петрињи, Трсту, Бечу.11 Певачко друштво у Панчеву је 1838. године, а которско „Јединство” само годину дана касније (1839), донело је правила рада. Тиме су ова
друштва и формално почела са радом, а упркос свим бурним историјским променама оба су без прекида до данас активна.12 Спиридон Трбојевић, родом Сењанин, још
је 1844. године у Темишвару са црквеном општином потписао уговор као „хоралног
пјенија учитељ”.13 Сличних примера је на десетине. Интересовање за хорско певање
показала је и грчка зједница у Бечу ангажујући, како су то и Срби у почетку чинили,
аустријске музичаре да хармонски приреде традиционалне грчке напеве,14 док су Тршћани упослили Италијане, оца и сина Синико.15 О оваквим појавама са одобравањем
су извештавале Србске народне новине, Будимско-пештански скоротеча, Србско-далматински магазин и низ других.
Чини се да су оваква догађања изазвала озбиљну забринутост и веома оштру
реакцију Васељенског патријарха Антима, који у акту из 1846. године тражи од митрополита Рајачића да забрани увођење вишегласног певања на богослужењима у православним црквама, критикујући директно догађања у тршћанској и бечкој црквеној
10
11

12
13
14
15

Упор. Даница Петровић, ”Јеротеј Мутибарић и карловачко појање”, Зборник Матице српске за ликовне уметности, 24, Нови Сад 1988, стр. 273-291 (274).
Упор. Danica Petrović, “Počeci višeglasja u srpskoj crkvenoj muzici”, Muzikološki zbornik, XVII/2,
Ljubljana 1981, str. 111-122; Милана Бикицки, ”Први кораци у музичком васпитавању Срба у Угарској”, Свеске Матице српске. Грађа и прилози за културну и друштвену историју 6, Серија уметност св. 2, 1987, стр. 47-52; Милисав Лазић, ”Сто педесет година хорског певаштва у Војводини”;
Иван Голец, ”Прилози за хисторију српских пјевачких друштава на подручју Баније”, Свеске Матице српске. Грађа и прилози за културну и друштвену историју 9, Серија уметност св. 3, 1988,
стр. 5-47; Дејан Попов, ”Хорско појање при Српској саборној цркви у Темишвару (1836-1844)”, Темишварски зборник 7, Матица српска, Нови Сад 2014, стр. 87-102.
Види, др Миховил Томандл, Споменица Павчевачког српског црквеног певачког друштва 1838-1938,
Панчево 1838; фототипско издање, Панчево 2010.
Даница Петровић, ”Спиридон Трбојевић – непознати српски црквени музичар половином XIX
века”, Темишварски зборник 3, Матица српска, Нови Сад 2002, стр. 199-210; Љубомир Степанов, Од
срца срцу . . . , Савез Срба у Румунији, Темишвар 2006, 1стр. 1-12.
Даница Петровић, ”Карловачко појање и дело Корнелија Станковића”, Корнелије Станковић и његово доба (уред. Д. Стефановић), Српска академија наука и уметности, научни скупови књ. XXIV, Београд 1985, стр. 143.
Душан Михалек, ”Франческо Синико – композитор српске литургије (1840)”, Свеске Матице
српске. Грађа и прилози за културну и друштвену историју 6, Серија уметност св. 2, 1987, стр. 5358; Danica Petrović , “Duhovna muzika u Srpskoj crkvenoj opštini u Trstu”, Muzikološki zbornik, XXV,
Ljubljana 1989, стр.95-105.
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општини. Он Карловачком митрополиту сугерише да одмах забрани уведено четворогласно пјеније и да се у црквама „васпостави отеческа церковна греческа музика”. 16
На ове, по тону веома оштре предлоге, митрополит Рајачић није реаговао
исхитрено. О свему је обавестио своје епископе. Детаљан одговор стигао је (1847) од
горњокарловачког владике Евгенија Јовановића, родом из Срема, тада већ и члана
Српског ученог друштва. Јовановић из Плашког (Лика, Хрватска) пише митрополиту
Рајачићу да хорско певање никако не угрожава „наше осмогласно пјеније” и подсећа
на чињеницу да Руси, такође, користе „хармоничко пјеније”, као и да је повод за хорско
певање у Сремским Карловцима дао још „архиепископ Станковић” (1834). У истом
документу Јовановић саветује да би, очувања ради, „наше литургичко појање требало
што пре, мало украшено, на ноте ставити”.17
Свој одговор на две посланице Васељенског патријарха Антима, Рајачић је
најзад послао из Пожуна 1848. године (у време драматичних и судбоносних збивања за
Србе у Хабзбуршкој монархији). Из тог документа сазнајемо да је митрополит Рајачић
лично дао благослов за увођење четворогласног пјенија у православној цркви у Бечу.
Он истиче да „хармонично пјеније” није створено по лакомислености и стремљењу ка
новинама, а још мање подражавањем Западне цркве, већ по духу времена и по „изображенију” православног живља у Бечу. Он образлаже генезу овог проблема објашњавајући да у „царствујушчој Вјени” грађани одлазе на концерте у театар, па навикнути
на богатије и сложеније звукове нису спремни да слушају „једногласно и кроз нос од
једного пјевца произношено појање”. Још додаје, да су поменуте прилике довеле до наглог опадања верника, посебно младих на богослужењима, који су време проводили
у забави или су одлазили у храм Руског посланства. Рајачић уверава Васељенског патријарха у потпуну хришћанску исправност својих ставова, истиче постојање српског
осмогласног појања, и најзад ставља му на знање да би требало да се више позабави решавањем сложених проблема нехуманог понашања грчких епископа и свештеника у
јужнословенским земљама.18
Оваквим ставом Рајачић је показао не само како животно прати своју паству,
већ и са колико разумевања сагледава друштвене промене и мотри на очување младе
образоване популације у окриљу Цркве.
Није јасно да ли је овом преписком спор између двојице високих јерараха
Цркве био окончан, али данас, када имамо увид у богослужења у црквама под јурисдикцијом Васељенске патријаршије у Европи и на америчком континенту, чини се да
су некадашњи ставови патријарха Рајачића и од Васељенске патријаршије, барем у
појединим регијама, прихваћени.
16
17
18

Архив САНУ, Сремски Карловци, МПФ-А 392-1846.
Архив САНУ, Сремски Карловци, МПФ-А 585, 1847.
Архив САНУ, Сремски Карловци, МПФ-А 293, 1848.
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Представљене су овде актуелности у вези са литургијским појањем у Карловачкој митрополији у првој половини 19. века. Сличне су прилике владале су и у
младој Кнежевини Србији, али две три деценије касније. Први учитељи, па и учитељи
појања, долазили су у Кнежевину претежно из карловачких школа. Ови, државним
границама раздвојени Срби, без обзира на то у којој су држави живели, потицали су
из исте традиције, коју су по сваку цену желели да очувају. Тако је било и са литургијском појачком праксом, коју су пре свега у изворном једногласном облику одржавали.19 Када је Кнежевина Србија у питању, нови, вишегласан начин литургијског певања, прихватан је прво у Београду (1853), а тек касније и у другим већим градовима.20
Сарадња са Корнелијем Станковићем
На основу архивских докумената и извода из дневне штампе сазнајемо да се
у Карловачкој митрополији већ од првих деценија 19. века чекало на музички спремну
особу, која би традиционално појање могла нотама да запише, пре свега ради очувања
наслеђеног. а потом и припреме одговарајућих песама за хорско извођење. Хармонизација напева постајала је половином 19. века горућа потреба, посебно у градским срединама у којима су све чешће осниване црквене певачке дружине или грађанска певачка друштва.
Митрополит Јосиф Рајачић, са негованим односом према уметности, наклоњен „црквеном благољепију”, посвећен практиковању и очувању српског појања,
рано је чини се уочио способности и почео да прати рад младог музичара Корнелија
Станковића. Прве Станковићеве хорске Литургије изведене су на богослужењима у
Бечу: прва (1851), у кућној капели митрополита Рајачића, а друга (1852), у грчкој цркви на Литургији коју је сам Рајачић служио. Изведена музика није била у целини на
најбољи начин прихваћена, али нам нису позната појединачна сведочења о томе какви су разговори, тим поводом, вођени. Претпостављамо да је Станковић од самог патријарха Јосифа, од руског проте Михаила Рајевског, па и од читавог круга Срба интелектуалаца у Бечу, био подстицан, а вероватно и директно упућен на то да се у будућем
раду користи традиционалним српским литургијским напевима. У том подухвату,
патријарх Рајачић је свакако одиграо кључну улогу тиме што је Станковића довео у
19

20

Изузетно драгоцен материјал са Косова, забележен од Срба који су у 19, веку примили ”мухамеданску веру”, а кришом су одржавали своју хришћанску веру и појачку традицију, сабрао је музичар
Пера Ж. Илић, почетком 20. века. Упор. Даница Петровић, ”Српко црквено појањe – Св. Литургија.
Записи по певању хришћана и муслимана у околини Скопља и на Косову (1910)”, Вардарски зборник САНУ, 1, Београд 1999, стр. 231–248.
Упор. Даница Петровић, ”Оснивање и првих шест деценија”, ”Летопис Друштва 1853-1918”, Прво београдско певачко друштво – 150 година. [The First Belgrade Singing Society – 150 Years], Галерија САНУ,
књ. 101, Београд 2004, стр. 11-22, 37-78; Ивана Перковић-Радак, Од анђеоског појања до хорске умет–
ности. Српска хорска црквена музика у периоду романтизма (до 1914. године), Факултет музичке
уметности у Београду 2008; Марина Гавриловић, Музичко образовање у Нишу и нишкој регији 18271940, Алексинац 2014.
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Осмогласник, почетак 4. гласа; аутограф хармонизованог записа Корнелија Станковића.
(Архив САНУ, Београд, Историјска збирка 7888, св. В (3), стр. 80.)

Сремске Карловце, одабрао му казивача, проту Атанасија Поповића, и омогућио им
дуготрајан, несметан рад у карловачкој цркви Св. Петра и Павла и у Митрополијском
двору. Био је то својеврстан сусрет два цивилизацијски удаљена света: оног у којем је
владало вишевековно усмено предање у преношењу музичког наслеђа и света музичке писмености европског типа.
Сликовито сећање на ове дане оставио је Корнелијев блиски пријатељ, сликар
Стева Тодоровић, који је 1855. године и сам у Карловцима присуствовао некадашњем
историјском подухвату. Много година касније Тодоровић је своје сећање саопштио
композитору Кости Манојловићу, а овај је то и објавио (1923). Данас је то тешко замислива сцена из наше не толико давне прошлости: „У великој сали (тадашњег митрополијског двора, прим Д.П.) Корнелије је изјавио патријарху Рајачићу и архимандритима (вероватно за ту прилику пристиглим из Фрушкогорских манастира, прим.
Д. П.) своју жељу да забележи српско православно црквено појање. Патријарх је запитао архимандрите, шта они о томе мисле, нашто су они одговорили да не верују да се
све што се пева може и записати. Корнелије онда извуче на зиду линијски систем, и један архимандрит отпева онда једну песму коју Корнелије забележи. Затим Корнелије
отпева исту песму како ју је записао, и сви су се сложили да је песма тачно записана.”21
21

Коста П. Манојловић, Споменица Стевану Ст. Мокрањцу, Београд 1923, 166–167.
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Интензиван Станковићев рад на мелографисању литургијског појања трајао
је, са извесним прекидима, од краја 1854. до 1857. године, а делимично можда и до Поповићевог одласка у Осијек 1859. године.22 Резултати рада на записивању, а потом и
хармонизовању већег дела ових записа, сабрани су у три до сада објављене књиге, које
је сам Станковић приредио и објавио у Бечу,23 као и у његовој обимној рукописној заоставштини похрањеној у Архиву САНУ у Београду.24
Прота Атанасије је трајно пратио Станковићева извођења духовне музике у
Бечу и о томе је уредно извештавао Патријарха (1855, 1858, 1859). Ова дела са радошћу
су прихватана, па и прижељкивана, у многим српским срединама у Угарској, али и у Србији,25 где је на пољу духовне музике Станковић још за живота имао пуну подршку митрополита Србије Михаила (Јовановића). У Предговору својој првој објављеној књизи
црквене музике Корнелије Станковић је у духу романтичарских казивања посведочио и
лични однос према овој музици: ”У појању казује народ побожна осећања своја. Појање
уздиже душу човечију к Богу, а срце топи у дубокој смерности ...”26 Као човек сентименталног романтизма и епохе националног буђења, он је у појању осећао непосредну религиозну поруку, али и подстицај оновременом националном освешћивању. Нама се у
тренутку намеће питање да ли смо ми данас спремни и способни да са толико искрености приђемо овом прошлом времену и да, макар за тренутак, на страну ставимо глобална и либерална учења или убеђења нашег времена? Колико је Станковићу било важно да
сачува аутентичну наслеђену традицију, упркос спроведеним хармонизацијама по оновременој моди, сведочи и тврдња да веродостојност коришћених напева потврђују позитивне оцене двојице тада највиших ауторитета – митрополита Србије Михаила и карловачког патријарха Јосифа, којима је своје записе и хармонизације лично свирао.27
Корпус записаних, а потом и хармонизованих напева традиционалног
српског појања изузетно је обиман: Осмогласник (укупно 424 песме),28 затим песме из
22
23
24
25
26
27
28

Драгоцене изворне студије о Станковиђевим раду на српској музици – световној и духовној,
објављене су у зборнику: Корнелије Станковић и његово доба, уред. Димитрије Стефановић, САНУ,
научни скупови књ. XXIV, Београд 1985.
Корнелије Станковић, Божественаја служба во свјатих отца нашего Иоанна Златоустаго, Беч
1862; Исти, Православно црквено појање у србског народа, друга књига, Беч 1863; трећа књига, Беч
1864. Фототипско издање (прир. Д. Петровић), објављено je 1994.
Архив САНУ, Београд, Историјска збирка 7888. Упор. Даница Петровић, ”Станковић – мелограф
српског црквеног појања”, ”Извори и начела издања”, Корнелије Станковић, Сабрана дела. Црквена
музика - Осмогласник, књ. 3а, глас I-IV, Београд 2015, стр.15-25.
Димитрије Стефановић, ”Прилог проучавању нотних аутографа, архивских и других докумената о
Корнелију Станковићу”, Корнелије Станковић и његово доба, САНУ, научни скупови књ. XXIV, Београд 1985, стр. 123-134.
Упор. Корнелије Станковић, Предговор, у: Божественаја служба во свјатих отца нашего Иоанна
Златоустаго, Беч 1862, САНУ, Народна библиотека Србије, Матица српска, Фототипска издања
књ. 16, Београд-Нови Сад 1994, стр. I-III, види ”Прилози”, стр. 4-6.
Нав. дело, стр. 4-6.
Види, Корнелије Станковић, Сабрана дела. Црквена музика - Осмогласник, књ. 3а, глас I-IV, књ. 3б,
глас V-VIII, уред. Д. Петровић, Београд 2015.
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Општег појања,29 као и Празнично појање са низом служби из Минеја, Триода и Пентикостара.30 Томе треба додати и једногласне, нехармонизоване напеве (око 300 страна).31 Укупна расписана грађа из Станковићеве рукописне заоставштине досеже данас
близу 2000 страна.
Догодило се тако да су у време озлоглашеног Баховог апсолутизма (18491866), које историчари карактеришу као „глухо доба у којем се за народ није радити
дало”, два у много чему потпуно различита човека учинила подвиг: један пожртвован
млад уметник подстакнут и подржан од просвећеног црквеног јерарха, који се трудио
да разуме људе и време у којем живи, спасили су од заборава, промена, па и пропадања,
непроцењиву музичку баштину насталу у вишедеценијском, можда и вишевековном
литургијском ревновању.
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ПАТРИАРХ ИОСИФ РАЯЧИЧ – ПРОСВЕТИТЕЛЬ, ПОКРОВИТЕЛЬ
ЦЕРКОВНОГО ПЕНИЯ И ОПЕКУН НАСЛЕДИЯ
Др Даница ПЕТРОВИЧ
Резюме: На основе до сих пор опубликованных студий и архивных справок мы попытались в богатой биографии патриарха Иосифа Раячича
представить некоторые его, может быть, вторичные виды деятельности,
которые, однако, оставили глубокий след в сербской церковной и культурной истории.
Ещё молодым человеком, Илия Раячич, в монашестве Иосиф, проявил
подлинный интерес к искусству. Когда стал церковным иерархом, он
преданно заботился не только о богословском образовании, а также и о
литургическом пении в рамках учёбы. Забота о сохранении традиционного пения в письменной форме и поддержка настоянию, прежде всего
юного сербского населения в Австро-Венгерии, ввести в богослужение и
хоровое пение, связала его с молодым композитором Корнелием Станковичем. Ему патриарх Раячич в Сремских Карловцах оказал ключевую
и незаменимую помощь в работе над записью традиционного серского
пения с 1854 по 1859 год.
Ключевые слова: Карловацкая митрополия, богословские школы, сербское церковное пение, церковные хоры, Корнелие Станкович
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PATRIARCH JOSIF RAJAČIĆ – ENLIGHTENER, PROTECTOR OF
CHURCH CHANTING AND GUARDIAN OF NATIONAL HERITAGE
Dr. Danica PETROVIĆ
Abstract: On the basis of the published studies and archival materials, a try was
made to present some – perhaps secondary – activities in the rich biography of
Patriarch Josif Rajačić, but with a deep trace and impact in the Serbian ecclesial
and cultural history.
Even as a young man, Ilija Rajačić, later on monk Josif, showed a pronounced
interest in arts. As a Church hierarch he dedicated himself to the theological education, but also to the liturgical chanting within the teaching of it as a subject.
His care for the preservation of traditional chanting in writing and his support
to the aspirations, primarily of the young Serbian population in Austro-Hungary, to introduce choral chanting into the liturgical worship, brought him into
contact with the young musician Kornelije Stanković. It was to him that Patriarch Rajačić provided crucial and indispensable aid in writing the traditional
Serbian chanting in Sremski Karlovci from 1854 to 1859.
Key words: Karlovci Metropolitanate, theological schools, Serbian Church
chanting, Church choirs, Kornelije Stanković.
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О ЈЕДНОГЛАСНИМ ЗАПИСИМА ЦРКВЕНОГ ПОЈАЊА КОРНЕЛИЈА
СТАНКОВИЋА ЗА ВРЕМЕ ПАТРИЈАРХА JОСИФА РАЈАЧИЋА
Апстракт: Богата рукописна заоставштина првог мелографа српског народног црквеног појања Корнелија Станковића, похрањена у Архиву Српске академије наука и уметности, остаје и надаље непресушни извор за
проучаваоце историје српског појања и српске музике уопште. Пажњу истраживача досад су, углавном, привлачиле сачуване свеске Корнелијевих
хармонизација и обрада црквеног певања. Неколико свезака-књига објавио је сам аутор-записивач, а у новије време њихово издање је поновљено
фототипским начином. Овај рад је посвећен Корнелијевим једногласним
записима црквеног појања.
Кључне речи: Патријарх Јосиф Рајачић, једногласно народно црквено
појање, карловачко појање, предавачи и записивачи појања, Корнелије
Станковић

Делатност првог мелографа српског народног црквеног појања Корнелија Станковића (Будим, 23. август 1831 – Будим, 16. април 1865) одвија се за време патријарховања знаменитог српског јерарха и патријарха Јосифа Рајачића (Лучане код Бриња, 20. јул 1785 – Сремски Карловци, 13. децембар 1861).
Можемо слободно и без ограде рећи следеће, да није било патријарховог разумевања, подршке и храбре одлуке да се гледа унапред – у будућност и у нове изазове, који су српски народ очекивали у бившој Аугзбуршкој царевини после бурних
догађаја 1848. године и Мајске скупштине коју је сазвао митрополит Јосиф Рајачић у
Сремским Карловцима 1848. године, да не би било ни обилних плодова Корнелијевог
мелографског, композиторског и уметничког рада на пољу српске сакралне и профане музичке уметности. Дакле, са Рајачићевим избором за патријарха, затим, проглашењем Српске Војводине и избором њених нових челника, Патријарха као председника, Ђорђа Стратимировића, као вожда војске и потпредседника, затим Стевана
Шупљикца војводе, настају повољније прилике и могућности за рад на духовној и културној обнови српског народа.
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У таквим околностима појавиће се и млади Корнелије, са својим, за ондашњи
клир револуционарним идејама и методама записивања, хармонизовања и „извођења”
мелодија српског црквеног појања.
О Корнелијевом пионирском раду на записивању
српског црквеног појања
Уважена др Даница Петровић је у свом реферату рекла скоро све што може
да се каже о патријарху Јосифу Рајачићу, о његовој борби за очување српског појања
и хорског певања, затим о подршци коју је пружао младом мелографу и композитору
Корнелију Станковићу и, практично, исцрпела ову тему. Стога ћемо се у нашем излагању, у предвиђеном кратком временском року, ограничити само на неколико аспеката Корнелијевог рада, са освртом првенствено на његов пионирски рад на мелографисању једногласних напева српског народног црквеног певања.
Подсетимо се само неких важнијих историјских детаља. То су следећи: патријарх Јосиф је подржао оснивање далматинске, тј. Задарске богословије; он је позивао и учитеље појања из Сремских Карловаца. Познато је да је у Сремским Карловцима 1834. године, приликом устоличења епископа Стевана (Станковића) први пут
певана Литургија на хармонични, “нотални“ или хорски начин. Дакле, уз једногласно или унисоно појање, настаје и традиција вишегласног, хорског певања и она се
одавде шири. Из Осијека пишу Корнелију и патријарху Јосифу да им пошаљу Корнелијев запис хармонске Литургије, затим и у другим градовима Карловачке митрополије, од Темишвара па све до Задра, Шибеника и Котора, оснивају се црквени хорови.
Те исте 1838/39. године основана су још два значајна хора у бившњој Аустроугарској
монархији, најстарије Српско црквено певачко друштво у Панчеву и Српско пјевачко друштво „Јединство” из Котора. Хор из Котора основан као мушки, временом постаје мешовити, у почетку добија ноте из Трста и пева Литургије које је за Тршћаску
цркву компоновао Италијан Франческо Синико. Доцније добија нотни материјал и из
другог дела царевине, од Корнелија Станковића и других композитора који су деловали на територији Карловачке митрополије, а потом од Стевана Мокрањца и других
српских аутора. Чули смо и драгоцен податак који баца више светла на разумевање и
подршку Корнелијевог рада од стране патријарха Јосифа Рајачића. Наиме, патријарх
је у току својих студија у Бечу, поред права и латинског језика, уписао и студије лепих
уметности.
Дакле, кад говоримо о Корнелију Станковићу, у мислима смо у Сремским
Карловцима. Ту је он започео и, на неки начин, довршио своје дело, јер су одавде били
и значајнији појци од којих је слушао и записивао мелодије црквеног појања. Ту је и
поменути, изванредни познавалац појања прота Атанасије Поповић, који је предавао појање у Богословији и у Гимназији. Њега је после Патријарх изаслао и у Беч, да он
буде сведок Корнелијевог наставка тога рада; не само исправности, него да буде при250
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сутан и оном чувеном Корнелијевом концерту, кад је он први пут пред ондашњом бечком елитом „извео” српско народно црквено певање у свој хармонизацији за четири
гласа. То је већ позната историја, о чему смо већ слушали, читали, а понешто и писали.1 Корнелије је, значи, први српски образовани црквени музичар и, он својим мелографисањем започиње оно о чему је Даница Петровић говорила, започиње рад и прегалаштво на очувању нашег богатог усменог блага. Значи, код нас је постојао проблем
како сачувати то богато усмено предање и, на који начин га пренети на нове генерације. Постојали су разни начини преношења знања, попут школског начина учења мелодија напамет. Тај принцип користили су и овдашњи знаменити професори појања.
Важно је напоменути да су Корнелије, као и доцнији записивачи, Стеван Мокрањац и
још понеки мелографи српског црквеног појања записивали, да га тако назовемо „туђе
појање”, тј. они нису били појци, него само мелографи. С друге стране, учитељи и предавачи појања ондашњих препарандија, попут Ненада Барачког у Сомборској препарандији, и предавача појања у Карловачкој гимназији (основаној 1791) и Карловачкој богословији (основаној 1794), и проте Бранка Цвејића (значајног по томе што је и
он оставио у рукопису знатан број страница, десетак рукописних свезака са записима
српског народног црквеног појања), бележили су „своје певање”. Важно је напоменути
да је Цвејић оставио у рукопису и Уџбеник црквеног појања, написан 1950. године. Тај
драгоцени рукопис би требало објавити и, надамо се да ће Даница, колико буде у могућности и на томе порадити.
Патријарх Јосиф Рајачић је свесрдно подржао Корнелијеву идеју о записивању српског црквеног појања. Он га је и морално и материјално помагао према својим
могућностима. Своју бригу исказао је према Корнелијевом раду и тиме што је у Беч послао свога изасланика проту Димитрија, који је присуствовао историјском тренутку
српске културе, чувеном Корнелијевом наступу у великој царској редутској дворани
у Бечу, где је са хором одржао први концерт његових записа и хармонизације српског
појања. О том концерту је сачувана и архивска грађа, према документима из Српске
црквене општине у Бечу и из митрополитске архиве у Ср. Карловцима.2
Корнелије Станковић и карловачко појање
Од свих посленика на пољу карловачког појања по свом вишеструком
значају за његов развој и стабилизацију мало ко може да се пореди са Корнелијем,
све до Мокрањца. Та чињeница сваки пут и изнова се констатује и варира на разне
начине од разних аутора и истраживача духовне музике. Јер Корнелије не само да је
као први српски мелограф санкционисао и музички систематизовао усмено предање
1
2

Упор. П. Миодраг, Огледи о српској црквеној музици, Београд – Сремски Карловци, 2012; исти, Триле у српском црквеном појању, Београд – Сремски Карловци, 2014.
Први документ је објављен у књизи С. Спасовића, Историја Српске православне цркве у Западној
Европи, Београд 2002, стр. 80, а други у нашој књизи, Огледи о српској црквеној музици, 126–127.
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једногласног црквеног појања, већ га је и добрим делом хармонизовао, показавши
тиме пут којим ће и у духовној и у световној музици поћи његови настављачи. Стана
Ђурић-Клајн с правом назива Корнелија „оснивачем националног правца у области
духовних композиција” јер је он својим целокупним опусом створио веома солидну
припрему и основу за целокупно потоње стваралаштво у области духовне музике.
Корнелије није био везан за Сремске Карловце непосредним педагошким радом, док је две године вредно и са љубављу у окружењу професора гимназије и богословије и најбољих појаца, бележио готово целокупно појање. Но, он је био педагог по
вокацији, јер је забележено да је са успехом пропагирао и преносио даром врсног концертмајстора, пијанисте и хоровође. Његов пионирски мелографски рад с правом можемо назвати плодном земљом, коју ће годинама и деценијама обрађивати савремени и
потоњи музичари, појци и научници. Иако већим делом необјављен,3 Корнелијев музички опус извршиће значајан утицај на поједине записиваче и композиторе духовне музике, који су слушали и дириговали његову литургију, или пак попут Мокрањца „почесто”
тражили инспирацију у његовој богатој заоставштини. Са тог плодног земљишта нешто
доцније пожњеће захвални Мокрањац богате руковети свога духовног стваралаштава.
***
После сеобе у северне крајеве појање се посебно негује и развија у већим центрима и манастирима, Сентандреји, Сремским Карловцима и у манастирима, међу
којима се нарочито издваја Крушедол, а потом у духовним и грађанским школама.
Са оснивањем Карловачке богословије отвара се нова страница у неговању и
развоју карловачког или српског народног црквеног појања.
У клирикалним училиштима карловачком, пакрачком, вршачком и арадском појање се учило сваког дана увече од 5-6, а радило се „по слуху и онако како се то
у црквама практикује”.4 У новој богословији која ради по четворогодишњем програму
црквено појање и црквено правило изучавају се од I-IV разреда, шест часова недељно.
У поменутим центрима српске духовности деловали су знаменити појци: Димитрије
Крстић, Дионисије Чупић (потоњи професор појања у богословском училишту) и Јеротеј Мутибарић, који су под будним оком и старањем митрополита Стефана Стратимировића редиговали и унифицирали црквено појање. Такво појање, у скраћеном
облику, тзв. мало или кратко појање предавали су обично вероучитељи у основним
школама и гимназији, поред науке о вери. Појачке дужности имали су и српски народни учитељи по школама, што је било уређено не само вековном праксом, већ и посебним школским уредбама. Тако „Уредба за српске народне школе” од 1872. године као
3
4

Објавио три књиге у Бечу: Православно појање у Србског народа, Беч 1862, 63 и 64; једна свеска изашла 1922. г. у Београду
Др Никола Гавриловић, Карловачка богсловија (1794–1994), Сремски Карловци 1984, стр. 46–50.
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облигатне предмете наводи: појање и певање. Према истој Уредби у српским препарандијама обавезни предмет јесте: „теорија музике с хармоничним појањем и певањем”.5
О појању као редовном предмету у основној школи и гимназији сведочи и сам Стеван Мокрањац у Предговору Осмогласнику, кад каже да су му „добри учитељи” били
Ђока Живковић и Стеван Величковић, одлични певач и ђакон тада владике Евгенија
Симоновића, великог поборника за црквено благољепије и признатог зналца црквеног појања.6
Из Извештаја о раду Карловачке богословије пратимо ко су били предавачи
црквеног појања и црквеног правила:
1) Ђорђе Поповић, 1878-1890,
2) Георгије Петровић, 1890-91, (Извештај за 1891-1892. год. с. 21-22),
3) 1891-92. патријаршијски протођакон Лукијан Богдановић, потоњи карловачки митрополит - патријарх 1891/2-1908. године,
4) Герасим Петровић предаје у јубиларној стотој годишњици школе,
5) Презвитер Јован Живковић, редовни професор омилитике и литургике, постављен је за наставника појања школске 1897/98. године, када је усвојен Статут богословије. Као врстан познавалац богослужења и црквеног појања Живковић је
оставио видног трага свог педагошког рада у богословији. Иза себе је оставио штампан уџбеник литургике, који је умногоме попунио ту празнину кад нас, дуго година
попуњавану преводима руских уџбеника. Из историје црквеног појања међу првима
је објавио текст: Црквено појање, „Богословски гласник”, Ср. Карловци, 1903, св. IV и
даље. Године 1908. у Новом Саду Ј. Живковић издаје Нотни зборник црквених песама
(велико појање у један глас и све три литургије у четири гласа за мушки збор) са кратком и стручном уводном студијом у којој набраја савремене појце: Светозара Димитријевића пароха у Суботици, Јована Јовановића пароха у Рајићима, Јована Козобарића пароха у Илоку, и композиторе - Тихомира Остојића, професора у Новом Саду,
Душана Котура у Сремским Карловцима и богослова Бранка Цвејића, нешто доцније
пароха у Баноштору, који су помогли у хармонизацији песама у II делу књиге. Њима
уједно „припада прва хвала што се у Карловачкој богословији корно (хорско) појање
(од 1897) могло одомаћити”.7
Јован Живковић је водио појање до почетка Првог светског рата, када богословија практично престаје са наставом, да би двадесетих година са уједињењем
покрајинских цркава и обновом Патријаршије, прерасла у Богословски факултет, у
Београду. У здање саме богословије пресељена је Богословија Светог Саве. Према на5
6
7

Богословски гласник, VIII, 1, Сремски Карловци 1909, 442.
Ст. Ст. Мокрањац, Осмогласник (у Предговору код сва три издања: 1908, 1922, 1964 и у пресликаним
издањима без године издања).
Протопр. Јован Живковић, Православно српско црквено појање, Нотни зборник, Нови Сад 1908, стр. ХIII-ХIV.
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ставном програму Карловачке богословије, штампаном у Извештајима о раду богословије за 1913-14. годину видимо како се учило појање у Карловачкој богословији:8
Знатан део усменог црквеног појачког предања, насталог у 18. веку, и познатог као „карловачко појање”, поред многих често помињаних аутора, забележио је
изванредни појац и неуморни записивач прота Бранко Цвејић. На основу богате мелографске грађе и живог предања, он ће у свом необјављеном Уџбенику црквеног појања
записати: ,,Смемо отворено рећи да је српско појање чисто српска народна творевина,
наравно на грчкој или, боље рећи, византијској основи”.9 Занимљиво је Цвејићево гледиште да се то могло десити у Европи где је музика била на високом степену развитка, а
не на поробљеном Балкану. ,,Карловачко појање постало је у Сентандреји, где је и Чарнојевић нашао доста Срба који су били већ на високом степену културе; одатле је прешло у Карловце кад су Карловци постали српски Сион; а у Београд је дошло с митрополитом Петром Јовановићем”.10 Сличног су мишљења били и његови претходници и
зналци појања, Лазар Богдановић и Јован Живковић кад кажу: „Срби у Аустро-Угарској као да су били у повољнијим приликама за неговање црквенога појања, а томе су
много допринели богати Грци, који са српским народом помешано живљаху и имађаху своје певце, од којих су српски певци могли појање научити. Уз то се не да с разлогом порицати, да је српско појање неговано још у првој српској патријаршијској столици – Сент Андреји и околним јој манастирима, нарочито пак у патријарашкој лаври
Крушедолу. Где је било учитеља, појали су у цркви они ‛самогласице и подобија’, те је
појање неговано и у школама, ако је учитељ био добар појац.”11
Цвејић наводи имена одличних појаца у Карловачкој митрополији. То су: Јустин Јовановић, потоњи владика будимски; Пахомије Јовановић; Лукијан Мушицки,
владика; игуман Пахомије Будић; архимандрит Гершић; владика Никанор Грујић; Теофан Живковић. Доцније су се прочули добрим појањем карловачки парох поп–Ђура
Поповић, лежимирски парох Теодор Ћирић, будимски прота Витковић и новосадски
прота Данило Петровић.
Стеван Мокрањац и београдско појање
До отварања Богословије Светог Саве у Београдској митрополији владала је
шароликост и неуједначеност у црквеном појању. Пошто ни после више покушаја није
дошло до штампања Корнелијeвог Осмогласника и Осмогласника Мите Топаловића,
као уџбеници појања у Београдској богословији, почев од 1875, коришћени су
Осмогласник и Празнично пјеније које је приредио у више издања ђакон Саборне
8
9
10
11

Н. Гавриловић, Карловачка богословија, стр.101.
Протојереј Бранко Цвејић, Уџбеник црквеног појања и правила, Београд 1950, 8 (у рукопису).
Уп. Б. Цвејић, Уџбеник црквеног појања, 8–9.
Ј. Живковић, Црквено појање (Одломак из литургике од Јована Живковића), Богословски гласник,
књ. IV, св. 3 и 4, стр. 320.
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цркве Никола Трифуновић. О историји тих „трилицама” бележених и чак у то време
бескорисних уџбеника опширно је писала Мирка Павловић.12
Тек кад је митрополит Теодосије Мраовић, иначе и сам љубитељ нотног певања, успео да онемогући даљи утицај Трифуновићевих „трилица“ и „кука“, најпре је
Стеван Мокрањац, према свом личном сведочењу, „у Богословији Светог Саве увео да
ђаци уче црквено појање по утврђеним нотним знацима”.13 У почетку то није ишло
без тешкоћа, па у извештају за школску 1903–1904. годину стоји Мокрањчева следећа
примедба: „Ученици III и IV разреда направили су леп успех у учењу Осмогласника по
нотним знацима. Али овај би успех био куд и камо обилатији, ученици би зацело прешли и научили и остале делове осмогласника, само да је било штампанога уџбеника.
Овако је изгубљено две трећине времена преписујући са табле“.14
О недостацима Корнелијевих и Мокрањчевих
мелографских записа појања
Постоје извесне замерке Корнелијевом, односно, Мокрањчевом нотном опусу, тачније начину записивања мелодија црквеног певања. Расветљавању Корнелијевог доприноса историји српског црквеног певања помажу и данас релевантне студије
савремених музиколога академика Димитрија Стефановића и, посебно, др Данице
Петровић. Да поменемо још Петра Бингулца, свршеног богослова Карловачке богословије и музиколога чији су написи и студије из области српског црквеног појања
драгоцени; посебно се то односи на његову студију Корнелије Станковић и проблеми записивања црквених мелодија.15 Бингулац је умео изнутра да анализира напеве и,
чини се и најсуптилније да продре у оно што је уствари и најтеже – говорити о тим једногласним записима, о њиховој каквоћи и о њиховој прецизности.
Главне замерке Корнелијевим раду, изречене чак и од стране једног Мокрањчевог ђака, Косте Манојловића, уз неке општеприхваћене замерке Корнелијевом укупном опусу, јесте да је он своје записе појања најпре хармонизовао, а затим их поделио
на тактове, тактне црте.
Друга замерка, изречена и уочена код појединих критичара, јесте да је Корнелије своје мелодије записао у молу, док су код Мокрањца и код осталих мелографа оне
записане у дуру. За појединце који нису музички писмени и образовани то је, рекло би
се незнатна и мала разлика. Међутим, то је ипак велика разлика. Али, рецимо да ни то
није толико страшно. Корнелије и сам говори о својим недоумицама приликом записивања мелодија црквеног појања:
12
13
14
15

Мирка Павловић, Заоставштина Корнелија Станковића, у: Корнелије Станковић и његово доба,
Београд 1985, стр. 147–170.
Ст. Мокрањац, Биографија, СКА, Београд 1905, стр. 467.
Извештај о раду Богословије Светог Саве за 1903–1904. годину, стр. 47.
Видети зборник радова Корнелије Станковић и његово доба, Београд 1985.
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„Кад сам се прихватио тога посла, да напишем у ноте црквено наше појање,
највећма сам на то пазио, да како ћу мелодију верно написати. Да то могу учинити, морао сам сваку мелодију чути како је народ сложно поје. Јер само хармонија показује,
како народ мелодију осећа, показује јој дакле дух њен. Из појања саме мелодије никад не бих могао одредити је ли дур или мол, што ће толико казати, не бих јој могао
погодити праву природу њену.
Да је мелодија (сопран) написана верно како се у нас поје, за то добра стојим.
Јер сам их све свирао и пред блажено упокојеним патријархом нашим Јосифом пред
високо преосвештеним г. Михаилом, митрополитом, пред владикама и свештенством
нашим, те за то, што они признаше, – а најкомпетентније особе у овом послу – тврдим
и ја да је мелодија добро написана“.16
Петар Бингулац у својим анализама Корнелијевог дела проналази још један
важан детаљ, који се односи на самогласну мелодију шестог гласа. У својој дубокој
и суптилној анализи он се подробно осврће на прекомерну кварту и, на оно што је
карактеристично за савремено српско народно црквено појање, условно названо
„београдско појање”, које се везује за Мокрањца, за разлику од „карловачког“, које
се, опет условно везује за појање Станковића. Реч је, дакле, о тим записима црквеног
појања. Наравно, то је врло уска и танана тема, а немамо времена ни простора да
у то дубље улазимо. Ово је дало повода и неким савременим критичарима да нађу
извесне „мане” по питању прецизности и тачности најпре Корнелијевих, а доцније и
Мокрањчевих записа мелодија црквеног певања.
Полемику ,,за” и ,,против” Мокрањчевог мелографског поступка (П. Коњовић и К. Манојловић га хвале, М. Милојевић оспорава) нашироко анализира Петар
Бингулац. Он долази до закључка да Мокрањац ,,поступа једнако као његови претходници”. Наиме, ,,између записивача, оних пре и после Мокрањца и самог Мокрањца нема никакве начелне разлике.17 ,,Мокрањац је просто дигао глас против примитивних неукусности сеоских појаца... Али он је оставио у својим записима све фигуре
и све триле добрих појаца, које су неопходне црквеној мелодији и с њом одвајкада неодвојиво везане”.18
Својевремено је и Корнелије Станковић, иако највише хваљен и уздизан због
мелографисања црквеног појања, прошао пут ,,од одушевљеног прихватања свега што
је учинио, до сумњи у аутентичност мелодија и хармонизација”.19
16
17
18
19

Корнелије Станковић, Предговор, у: Божественаја служба во свјатих отца нашего Иоанна Златоустаго, Беч 1862, САНУ, Народна библиотека Србије, Матица српска, Фототипска издања књ. 16, Београд-Нови Сад 1994, стр. II, види ”Прилози”, стр. 4–6.
П. Бингулац,Стеван Мокрањац и црквена музика, у: Зборник радова о Стевану Мокрањцу, 13–38,
пос. 26–29.
Исто, 28.
Роксанда Пејовић, К. Станковић као записивач народних мелодија, композитор и извођач, у: Корнелије Стаковић и његово доба, 171–180, пос. 174.
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Наводећи главне недостатке српских мелографа који су записивали народно
црквено појање грчки музиколог и појац Панајотис Сомалис каже:
„Њима је недостајало познавање црквене музике (иако су они били врсни
музичари према секуларним стандардима). Због овога је могуће основано тврдити да
њихови записи нису довољно аутентични и поуздани, нарочито Мокрањчеви. Мокрањац и сам, у предговору свог Осмогласника, помиње проблеме у записивању црквене музике и своја противљења неким појачким извођењима. Станковићеви записи
су ранији и можда због тога тачнији. Ипак, он је хармонизовао своје појање и додао му
линију за клавир”.20
Ове недоумице послужиле су и Весни Пено да смело и олако закључи: ,,Мокрањац није забележио интервале како треба, ни украсе, јер му то није омогућавао европски музички систем”. У хармонизацији црквеног појања „био је присутан и моменат помодарства. Сам Корнелије Станковић је, такође, себе покушао да промовише.
Он и није био довољна музичка величина да чује све што је требало да чује, а није био
ни у стању да европским нотама забележи то што је чуо”.21
Међутим, то што С. Пено замера Ст. Мокрањцу, заправо се пре односи на К.
Станковића, за кога Фрањо Кухач пише Јосифу Шлезингеру и Живојину Станковићу
,,како је Коренел Станковић многе интервале криво биљежио, односно исправио по
савјету свога учитеља Симона Сехтера у Бечу, који није ни појма имао о температури
српске глазбене љествице... Услиед тога, изашла је тада и Корнелова хармонизација на
модерну хармонију, која ни мало не одговара српској глазбеној традицији. Тко не вјерује
у то, нека присподоби оно, што у цркви пјева православни српски свештеник, с оним
што пјевају на зборишту (на кору) Корнелови пјевачи, па ће лако моћи разабрати обичним својим слухом, да се једно и друго пјевање разликује како небо и земља“.22 Ово је можда и највећа критика упућена Корнелију од стране његовог савременика, музички образованог хрватског етномузиколога и музичког историчара. Овај критички став, пре
свега, односи се на Корнелијев поступак приликом музичке обраде световних народних
мелодија, а особито на његову хармонизацију српског црквеног појања.
Врло сличну примедбу на рачун веродостојности Корнелијевих записа
мелодија црквеног певања, упутили су Гаврило Бољарић и Никола Тајшановић у
Преговору њиховог нотног зборника, у коме кажу: „Он није – бар већином – виерно
написао варијације, како их збиља у природном појању чујемо, онако гипко у
преламању гласа, како поје нпр. један вјешт карловачки пјевац, но списао је што
једноставније, испреламано, круто, велећ: ово и ово се не слаже с правилима музике.
20
21
22

Интервју Панајотиса Сомалиса Радију православне Црквене општине у Суботици ,,Славословље”,
20.12.2009. године. http://pevnica.wordpress.com/2010/02/08/pevnica.wordpress.com/tag/интервјуи/
П. Миодраг, Триле у српском црквеном појању, Београд – Сремски Карловци, 2014, 218–223; интервју
С. Пено на блогу ВИДОВДАН www.vidovdan.orghttp://www.vidovdan.org/arhiva/print367.html
A. H. Kuhačeva ostavština, 52/ XIII, br. 130; Нав. према, D. Franković, Kornelije Stanković u hravatskoj leksikografiji 19. stoljeća, у: Корнелије Станковић и његово доба, 235–236.
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А учинио је то можда и за љубав хармоније. Ми пак гледамо да што вјернији будемо
изразима природног, не притворног и обзирног појања, каквог чујемо из уста вјештог,
декламујућег пијевца у српској пјевници”.23
Сам Стеван Мокрањац, који је гајио велико поштовање према свом
претходнику Корнелију Станковићу, у чији је музички опус почесто завиривао, из
одређених разлога није подражавао војвођански ,,карловачки стил” црквених напева приликом записивања Осмогласника. Али, због доследности његовим естетским
и дидактичким начелима и ,,Мокрањцу су се ‘подвукле’ извесне мањкавости као што
су укалупљени мелодијски покрет у оквиру одређеног напева, сиромаштво ритмова, а
понегде и мелодијска неинвентивност”.24
Међутим, да није било обилних планова Корнелијевог мелографског и композиторског рада на пољу српске црквене и фолклорне музичке уметности, тешко
је замислити шта би било са Мокрањчевим радом на том истом пољу. Стога је врло
незахвално правити паралеле између Мокрањца и његовог претходника Корнелија
или, пак, правити данас поређење између њихова два Осмогласника, Мокрањчевог
објављеног, и Корнелијевог заборављеног у рукопису. Из истог разлога савремени музичар, музиколог и историчар црквеног певања, који се у пракси сâм није опробао у
вештинама савлађивања мелодија црквених напева тешко да може бити меродаван по
питању „тежине за појце” појединих записа, или просуђивати о томе да ли је Мокрањчев запис мелодичан „мање од карловачког Осмогласника”, тј. од записа Корнелијевог.
Роксанда Пејовић држи да је то „ствар личног односа појединца”.25
Та два записа тешко је поредити и из другог разлога. Мокрањчев запис, који
се „не може оспорити” и, који данас нико и не оспорава, осим појединаца који генерално оспоравају и не признају историјску реалност српског народног црквеног појања,
има одређену предност у односу на Корнелијев. Он је, пре свега, пречишћен и сређен
од стране свог аутора, а потом уведен у живот цркве. Корнелијеви записи једногласног
црквеног појања, иако уважавани од многих, а посебно и од самог Ст. Мокрањца, нису
имали среће да угледају светло дана.
Упркос жељи појединаца и потреби за објављивањем Корнелијевог Осмогласника, све је остало само на покушајима.26 И данас, сто шездесет година од њиховог настанка, они се налазе похрањени у Архиву САНУ. Њихов аутор и записивач
Корнелије Станковић, за време свог кратког овоземаљског живота није био те среће
23
24
25
26

Уп. Г. Бољарић и Н. Тајшановић, Српско православно пјеније, по карловачком старом начину (за један глас), св. I-II, Сарајево 1877, III.
П. Ђоковић, Мокрањчев метод учења појања – сто година Осмогласника Стевана Мокрањца,
у: Традиција као инспирација. Зборник радова са научног скупа Владо Милошевић: етномузиколог, композитор и педагог, ур. Соња Маринковић, Санда Додик, Бања Лука, 2013, 182–193.
Уп. Р. Пејовић, Текстови о српској црквеној музици у српској публицистици (1839–1914), Нови звук,
Бр. 16, Београд 2000, стр. 46.
Мирка Павловић је опширно писала о тим покушајима, уп. М. Павловић, Заоставштина Корнелија
Станковића, у: Корнелије Станковић и његово доба, 147–170, посебно 158–168.
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да их среди, пречисти и припреми за штампу. Више времена, енергије и већ нарушеног
здравља утрошио је на сређивање, хармонизацију и јавно презентовање објављених
партитура Литургије и других хармонизација црквеног певања и фолклорне музике.
Мокрањчев Осмогласник, заправо није ни имао правог такмаца. У супротном, да је којим случајем објављен Корнелијев запис једногласног појања и, посебно
његов Осмогласник, према препису Мите Топаловића, а пре штампања Осмогласника Ст. Мокрањца, питање је како би се даље одвијала историја савременог српског народног црквеног појања.
Корнелијев аутограф са записима једногласног црквеног појања
У Архиву Српске академије наука и уметности чува се јединствен и драгоцен аутограф Корнелија Станковића.27 Рукопис се састоји из два дела. Први део, бр.
7888/21 има седам страна, а други већи, бр. 7888/22 садржи 330 страна нотног текста
величине 330Х250 мм.
I. Инв. бр. 7888/21
(Оловком) Светилник – за један глас.
Рукопис од осам исписаних страна нотног текста, један неповезан табак. Започиње деветим васкрсним светилном „Закљученим Владико дверем јако вшел јеси”
и васкрсном јеванђелском стихиром петог гласа: „Јако в посљедњаја љета”, стр. 1–2
(Сл. 1). Затим, следи егзапостилар десети: „Тивериадскоје море” са богородичином и
јеванђелском стихиром: „По јеже во ад сошествији”, стр. 3–4; егзапостилар једанаести
са Богородичном и јеванђелском стихиром: „Јављаја себе учеником твојим Спасе”, стр.
4–6; стихире на стиховне светитељу Николају: „Радујсја свјашченаја главо”, стр. 4–7.
Инв. бр. 7888/22
Стари списак композиција Корнелија Станковића из 1880.
(Марија Пезмировић)
Нови списак – из 1951. (Св. Зафировић)
Напомена:
Мин. Просвете откупило од
М. Размир. Заоставштину
Р. Ст. 18. XII 1880. г.
27

Видети зборник: Корнелије Станковић и његово доба, уред. Димитрије Стефановић, САНУ, научни скупови књ. XXIV, Београд 1985; и студије у њему о Корнелију Станковићу: Д. Стефановић, Прилог проучавању нотних аутографа, архивских и других докумената о Корнелију Станковићу, стр.
123–134; Д. Петровић, Станковић – мелограф српског црквеног појања. Извори и начела издања, у:
Корнелије Станковић, Сабрана дела. Црквена музика - Осмогласник, књ. 3а, глас I–IV, Београд 2015,
стр.15–25.
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Рукопис је несумњиво аутограф Корнелија Станковића, на што поред својеобразног квалитета и формата нотне хартије, непобитно указују на неколико места исписане године и датуми. Например, на стр. 109. исписан је датум 17. јуни 1857.
Запис графитном оловком на последњој страни:
Композиције Корнелија Станковића
Садржи 17 нештампаних књига
Састављено године (1857?)
Вероватно у току 1872. XI
Датум откупа 18. XII (1)880.
М. П.
II. Друга свеска са ауторграфом, инв. бр. 7888/22 садржи 330 страна, започиње песмама на Св. Три Јерарха.
Стр. 1–3. Прва стихира „Благодати органи” in F четвртог гласа, без ознаке за
глас;
Стр. 3–4. стихира In As 2. гл.: „Кијими похвалними вјенци”.
На стр. 25 потпис Корнел Станковић.
Стр. 42. Крај стихире на Велики петак и почетак статија.
Стр. 42–69. Јутрења Велике суботе, статија прва (Сл. 2). Прва статија даље
тече уредно, рукопис је стабилизован, подједнако текст и нотни део, као да их пише
иста рука. На појединим странама има накнадних интервенција оловком приликом
поделе на четвртински такт.
Стр. 70–95. Статија друга in As (Сл. 3).
Стр. 95–109. Статија трећа (Сл. 4).
Стр. 109. Завршетак треће статије, Слава: “О, Троице Боже мој”, затим иде
канон гл. 6, и на крају стоји датум 17. јуна 1857. (Сл. 5).
Стр. 110–112. На три странице испод линијског система исписани тропари
„по днепорочним”, само текст без мелодије, а потом све прецртано.
Стр. 113. Оловком у загради изнад линијског система (Томина недеља
7888/22)
Слава (гл. 6): “По днех осми востанија твојего, Исусе всецарју”. Тактице додате накнадно графитном оловком.
Стр. 121. Стихира петог гласа: „При овчеј купјељи”, без тактица (Сл. 6).
Стр. 214–215. Св. Ап. Петар и Павле. А неколико места потпис Д. Демелис.
Стр. 216. Стихира четвртог гласа: „Трикратним вопрошенијем” (Сл. 7).
Стр. 211. Стихира in B петог гласа: „Премудрост Божија”, са накнадним грубим интервенцијама.
Стр. 261. У стихири четвртог гласа: „Прежде честнаго крста Твојего”, тактице на 4/4 додате накнадно оловком, а делимично и тушем.
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Стр. 313. На Рођење Пресвете Богородице у стихори на литији првог гласа: „Начало нашего спасенија“ (Сл. 8) на два места имамо пример некарактеристичне синкопе eqe за српско црквено појање. У овом Корнелијевом рукопису она се
среће више пута, на пример на стр. 121, 133, 190, на стр. 264, неколико пута и у овој
стихири на 313. страни. Иначе, овакве синкопе су карактеристичне за старо руско
знамено појање, за кијевски и грчки распев. Црквени хорови и хоровође, обично имају
на репертоару песму Богородице Дјево греческаго роспева, која такође има две овакве
синкопе, на почетку песме у речи (Господ) с Тобоооју и на крају песме, у последњој
речи (душ) наааших.
Ово су само неке од карактеристика и особености записа мелодија у аутографу Корнелија Станковића, које смо за ову прилику издвојили из садржаја рукописа из
Историјске збирке бр. 7888/21 и бр. 7888/22, који се чувају у Архиву Српске академије
наука и уметности. Опширнији приказ и анализа Корнелијевог мало познатог аутографа премашују оквире овог прилога.

Прилози:

Рођење Богородице, стихира на литији, гл 1. са карактеристичним синкопама, Архив САНУ,
Београд, Историјска збирка 7888/22, стр. 31.
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Светилан васкрсан девети, Архив САНУ, Београд, Историјска збирка 7888/21, стр. 1–2.
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Статија прва, три прва тропара, Архив САНУ, Београд, Историјска збирка 7888/22, стр. 42–43.
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Статија друга, пет тропара, Архив САНУ, Београд, Историјска збирка 7888/22, стр. 70–71.
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Статија трећа, четири тропара, Архив САНУ, Београд, Историјска збирка 7888/22, стр. 95–96.

265

ПАТРИЈАРХ ЈОСИФ РАЈАЧИЋ И ЊЕГОВО ДОБА

Стихира „При овчеј купјељи“, Архив САНУ, Београд, Историјска збирка 7888/22, стр. 121–122.
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Крај статија и 1857. година, Архив САНУ, Београд, Историјска збирка 7888/22, стр. 109.

Стихира „Трикратним вопрошенијем“, Архив САНУ, Београд, Историјска збирка 7888/22, стр. 216.
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О ОДНОГЛАСНЫХ ЗАПИСЯХ ЦЕРКОВНОГО ПЕНИЯ КОРНЕЛИЯ
СТАНКОВИЧА ВО ВРЕМЯ ПАТРИАРХА ИОСИФА РАЯЧИЧА
Профессор Предраг МИОДРАГ
Резюме: Богатое рукописное наследие первого мелографа сербского народного церковного пения Корнелия Станковича, которое хранится в
Архиве Сербской академии наук и искусств, всё же остаётся неисчерпаемым источником для исследователей истории сербского песнопения
и сербской музыки вообще. Внимание исследователей, до сих пор, в основном привлекали сохранённые тетради Корнелия Станковича с гармонизациями и обработка церковного пения. Несколько тетрадей-книг
опубликовал сам автор самописец, а совсем недавно их издание повторено фототипским способом. Эта работа посвящена одногласным записям
церковного пения Корнелия Станковича.
Ключевые слова: патриарх Иосиф Раячич, одногласное народное церковное пение, карловацкое пение, преподаватели и самописцы пения, Корнелие Станкович
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ON RECORDINGS OF MONOPHONIC CHURCH CHANTING
BY KORNELIJE STANKOVIĆ DURING MINISTRY OFPATRIARCH
JOSIF RAJAČIĆ
Mr. Predrag MIODRAG, Prof.
Abstract: The rich manuscript legacy of the first melograph of the Serbian folk
chanting, Kornelije Stanković, preserved in the Archives of the Serbian Academy of Sciences and Arts in Belgrade, has remained an inexhaustible source
for studying the history of Serbian chanting and Serbian music in general. Researchers’attention has so far been mostly attracted by the preserved notebooks
of Stanković’s harmonizations and arrangements of Church chanting. A few
volumes were published by the author-melograph himself, and some time ago
they were reproduced by way of reprint. This article is devoted to Stanković’s
recordings of monophonic (in unison) Church chanting.
The autographs of Kornelije Stanković kept in the Archives of the Serbian Academy of Sciences and Arts, as Nos. 7888/21 and 7888/22, with records of monophonic melodies of the Serbian folk chanting, have been mentioned sporadically in the works of some of our prominent musicologists and music historians.
The researchers of Stanković’s life and work mainly dealt with his harmonizations of the Serbian national chanting, preserved in a large manuscript collection that has been kept in the Historical Collection (vols. B, C, D, E, F, G, H, J,
K, M, N, O, P, Q and R) in the Archives of the Serbian Academy of Sciences and
Arts in Belgrade.
However, Stanković’s manuscript from the same collection, with his autograph
of chanting in unison, written on 330 pages, has not been given the necessary
attention to date, and it has remained unpublished, unevaluated and unanalysed. Obviously, this kind of foundation stone for studying the history of contemporary Serbian chanting awaits its dedicated and committed music-lover
and researcher, who will devote his time and knowledge to it, so that our musicology and scientific public could get one valuable, capital study.
The author of this article tries to draw attention of the scientific and professional
public to this valuable manuscript.
Key words: Patriarch Josif Rajačić, monophonic folk Church chanting, Karlovci
chanting, lecturers and recorders of chanting, Kornelije Stanković.
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ПАТРИЈАРХ ЈОСИФ РАЈАЧИЋ (1785–1861)
У МУЗЕЈСКИМ ЗБИРКАМА
Апстракт: Рад је резултат истраживања везаног за изложбу о патријарху
Јосифу Рајачићу коју је Музеј Војводине реализовао 2005. године у Новом
Саду.
У раду су наведени предмети и архивска грађа везани за живот и дело патријарха Рајачића до којих су аутори изложбе дошли током истраживања
у неколико музеја и институција културе.
Кључне речи: Јосиф Рајачић, изложба, музејски предмети

Музеј Војводине приредио је 25. новембра 2005. године изложбу Патријарх
Јосиф Рајачић (1785–1861). Непосредан повод била је 220. годишњица од рођења Јосифа Рајачића, карловачког митрополита и патријарха српског, јединствене личности у
историји српског народа, као и чињеница да се у збиркама Музеја Војводине чува велики део патријархове заоставштине набављене од његових наследника у годинама
после Другог светског рата. Поред предмета из збирки Музеја Војводине и Музеја града Новог Сада, на изложби су се нашли и предмети из Историјског музеја Србије у Београду, Архива САНУ и Музеја СПЦ у Сремским Карловцима, Рукописног одељења
Матице српске, као и приватних лица – Петра Рајачића из Београда и Павла Живанова из Новог Сада.
Изложба је била реализована у организацији Музеја Војводине и Музеја града Новог Сада, а њени аутори били су: Сузана Миловановић, историчар, Александар
Петијевић, етнолог, и Гордана Петковић, историчар. Рецензент изложбе био је академик Славко Гавриловић.
Изложба Патријарх Јосиф Рајачић (1785–1861) настала је као резултат двогодишњег истраживачког рада аутора. Животопис патријарха Јосифа Рајачића истраживали су многи историчари, али је његова улога у националној историји најчешће
посматрана у контексту револуције 1848/49, када је изабран за патријарха. Уздизање
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у то звање, чији се значај не доводи у питање, често је бацало у засенак претходни период његовог живота и рада. Залагањем аутора, истражена је бројна архивска грађа,
чијим је пажљивим одабиром скренута пажња и на друга поглавља његове биографије.
Изложбом су обухваћени најбитнији моменти Рајачићевог живота: од
рођења у Лучанима, школовања у Карловцима и Сегедину, монашења у манастиру
Гомирје (1810), постављења за далматинског (1829), а потом и за вршачког епископа (1833), преко избора за карловачког митрополита (1842), учешћа у Српском народном покрету и избора за патријарха (1848), па до учешћа на Благовештенском сабору
(1861) и добијања баронске титуле непосредно пред смрт.
Водећи посетиоца кроз живот патријарха Рајачића, на изложби су били приказани предмети и документа везана за делатност овог православног црквеног великодостојника: Рајачићева крштеница са потписом Лукијана Мушицког (1827), вериге
и ткана дозидница из родне куће, сведочанство из Карловачке гимназије (1806), уџбеник латинског језика са његовим потписом (1800), плакат о Рајачићевој инсталацији
за далматинског епископа (1829), литографија са ликовима архиепископа и епископа
Угарске (1839), Небо – црквени балдахин из карловачке Саборне цркве (1780), честитка личког свештенства упућена Рајачићу приликом избора за митрополита (1842),
проглас Франца Јосифа и плакат о потврђивању Рајачића за патријарха (1848), рукописни предлог устава за Србску Војводовину (1849), молба руском цару за помоћ ради
обнове оштећених црква (1850), диплома Друштва српске словесности о избору Јосифа Рајачића за почасног члана (1849), дуборезни баронски грб (1861).
Међу експонатима су се нашли и предмети везани за патријархов приватни
живот: сребрни сервис за ручавање, чај и кафу, са угравираним патријарховим иницијалима и грбом Карловачке митрополије. Ово је, иначе, и највећа збирка употребних предмета од сребра бечке израде у Војводини из прве половине 19. века. Бечке
израде је и патријархов сребрни прибор за јело. Поред сребрнине, на изложби су се
нашле и патријархове мантије, појаси, камилавке, ћелепуш и штап, печат, молитвеник, престони крст – патријархов поклон брату Исаку, позивнице за ручак, које је патријарх добијао од угледних савременика.
Изложба је обогаћена и портретима патријарха и значајних личности тог периода, дела сликара Јакова Орфелина, Едуарда Свободе, Новака Радонића, Анастаса
Јовановића.
У музеолошком смислу, значај ове изложбе је у чињеници да је у питању изложба којом је први пут код нас представљен један црквени поглавар, као и да су на
њој сабрани бројни и предмети и документи везани за живот и делатност патријарха Јосифа Рајачића.
У прилогу достављамо списак предмета и докумената везаних за патријарха
Јосифа Рајачића, које су за потребе изложбе евидентирани у приватном власништву и
домаћим институцијама културе.
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Списак предмета:
1.

Фотографија Рајачићеве родне куће у Лучанима, снимак из 1925. (кућа кнеза Рајака саграђена 1649. године), власништво Петра Рајачића из Београда

2.

Вериге из Рајачићеве родне куће, ковано гвожђе, дужина 164 цм, власништво Петра Рајачића из Београда

3.

Дозидница из Рајачићеве родне куће, вуна, ткање, дим. 64 х 151 цм, власништво
Петра Рајачића из Београда

4.

Рајачићева крштеница – извод из књиге крштених на име Илије Рајаковића,
са потписом Лукијана Мушицког, 1827, Рукописно одељење Матице српске, М.
10138.

5.

Рајачићево сведочанство из Карловачке гимназије на име Илије Рајаковића 1803–
1806, Рукописно одељење Матице српске, М. 10137

6.

M. Palme, Карловачка гимназија, уље на платну, дим.22 х 34 цм, Беч, 1904, Музеј
града Новог Сада, ГМСК, У-202.

7.

Уџбеник латинског језика са Рајачићевим потписом, Франкфурт-Лајпциг, 1800,
Музеј града Новог Сада, ГМСК, И-3105.

8.

Новак Радонић, Лукијан Мушицки, уље на платну, дим. 97 х 81 цм, Галерија Матице српске, У - 910

9.

Грамата митрополита Стефана Стратимировића о рукоположењу Јосифа Рајачића за далматинског епископа, 24. јун 1829, Архив Војводине, Ф 398, ЗПД бр. 42.

10. Објава о потврђивању Јосифа Рајачића за далматинског епископа, Шибеник,
1829, Рукописно одељење Матице српске, М. 11513.
11. Плакат о Рајачићевој инсталацији за далматинског епископа, Шибеник, 1829,
Музеј Војводине, инв. бр. 5587.
12. Ода Стефана Поповића посвећена епископу Јосифу Рајачићу, Будим, 1829, Музеј
града Новог Сада, ГМСК, И-4607.
13. Јаков Орфелин, Митрополит Стефан Стратимировић, уље на платну, дим. 80 х
66,5 цм, Музеј СПЦ у Сремским Карловцима
14. Повеља којом цар Франц Јосиф поставља Јосифа Рајачића за вршачког епископа,
25. јун 1833, Архив Војводине, Ф 398, ЗПД бр.45.
15. Грамата митрополита Стефана Стратимировића о наименовању Јосифа Рајачића
за вршачког епископа, 1. август 1833, Архив Војводине, Ф 398, ЗПД бр 46.
16. Th. Driendl, Архиепископи и епископи Угарске, литографија, дим. 46 х 55 цм,
Минхен, 1839, Музеј града Новог Сада, ГМСК, И-3677.
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17. Медаљон Јосифа Рајачића, поклон грофа Стадиона, сребро, филигран, Беч, 1834,
обим 8 цм, Историјски музеј Србије, Р 208/2788.
18. Ода Јована Чакора испевана поводом доласка Јосифа Рајачића на вршачку катедру, 15. јул 1834, Рукописно одељење Матице српске, М. 10148.
19. Рајачићев Указ о управљању црквеним добрима у Вршачкој епархији, 20. јануар
1842, Рукописно одељење Матице српске, М. 14243.
20. Декрет цара Фердинанда I којим Јосифа Рајачића поставља за митрополита карловачког, 1. октобар 1842, Архив Војводине, Ф 398, ЗПД бр. 48.
21. Повеља којом цар Фердинанд I потврђује Јосифа Рајачића за карловачког митрополита, 1. октобар 1842, Ф 398, ЗПД бр. 47.
22. Нацрт митрополитског трона у Саборној цркви у Ср. Карловцима, цртеж, 1780,
АСАНУК, ЗП инв. бр. 191.
23. ,,Небо”, црквени церемонијални балдахин Саборне цркве у Ср. Карловцима,
дрво, позлата, сомот, златовез, дим. 216,5 х 233,5 цм; висина 258 цм, 1780, власништво Саборне цркве св. Николе у Ср. Карловцима
24. Г. Марковић, Славопјеније,( испевано поводом избора Јосифа Рајачића за митрополита 1842), Музеј Војводине, инв. бр. 1153.
25. Честитка личког свештенства упућена Јосифу Рајачићу поводом избора за митрополита, 1. новембар 1842, Рукописно одељење Матице српске, М. 10157.
26. Песма Петра Петровића, пештанског ђакона, посвећена митрополиту Јосифу
Рајачићу, Пешта, 1842, Музеј града Новог Сада, ГМСК, И-4608.
27. Акростих на грчком језику посвећен Јосифу Рајачићу из 1843, Рукописно одељење
Матице српске, М. 10165.
28. Josef Anton Bauer, Мајска скупштина 1848, литографија, Беч, 1863, Музеј града
Новог Сада, ГМСК, И-3191.
29. Застава Српске Војводовине из 1848, свила, дим. 97 х 125 цм, Народни музеј Панчево
30. Ђ. Путник, Рајачић благосиља граничаре, слика сат, уље на лиму, 102 х 97 цм, око
1859, Музеј Војводине, инв. бр. 201.
31. H. Gerhart, Његова светост Патријарх Јосиф одушевљава на бој народ и војнике, литографија, дим. 31 х 24 цм, Беч, средина 19. века, Музеј града Новог Сада,
ГМСК, У – 154.
32. Проглас Франца Јосиф од 15. децембра 1848. којим признаје Српску Војводину и
потврђује Рајачића и Шупљикца, Рукописно одељење Матице српске, М. 10239.
33. Плакат о потврђивању Јосифа Рајачића за патријарха и Стевана Шупљикца за
војводу, 1848, АСАНУК, ф. ТД, инв. бр. 16.
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34. Песма Ивана Трнског написана поводом доласка Јосифа Рајачића у Загреб 1848,
Музеј Војводине, инв. бр. 1146.
35. D.Weingärtner, Сабор године 1848 (инсталација бана Јелачића), олеографија, дим.
63 х 95 цм, Загреб, око 1900, Музеј града Новог Сада, ГМСК, И-3655.
36. Проглас патријарха Јосифа Рајачића упућен Главном одбору, Земун, 1848, Музеј
града Новог Сада, ГМСК, И-2406.
37. Предлог устава за Србску Војводовину (рукопис), АСАНУК, ф. СНП 1849/36
38. Emanuel Friedberg, Карта Војводства Србије и Тамишког Баната, дим. 87 х 127 цм,
Беч, 1853, Музеј Војводине, инв. бр. 2600.
39. Молба руском цару за помоћ ради обнове оштећених српских цркава у Војводини, Беч, 25. фебруар 1850, Рукописно одељење Матице српске, М 4376.
40. Руски орден Св. Ане са лентом, метал, емајл, дим. 4,5 х 4,5 цм, Музеј Војводине,
инв. бр. 1157.
41. Акростих Ј. Чакора испеван у част Јосифа Рајачића 1854, Музеј Војводине, инв.
бр. 1147.
42. Спев Илије Сремца посвећен Јосифу Рајачићу, Ср. Карловци, 1859, Музеј Војводине, инв. бр. 1152.
43. Песма Стефана Лазића посвећена 50. годишњици монашења Јосифа Рајачића, Ср.
Карловци, 1860, Музеј Војводине, инв. бр. 1142.
44. Божићна посланица патријарха Јосифа Рајачића, 1. децембар 1858, Рукописно
одељење Матице српске, М. 13583.
45. Писмо цариградског патријарха Антима којим протествује због увођења вишегласног појања у грчкој цркви у Бечу (на грчком језику и превод на српски језик)
упућено Ј. Рајачићу 1846, АСАНУК, ФМПА, 1847, бр. 392.
46. Josef Kriehuber, Корнелије Станковић, бакрорез, дим. 40,7 х 28,4 цм, Беч, 1865, Музеј Војводине
47. Диплома Друштва српске словесности о избору Јосифа Рајачића за почасног члана,Београд 1849, АСАНУК, ф. СНП 1849, инв. бр. 22.
48. Грамата Ј. Рајачића на румунском језику, Ср. Карловци, после 1848, АСАНУК, ЗП
1 ,,А”
49. Концепт представке цару за доделу бароната, 16. јул 1856, Рукописно одељење
Матице српске, М. 10057.
50. Рајачићев рукописни родослов са подацима намењеним за унос у баронску диплому, август 1856, Рукописно одељење Матице српске, М. 10135.
51. Декрет Министарства унутрашњих послова о додели титуле барона и Ордена
гвозденог крста првог реда, 1859, Рукописно одељење Матице српске, М. 10134.
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52. Повеља којом цар Франц Јосиф додељује баронску титулу Јосифу Рајачићу, 18.
април 1861, Архив Војводине, Ф 398, ЗПД бр. 51.
53. Баронски грб породице Рајачић, дуборез, Беч, 1861, дим. 49,5 х 38,7 цм, Историјски музеј Србије, Р 163/1199.
54. Везени породични грб Јосифа Рајачића, дим. 10 х 6,5 цм, Музеј Војводине, инв.
бр. 1159
55. Рајачићев распис о сазиву Благовештенског сабора, Сремски Карловци, 6. март
1861, Рукописно одељење Матице српске, М. 1376.
56. Josef Anton Bauer, Благовештенски сабор 1861, литографија, дим. 82 х 117 цм, Беч,
1861, Музеј града Новог Сада, ГМСК, И -3192.
57. Слово патријарха Рајачића на отварању Благовештенског сабора 1861, Музеј
Војводине, инв. бр. 1099
58. Декрет којим цар Франц Јосиф одликује Јосифа Рајачића Леополдовим великим
крстом, 24. септембар 1861, Архив Војводине, Ф 398, ЗПД бр. 52.
59. Анастас Јовановић, Јосиф Рајачић, литографија, око 1850, дим. 61,7 х 44,5 цм, Историјски музеј Србије, Л 39.
60. Josefina Getzel – Sepolino, Јосиф Рајачић, уље на платну, дим. 93 х 77 цм, око 1850,
Музеј Војводине, Л – 524.
61. Eduard Swoboda, Јосиф Рајачић, уље на платну, дим. 96 х 85 цм, средина 19. века,
Музеј СПЦ у Ср. Карловцима
62. Eduard Swoboda, Јосиф Рајачић, уље на платну, дим. 112,5 х 96 цм, средина 19.
века, Музеј СПЦ у Ср. Карловцима
63. Непознати аутор, Јосиф Рајачић, уље на платну, дим. 140 х 120 цм, око 1850, Историјски Музеј Србије, Л 969
64. Горња и доња мантија Јосифа Рајачића, дужина 153,5 цм, црвена свила, Музеј
Војводине, инв. бр. 2388, 2390.
65. Мантија Јосифа Рајачића, црна свила, дужина 153,5 цм, Музеј Војводине, инв. бр.
2389.
66. Мантија Јосифа Рајачића, црвена свила, дужина 153,5 цм, Музеј Војводине, инв.
бр. 3910.
67. Појас Ј. Рајачића, црвени рипс, дим. 246 х 14 цм, Историјски музеј Србије, Р 80/112.
68. Појас Ј. Рајачића, црвени рипс, дим. 248 х 14 цм, Историјски музеј Србије, Р 81/113.
69. Камилавка Јосифа Рајачића, сомот, златовез, Музеј Војводине, инв. бр. 2394.
70. Камилавка Јосифа Рајачића, сомот, златовез, дим. 16,5 х 19 цм, Музеј Војводине,
инв. бр. 3973.
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71. Пана Ј. Рајачића, жоржет свила, дим. 82 х 29 цм, Историјски музеј Србије, Р 78/110.
72. Ћелепуш Јосифа Рајачића, сомот, Музеј Војводине, инв. бр. 2393.
73. Штап Јосифа Рајачића, дрво, слоновача, дужина 97 цм, Музеј Војводине, инв. бр.
П 139.
74. Молитвеник Јосифа Рајачића, Будим, 1853, 16 х 10,5 цм, Музеј Војводине, инв. бр.
1155.
75. Печатњак патријарха Ј. Рајачића, месинг, Беч, 1860, дим 5,5 х 5 цм, Историјски музеј Србије, Пч 13/87.
76. Спомен медаља Јосифа Рајачића, бронза, пречник 4,5 цм, Музеј Војводине, инв.
бр. 266.
77. Престони крст, поклон Ј. Рајачића брату Исаку, дуборез, сребро, позлата, Беч,
1847, дим. 28 х 11,8 цм, Историјски музеј Србије, Р 164/1200.
78. Текст натписа на крсту који је Јосиф Рајачић поклонио Храму Св. Николе у Лучанима, Рукописно одељење Матице српске, М. 10144.
79. Нацрт кочија патријарха Јосифа Рајачића, дим. 13,5 х 23,5 цм, Музеј Војводине,
инв. бр. 1135.
80. Нацрт кочија патријарха Јосифа Рајачића, дим. 13 х 23,5 цм, Музеј Војводине,
инв. бр. 1136.
81. Цртеж коња са парадним амовима, дим. 29 х 35 цм, Ф. Андерл, Беч, 1850, Музеј
Војводине, инв. бр. 1137.
82. Жиг за жигосање стоке патријарха Рајачића са Даљског имања, гвожђе, дрво,
дим. 54 х 10 х 9 цм, власништво Петра Рајачића из Београда
83. ,,Клоце ,,– букагије за спутавање коња са Даљског имања патријарха Рајачића, ковано гвожђе, дужина 44 цм, власништво Петра Рајачића из Београда
84. Салонска гарнитура патријарха Јосифа Рајачића, дуборез, фурнир, памучно
ткање, средина 19. века, Збирка стране уметности Музеја града Новог Сада: - Тросед, дим.125 x 182 x 88 цм, инв. бр. 382. - Пар столица, дим. 97 x 47 x 59 цм, инв.
бр. 385, 386.
85. Инвентари књига Рајачићеве библиотеке, РОМС, 10142, 10143.
86. Позивнице за ручак кнеза Метерниха, грофа Mailath Antala и угарског примаса
Рајачићу, Рукописно одељење Матице српске, М. 10234.
87. Инвентар патријаршиског подрума из јануара 1859, РОМС, М. 10264.
88. Инвентар цвећа патријаршијске баште, 14. 10. 1850, РОМС, М. 10265.
89. Штампане објаве парастоса Јосифу Рајачићу, 1862, Музеј града Новог Сада,
ГМСК, И- 3553, И-3554, И-3555.
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90. Овал за сервирање, сребро, дим. 101 х 40 цм, радионица Alois Johann Würtl, Беч,
средина 19. века, Музеј Војводине, П 92.
91. Овали за сервирање, сребро, пречник 32,5 цм, радионица Alois Johann Würtl, Беч,
средина 19. века, Музеј Војводине, П 75, П 76.
92. Тањири за ручавање, сребро, пречник 26 цм, радионица Alois Johann Würtl, Беч,
средина 19. века, Музеј Војводине, П 51–П 62.
93. Чиније за супу са поклопцем, сребро, дим. 25,5 х 17 цм, радионица Alois Johann
Würtl, Беч, 1830, Музеј Војводине, П 79, П 80.
94. Стони прибор за уље и сирће – карафиндл, сребро, дим. 27,5 х 23 цм, радионица
Franz Klug, Беч, 1840, Музеј Војводине, П 108.
95. Сланици, сребро, дим. 5 х 5,6 цм, ознака радионице HS, Беч, 1858, Музеј Војводине, П 36, П 37
96. Посуда за посипање зачина, сребро, дим. 11 х 4,8 цм, ознака радионице P.SO, Беч,
око 1830, Музеј Војводине, П 42.
97. Посуда за посипање зачина, сребро, дим. 11,6 х 5,6 цм, радионица Conraetz, Беч,
прва пол. 19. века, Музеј Војводине, П 43.
98. Посуда за посипање зачина, сребро, дим. 13 х 5,3 цм, ознака радионице SI, Беч,
1830–1840, Музеј Војводине, П 44.
99. Посуда за посипање зачина, сребро, дим. 13 х 5,3 цм, ознака радионице SI, Беч,
1830–1840, Музеј Војводине, П 4.
100. Посуда за посипање зачина, сребро, дим. 14,7 х 6,6 цм, ознака радионице FK, Беч,
1840, Музеј Војводине, П 46.
101. Пехари за јаја, сребро, дим. 5,6 х 4,2 цм, радионица Reiner, Беч, 1846, Музеј Војводине, П 19, П 20, П 22, П 23, П 24, П 25.
102. Самовар, сребро, слоновача, висина 20 цм, радионица Reiner, Беч, 1849, Музеј
Војводине, П 93.
103. Самовар, сребро, слоновача, висина 23 цм, радионица Teltscher, Беч, 1840, Музеј Војводине, П 94
104. Ибрик, сребро, слоновача, дим. 8,5 х 5,6 цм, радионица Andreas Weichesmüller,
Беч, око 1830, Музеј Војводине, П 81.
105. Ибрик, сребро, слоновача, дим. 7,4 х 8,5 цм, радионица A. Kappeli, Беч, око 1840,
Музеј Војводине, П 82.
106. Ибрик, сребро, слоновача, дим. 12 х 6,9 цм, радионица Reiner, 1845, Музеј Војводине, П 83.
107. Ибрик, сребро, слоновача, дим. 14 х 8 цм, радионица Reiner, Беч, 1844, Музеј
Војводине, П 84.
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108. Ибрик, сребро, слоновача, дим. 16 х 9,5 цм, радионица Reiner, Беч, 1844, Музеј
Војводине, П 85.
109. Ибрик, сребро, слоновача, дим. 19 х 11,3 цм, радионица Reiner, Беч, 1846, Музеј
Војводине, П 86.
110. Ибрик, сребро, слоновача, висина 8,5 цм, радионица A. Kappeli, Беч, 1846, Музеј
Војводине, П 87.
111. Ибрик, сребро, слоновача, дим. 18 х 11,3 цм, радионица Reiner, Беч, 1845, Музеј
Војводине, П 88.
112. Ибрик, сребро, слоновача, дим. 20 х 11,2 цм, радионица Reiner, Беч, 1845, Музеј
Војводине, П 89.
113. Ибрик, сребро, слоновача, дим. 24,5 цм х 13,5 цм, радионица Reiner, Беч, 1846, Музеј Војводине, П 90.
114. Цедиљке за чај, сребро, дим. 24,6, х 7,7 цм; 24,5 х 7,5 цм, Беч, 1840, Музеј Војводине, П 40, П 41.
115. Пар двокраких свећњака, сребро, висина 30 цм, радионица Christian Sander, Беч,
1837, Музеј Војводине, П 98, П 99.
116. Пар свећњака, сребро, висина 19,4 цм, радионица F. Gindle, Беч, 1840, Музеј
Војводине, П 102, П 104.
117. Пар свећњака, сребро, висина 25,3 цм, радионица B. Raminger, Беч, 1838, Музеј
Војводине, П 119, П 120.
118. Свећњак, сребро, висина 20 цм, радионица A. Kappeli, Беч, 1846, Музеј Војводине, П 107.
119. Маказе за гашење свећа са подметачем, сребро, дим. 15,3 х 4 цм, радионица
Andreas Weichesmüller, Беч, 1836, Музеј Војводине, П 28, П 29.
120. Маказе за гашење свећа са подметачем, сребро, дим. 15,2х 4 цм, радионица
Andreas Weichesmüller, Беч, 1836, Музеј Војводине, П 30, П 31.
121. Ловачки рог, сребро, позлата, дужина 22,2 цм, радионица J. Wiederspeck, Беч,
1851, Музеј Војводине, П 109.
122. Прибор за јело, 124 комада, 7, 5 кг, гравирано сребро, радионица Klinkosch, Беч,
Историјски музеј Србије, Р 82/114.
123. Држач за салвете, сомот, сатен, вез, дим. 6,5 х 6,5 цм, Историјски музеј Србије, Р
79/111.
124. Србски кувар Јеротеја Драгановића, личног кувара патријарха Рајачића, издање
из 1865, власништво Павла Живанова из Новог Сада.
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ПАТРИАРХ ИОСИФ РАЯЧИЧ (1785-1861)
В МУЗЕЙНЫХ КОЛЛЕКЦИЯХ
Сузана МИЛОВАНОВИЧ
Александар ПЕТИЕВИЧ
Резюме: Научный труд является результатом исследования в связи с выставкой о патриархе Иосифе Раячиче, организованной Музеем Воеводины
в 2005 году в Нови Саде. В научной работе перечислены предметы и архивные справки, которые связаны с жизнью и деятельностью патриарха
Раячича, к которым авторы выставки пришли в течение исследований в
нескольких музеях и культурных учреждениях.
Ключевые слова: Иосиф Раячич, выставка, музейные экспонаты

PATRIARCH JOSIF RAJAČIĆ (1785-1861)
IN MUSEUM COLLECTIONS
Suzana MILOVANOVIĆ
Aleksandar PETIJEVIĆ
Abstract: The work is the result of a research related to the exhibition about
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Patriarch Josif Rajačić, which the Museum of Vojvodina realized in Novi Sad
in 2005. The paper presents the objects and archival material relating to the life
and activities of Patriarch Rajačić, which the authors of the exhibition studied
in several museums and cultural institutions.
Key words: Josif Rajačić, exhibition, museum exhibits.
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БЕСЕДА ЕПИСКОПА НИКАНОРА ГРУЈИЋА,
9. ДЕЦЕМБРА 1861. НА ОПЕЛУ ПАТРИЈАРХА ЈОСИФА РАЈАЧИЋА1
После толиких еванђелских и апостолских светих речи, и после толиких
утешних црквених песама, желео бих, браћо, и ја да проговорим још коју реч утехе духовне; ... али душа ми се смути и срце ми се скруши, кад погледам на тај велики гроб,
који нас је скупио, да га прелијемо сузама љубави и жалости наше, па не знам од куда
бих узео речи, које би могле разблажити горчину суза наших ...
Ни у једнога гроба нема садашњости, из које би се могле узимати речи утешне за оне, што стоје над гробом; код свакога се завршује с једне стране прошлост земског живота, а с друге стране започиње будућност небескога, и тај завршетак земног и
почетак небеског живота раставља мртви гроб један од другог.
Али црква верује и нада се, да ће доћи и да иде час, кад ће да позове син божији гласом трубе арханђелске све упокојене, да устану из гробова и врате се душом и
телом сваки у своју првобитну целокупност за заједнички живот вечни: па из те вере
и из те наде извире и овде над овим гробом сионским највећа утеха и за нашу бесмртну душу и наше смртно тело.
А срцу нашем остаје међу тим код свакога гроба прошлост, да у њој потражи оно, што ће му да олакша терет туге и жалости за онима, које му смрт одузима. Али
нема ни код једног гроба прошлости, која не би била пуна свакојаких неприлика и незгода, с којима се морао да бори дух за вечни живот свој и да остави у тој борби својој за
собом или неумрли спомен свесни јачине своје, или неизглађени траг слабости своје.
Тренућа те јачине и те слабости, које је показао дух у борбама својима на
земљи овој, нити могу укопати се с мртвим телом у земљу, нити могу одлетети с бесмртном душом у небо: она остају на земљи, као живи сведоци, по којима суди потомство о
духу, за којим је остала над гробом прошлост земскога живота његова.
И код највећег духа отпада од земског живота његова и пада у заборав све
друго, само та тренућа, ти неумрли сведоци борбе његове, прате му на земљи овај спомен његов од потомства до потомства, док не наиђу на видело правде, где се не суди
ни по љубави ни по мрзости, но по чистоти побуда, којима се покретао дух на борбе у
земном животу свом.
Али таквог суда не може бити код преснога гроба, над којим стоје живе пријатељске и непријатељске страсти, и свако по себи суди, свака својим језиком говори.
Мало даље и подаље од новога гроба, и после више година, а кад кад и после
више столећа, кад изумру са свим, или се утишају и изнемогну пријатељске и непријатељске страсти, а осветле се међу тим светлошћу истине она тренућа, која је оставио
1

Душан Н. Петровић (приредио), 2010, Црквене беседе Никанора Грујића некадашњег православног епископа пакрачког, Србска православна богословија Светог Арсенија I Сремца, Сремски Карловци, стр. 195-202.
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дух за собом на земљи, као сведоке земског живота свог: онда се тек може судити праведно о животу и смрти онога, који не може више да се брани сам ни од незаслуженог
нападања ни од претераног похваљивања.
Тако је било код гроба првог светитеља и просветитеља нашег, светога Саве,
код тог великог гроба, у који су спуштени земски остаци великог духа његовог. И над
његовим гробом остала су неумрла она тренућа из прошлости његове, у којима се борио дугх његов са сметњама и показао у тим борбама јачину свести хришћанске, црквене православне, и љубави народне, српске, на коју се угледа данас сав народ српски
и треба да се угледа у црквеном и народном животу свом.
Тако је било и код гробова ближих и удаљенијих наследника престола и власти његове, које су већ примили од потомства праведну пресуду о животу свом, и који
још нису примили никаквога суда о бесмртним тренућима земске прошлости своје;
јер још нису изумрле и изнемогле над гробовима њиховима пријатељске и непријатељске страсти ... О! ал’ опрости блажени патријарше Јосифе, што су ме одвеле мисли
моје тако далеко од гроба твога у овом жалосном тренућу, кад се прашста на увек црква ова с тобом, као с првим носиоцем благодати божије и власти своје!...
Тражити у тешким и жалосним часовима утехе над великим гробовима прошлости народне и угледати се на врлине оних великих духова, који нису уступали у
борбама живота и рада свога ни највећим противним силама, него су претварали и
најтеже часове своје у бесмртна тренућа на земљи овој; то си ти наследио од великих
предака твојих и наших; а ми наслеђујемо данас од тебе, и уводимо се ето над гробом
твојим у ту наследовину своју!
Ти си потврдио данас и за себе самога све оно, што сведочиш својим гробом
својим за све нас, који смо се скупили овде, да испратимо душу твоју у небеску обитељ
њену, а тело твоје да предамо матери земљи. И ти си био земља и одлазиш у земљу; ... и
ти си био, као трава, и твоји су дани били, као цвет пољски, и тако су оцветали...; ни у
твог гроба нема садашњости; - и над њим остаје с једне стране прошлост земнога живота твог, а с друге стране започиње небеска будућност бесмртне душе твоје, а обадве
те стране стоје нам отворене, да тражимо по њима утехе жалосној садашњности својој.
Али ја нисам започео говора свога за то, да изнесм у њему н авидело све дане
завшенога земаљскога живота твога; ... сведоци детинства и младости твоје, ... пратиоци човечког и старачког века твог, ... очевидци и учесници борбе и радње твоје приповедали су до сада, а они ће да приповедају и од сада све , што су видели, чули и дознали о лепим својствима душе твоје, о постојанству воље твоје, о одважности духа твог,
о неустрашивости срца твог: ... начин црквеног мишлења и народног осећања твога
познат је свој цркви и свему народу српском, ... а изванредни догађаји што су збивали
за живота и рада твога у цркви, у народу и на теби самом, унели су већ име твоје у повесницу, у којој се спомињу сва знаменитија тренућа борбе и радње твоје ... па ко год
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је упирао очи на борбу народну и твоју, тај се освртао на прве и на последње дане живота твога ...
Нисам изашао на среду ни за то, да тржим земској цркви овој утехе у небеској будућности бесмртне душе твоје ... Црква је Христова једна на небу и на земљи, ... и
душа, која се пресели са земље на небо, не откида се од цркве Христове ни од духовне
заједнице њене, него прелази само с једног места, где с борила, на друго, где ће да чека и
да дочека оне , без којих не може примити савршенства. Ту дакле не треба цркви Христовој никаква утеха; а у борбама својима на земљи овој, она је сама себи најпоузданија утеха и по речима спаситељевима, које проповеда и по духу утешитељу, који живи
и ради у њој, и о ком она живи и ради ...
А нисам стао на ово место ни за то, да преотмем над отвореним гробом
твојим милости божијој на небу и правди душевног потомства на земљи суд о делима твојима: кијждо от дјел својих осудитсја или оправдитсја на небу пред Богом, а на
земљи пред беспристрасним потомством својим ...
Ја стојим над гробом твојим као син над гробом љубљенога оца и добротвора
свога ... Из мене говори љубав и благодарност синовска ... У срцу мом нема овде у овај
час никаквих других осећања до растужене нежности и разнежене туге синовске... Ја
могу над гробом твојим само плакати и сузама мојима разблаживати горку тугу своју
и народну...
Не чекајте дакле, браћо, од мене никакве друге утехе! И дозволите ми да овде
изговорим овде од туге и од жалости моје још само неколико последњих речи у спомен
незаборављеном оцу свом и великом покојнику народном.
Ишчезле су сад већ, као што сви видимо, на увек мисли његове; ...усахнуле
су на увек жеље његове; ... умукле су на увек речи његове; али било је за живота његова у црквеном и у народном животу нашем часова, кад су пролазиле мисли његове као
небеске стреле кроз душу нашу, ... кад су пријањале жеље његове, као рајски мелем за
срце наше, ... кад су се слушале речи његове као глас трубе арханђелске у целом народу, ... и кад се кретао по мислима, жељама и речима његовима пробуђени дух народни
и излазио с њим заједно на народну борбу, до које је стајала судбина прошлости и будућности црквене и народне.
У тим тешким часовима, који су изазивали мисли, жеље и речи његове, требало нам је много и премного пута најсрчаније одважности: ми смо погледали сваки
пут на њега, а он је изишао увек пред нас и предњачио нам у тој најсрчанијој одважности... Али и у тој одважности нашој требало нам је врло много пута неустрашиве слободе: ми смо сваки пут погледали на њега, а он је изишао увек пред нас, и предњачио
нам је и у тој неустрашивој слободи. А што нам је пута требало у тој неустрашивој слободи неодољивог мученичког постојанства: ми смо погледали на њега, а он је изишао
пред нас, па нам је предњачио и у том постојанству... По тој одважности, слободи и по285
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стојанству духа, воље и срца свога, био је он у најопаснијим часовима велик за цркву
своју, за народ свој, за владаоца свог и за целу државу његову...
Часови тог одважног, слободног и постојаног предњачења његова, били су у
земском животу његовом она тренућа, која се не сахрањују с телом у гроб и не узлећу
с душом на небо, него остају на земљи неумрла... Часови ти били су и за њег и за народ
тешки, али и утешни: у њима се подизала, чистила и крепила свест народна; у њима
се борило јуначки одушевлење његово и наше за живот цркве своје и народа свог: оно
није увек одолело; али никад није ни уступило; борба је наша уродила муком;...мука
је понела; али нам још није донела ни у црквеном ни у народном животу нашем онога плода, којим би се тешила српска православна душа наша ... и то је, браћо, она рана,
коју носи и он са собом у гроб свој... и која тишти данас и нас све највећма над гробом
његовим!...
Хоће ли се сравнити са земљом велики гроб овај, или ће остати над земљом,
да служи потомству за углед одважности, слободе и постојанства у тешким борбама
црквеног и народног живота, то се не да овога часа ни рећи ни порећи, ... али ми добијамо данас у њему свакојако за једну свезу више са рањеном прошлошћу и са неизвесном будућношћу!...
У тој свези с новим овим гробом новог патријарха српског Јосифа, можда
ћемо се радовати, што смо га имали, а можда ћемо и плакати, што га више немамо. Ако
се узрадујемо, радоваћемо се утешним последицама муке његове и своје; а ако усплачемо, ... плакаћемп због неизвиданих рана његових и својих ...
Од њега нам не остаје блага, које тати могу развући, рђа изгристи и црви расточити; али нам остаје иза њега пробуђена и огледана свест народна, и у њој обновљен
дух прошлости и утврђено поуздање у будућност своју, а то је благо, кога не могу ни
тати развући, ни рђа изгристи ни црви расточити, и кога се неће дотакнути код нас живих ни злобна себичност бездушаца и безвераца, а да не осете тешке руке праведнога Бога осветника.
Сад с Богом блажени патријарше Јосифе!... С Богом велики наставниче и
поборниче православне цркве и народа! ... С Богом добри духовни оче и добротворе мој! ... Душа је твоја већ отпраћена молитвама, уздисајима и речима нашима у небеску обитељ своју... Име је твоје већ уписано у читуљу великих незаборављених покојника... Тебе већ нећемо видети међу нама никада... никада више!...Али Господ наш,
који промишљава о небеској и о земској цркви својој, неће окренути милостивог лица
свог ни од лепе душе твоје, ни од нас, који плачемо над гробом твојим. Тако верујемо,
тако се надамо, и то је у овом тренућу, кад се растајемо навек с тобом, највећа утеха
наша... С том утехом отпратили смо душу твоју оцу небеском и отпојали смо јој “вјечнаја памјат!”... С том утехом предајемо и тело твоје матери земљи, и њему велимо “лака
ти земља”!
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Новак Радонић: Јосиф Рајачић уље на платну 1856.
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Рајачићева крштеница, потисан извод из књиге крштених Л. Мушицког 1827.
на име Илије Рајаковића
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Манастир Гомирје

Музеј Српске Православне Цркве, Оставина Радослава Грујића, Архивалије, бр. 254.
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Молитвеник Јосифа Рајачића, Будим 1853.
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Камилавке Јосифа Рајачића: сомот и златовез

Руски орден Св. Ане са лентом Јосифа Рајачића
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Повеља којом цар Франц Јосиф додељује баронску титулу Ј Рајачићу 1830. aприл 1861.

Диплома о приступању Друштву српске словесности, 22. фебруар 1849. године
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Josef Anton Bauer, Мајска скупштина 1848, литографија.

Сабор 1848 године детаљ Јосиф Рајачић инсталира бана Јелачића
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Joseph Anton Bauer, Благовештенски сабор 1861 литографија Беч 1861.
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Јосиф Рајачић, архиепископ и митрополит карловачки, патријарх Срба, Бугара
и целог Илирика
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