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ЖИ ВОТ И ДЕ ЛО ПА ВЛА ШЕ РО ГЛИ ЋА (1800–1857)*

ПР ВИ ДЕО: СКИ ЦА ЗА БИ О ГРА ФИ ЈУ ПР ВОГ КРИ ТИ ЧА РА  
СРП СКОГ ГРА ЂАН СКОГ ЗА КО НИ КА 

Сажетак:У ра ду се го во ри о жи во ту пр вог кри ти ча ра Срп ског гра-
ђан ског за ко ни ка Па вла Ше ро гли ћа. Чла нак је по де љен на две ма ње це ли не: 
Ше ро гли ћев при ват ни и јав ни жи вот и ње го ву про фе си о нал ну ка ри је ру. У 
окви ру пр ве це ли не об ра ђе ни су Ше ро гли ће ви ро ђе ње, шко ло ва ње, по ро дич-
ни жи вот, до бро твор ни рад, по ли тич ко де ло ва ње, уче шће у ра ду срп ских 
уста но ва у Хаб збур шкој мо нар хи ји и смрт. Дру ги део са др жи по дат ке о 
Ше ро гли ће вој адво кат ској ети ци и ње го вим ва жни јим кли јен ти ма. 

Кључнеречи:Па вле Ше ро глић, Кар ло вач ка гим на зи ја, Гер ман Ан ђе лић, 
исто ри ја адво ка ту ре у Вој во ди ни.

1. УВОД

У вр ло обим ној ли те ра ту ри о Срп ском гра ђан ском за ко ни ку че сто се 
на и ла зи на име Па вла Ше ро гли ћа. По ми ње се ка ко је он био адво кат из Пе-
тро ва ра ди на и пр ви кри ти чар СГЗ-а, те да је ње го ва кри ти ка срп ске гра ђан-
ске ко ди фи ка ци је под на зи вом Пре глед За ко ни ка гра ђан ског за Кња же ство 
Сер би ју об ја вље на у ча со пи су Бач ка ви ла за 1845. Че сто се до да је и да је 1847. 

* Рад је на стао као ре зул тат ис тра жи ва ња у окви ру про јек та ,,Прав на тра ди ци ја и но ви 
прав ни иза зо ви“, чи ји је но си лац Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду.
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об ја вио спис Ре пли ка на од го вор го спо ди на Ми ло ша Све ти ћа у Уту ку III. 
је зи ко слов но ме или Пре глед II. За ко ни ка гра ђан ског за Сер би ју, ко јим од го-
ва ра на оп ту жбу Јо ва на Ха џи ћа да је кри ти ка из Бач ке ви ле ,,ђач ки по сао” 
и по но во кри ти ку је СГЗ. На не ким ме сти ма у ли те ра ту ри на во де се и кон-
крет не Ше ро гли ће ве при мед бе на са др жи ну пр вог и је ди ног срп ског гра-
ђан ског ко дек са.2

То је ма ње-ви ше све што се зна о Па влу Ше ро гли ћу. Већ на пр ви по глед 
ви ди се да је то, с об зи ром на уче ста лост ње го вог по ја вљи ва ња у ли те ра ту ри 
о СГЗ-у, да ле ко од до вољ ног. Где је Ше ро глић ро ђен? Ко је шко ле је по ха ђао? 
Где је сту ди рао? С ким је био у срод ству? Ко су му би ли кли јен ти и ка кав 
адво кат је био? Ка кав је ква ли тет Пре гле да и Ре пли ке и ко ли ки су они ути-
цај из вр ши ли на за ко но дав ство и прав ну на у ку? Да ли је Ше ро глић иза се бе 
оста вио још не ка де ла осим ова два нај по ми ња ни ја? Све су ово пи та ња на 
ко ја ће мо у овом и на ред ним ра до ви ма по ку ша ти да од го во ри мо и ти ме учи-
ни мо да и пр ви кри ти чар СГЗ-а у прав ној исто ри о гра фи ји до би је па жњу 
ко ју за слу жу је, као што ју је, мо жда и ви ше не го што је по треб но, до био 
тво рац срп ске гра ђан ске ко ди фи ка ци је.

2. ПРИ ВАТ НИ И ЈАВ НИ ЖИ ВОТ ПА ВЛА ШЕ РО ГЛИ ЋА

Па вле Ше ро глић ро ђен је 25. ју ла 1800. го ди не у Срем ским Кар лов ци ма.3 
Отац му се звао Гри го ри је и по за ни ма њу је био са пун џи ја, a име Ше ро гли-
ће ве мај ке оста ло нам је не по зна то. Из во ри ко је смо ко ри сти ли от кри ва ју да 
је Ше ро глић имао бра ћу Јо ва на, Мој си ја и Пе тра и се стру Ану. Бу ду ћи пр ви 
кри ти чар СГЗ-а у де тињ ству је жи вео са по ро ди цом у Срем ским Кар лов ци ма, 
у ку ћи број 149, у со ка ку Зе ле на кру на. Из ме ђу 1816. и 1819. го ди не Ше ро-
гли ћу је умро отац, па се пре се лио код бра та Мој си ја, ко ји је ста но вао на кућ-
ном бро ју 164.4

2 Вид. нпр. Ди ми три је Ма тић, Обясненѣ Гра ђан скогь за ко ни ка за Княже ство срб ско 
I–I II, Бе о град 1850 –1851, на ра зним ме сти ма; То ми ца Ник че вић, По ста нак и по ку шај пре-
ра де Гра ђан ског за ко ни ка Кне же ви не Ср би је, Бе о град 1971, 26–27; Бо жи дар Мар ко вић, 
Ди ми три је Ма тић лик јед ног прав ни ка, Бе о град 1977, 61, фн. 63, 69, 70, 72–77, 79–81; Ма ша 
Ку ла у зов, ,,Кри ти ке Срп ког гра ђан ског за ко ни ка од 1844. го ди не с по себ ним освр том на 
од ред бе о по ро дич ној за дру зи“, Збо р ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду (ЗРПФНС) 
1/2012, 429–430, 432, фн. 12.

3 Да ту ми у ра ду на ве де ни су пре ма гре го ри јан ском ка лен да ру. Ме ђу тим, при ли ком 
по зи ва ња на из во ре у под ло жним на по ме на ма на во ди се ори ги нал на да та ци ја из во ра, па ће 
по ред не ких од њих ста ја ти да тум из ју ли јан ског или пак и ју ли јан ског и гре го ри јан ског 
ка лен да ра. 

4 Па вле Кре ча ре вић, ,,Па вле Ше ро глићь“, Шестый про граммь Ве ли ке гим назіе кар-
ло вач ке за школ ску го ди ну 1858, Кар лов ци 1858, 25; ,,Сте ван Ан ђе лић“, Срп ски си он, бр. 33, 
16. VI II 1892, 570; Алек са Ивић, ,,Пр ви ору жа ни су ко би Ср ба и Ма ђа ра 1848 го ди не“, Ле то пис 
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Основ ну шко лу Ше ро глић је за вр шио у ме сту свог ро ђе ња. По за вр шет ку 
основ ног шко ло ва ња упи сао је Кар ло вач ку гим на зи ју. У ма тич ним књи га ма 
уче ни ка те шко ле ње го во име про на шли смо тек у школ ској го ди ни 1814/155, 
из че га сле ди да је у сред њу шко лу по шао 1814. го ди не. 

Из еви ден ци је о успе ху ђа ка Гим на зи је ви ди се да је Ше ро глић био ме ђу 
од лич ним уче ни ци ма. Оба по лу го ди шта дру гог, тре ћег и че твр тог гра ма ти кал-
ног раз ре да за вр шио је успе хом emi nens (пре вас хо дан, од ли чан). И у пр вом 
и дру гом по лу го ди шту пр вог раз ре да чо веч но сти Ше ро глић је био пре вас хо-
дан из ре то ри ке, ау то ра6, ста ри на, оп ште исто ри је и грч ког је зи ка, док је из 
пред ме та стил ске ве жбе имао пр ву кла су (дру га нај бо ља оце на). Пр во по лу-
го ди ште дру гог раз ре да чо веч но сти Ше ро глић је за вр шио као пре вас хо дан 
из ло ги ке, зо о ло ги је, ге о ме три је, астро но ми је, грч ког је зи ка, по е зи је, ми то ло-
ги је и оп ште исто ри је, а из ау то ра и стил ских ве жби за ра дио је пр ву кла су. 
На кра ју дру гог по лу го ди шта истог раз ре да Ше ро глић је био пре вас хо дан из 
де вет пред ме та (ети ке, ан тро по ло ги је, пси хо ло ги је, ге о ме три је, ге о гра фи је 
и ми не ра ло ги је, грч ког је зи ка, по е зи је, исто ри је и ау то ра), а пр во кла сан са мо 
из стил ских ве жби. Овај пред мет је, из гле да, био Ше ро гли ће ва рак-ра на. С 
дру ге стра не, из хри шћан ске на у ке је то ком це лог гим на зиј ског шко ло ва ња 
био пре вас хо дан.7

Из чи ње ни це да у ма три ку ла ма кар ло вач ких гим на зи ја ла ца Ше ро гли-
ће вог име на не ма по сле 18198, мо же се за кљу чи ти да је он упра во те го ди не 
за вр шио гим на зи ју. По сле окон ча ња гим на зиј ског шко ло ва ња, Ше ро глић је 
нај пре за вр шио фи ло зоф ске на у ке у Се ге ди ну, да би 1821. упи сао сту ди је 
пра ва у Ша ро шпа то ку. Ни је нам по шло за ру ком да са зна мо до ка да се та мо 

Ма ти це срп ске (ЛМС) књи га 351 (1939), 208; ,,Жи вот и рад Гер ма на Ан ђе ли ћа“, Бра ник, бр. 
140, 29. XI/11. XII 1888; Ар хив Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти у Срем ским Кар лов ци ма 
(да ље: АСА НУК), Кар ло вач ка гим на зи ја, кут. 1, Ma tri cu la in scrip to rum Di sci pu lo rum Gymna sii 
Car lo vic zen sis in de ab A. 1796. usque 1820./1 (да ље: Ma tri cu la), pp. 247, 407, 432, 450, 466.

5 АСА НУК, Ma tri cu la, p. 407.
6 У окви ру тог на став ног пред ме та ту ма че ни су тек сто ви кла сич них ау то ра (нпр. 

Ци це ро на, Ти та Ли ви ја, Вер ги ли ја, Хо ра ци ја).
7 АСА НУК, Кар ло вач ка гим на зи ја, кут. 3, Кла си фи ка ци ја уче ни ка 1797–1829, на ра-

зним ме сти ма; Cen su ra Iu ven tu tis Scho la sti cae Gymna sii Car lo vit zen sis 1798–1820/1, на ра зним 
ме сти ма. У ку ти ји 22 фон да Кар ло вач ка гим на зи ја у АСА НУК чу ва се Ше ро гли ће ва све-
шчи ца из пр вог по лу го ди шта дру гог раз ре да чо веч но сти из школ ске го ди не 1818/19, у ко јој 
је у нај кра ћим цр та ма из ло же на са др жи на гра ди ва из ло ги ке, зо о ло ги је, чи сте ге о ме три је, 
астро но ми је, фи зич ке ге о гра фи је и грч ког је зи ка и на ве де на име на уче ни ка ко ји су те школ-
ске го ди не ишли у дру ги раз ред чо веч но сти. Вид. АСА НУК, Кар ло вач ка гим на зи ја, кут. 23, 
1818/1819 год. Con spec tus stu di o rum, Elen chus in se cund sa Hu ma ni ta to Gymna sii Car lo vic zen-
sis se me stri pri mo an ni scho la sti ci 1818/9 e Lo gi ca, Zo o lo gia, Ge o me tria pu ra, Astro no mia et 
Ge o grap hia physi ca atque Stu dio Lin gu ae Gra e cae tra di to rum a Ge o r gio Ca ro lo Rumy Phi lo sop hi ae 
et A. A. L. L. Doc to re Pro fes so re pri ma drio, ac Di rec to re Gymna sii Car lo vic zen sis de scrip tus per 
Pa u lum Sche ro glics.

8 АСА НУК, Ma tri cu la, p. 466.
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за др жао, али за си гур но зна мо да је сту ди је пра ва про ду жио у Пе шти, где је 
упо ре до по ла гао ис пи те и оба вљао адво кат ску прак су у не ким, на ма не по зна-
тим, адво кат ским кан це ла ри ја ма. Ди пло ма адво ка та за Ма ђар ску и при дру же-
не кра је ве из да та је Ше ро гли ћу 27. сеп тем бра 1824. На ред не го ди не, по ло жив-
ши не ке ис пи те у Бе чу, сте као је пра во да се ба ви адво ка ту ром и у Вој ној 
кра ји ни.9

Ше ро глић се ни је же нио ни ти имао де це. Ме ђу тим, на кон смр ти свог 
зе та (му жа Ше ро гли ће ве се стре Ане), кар ло вач ког па ро ха Па вла Ан ђе ли ћа 
(1829), по стао је ста ра тељ ње го ве де це.10 Од сво јих тро је ста ра ни ка нај ви ше 
је, чи ни нам се, во лео Гри го ри ја Ан ђе ли ћа. Овом мла ди ћу Ше ро глић је по-
ма гао то ком ње го вог шко ло ва ња, по кла њао му књи ге и, по што је за вр шио 
сту ди је пра ва у Ша ро шпа то ку, при мио га у сво ју адво кат ску кан це ла ри ју 
као при прав ни ка. Це не ћи ста ње у срп ској цр кви као ло ше, а свог се стри ћа 
као па мет ног мла ди ћа ко ји обе ћа ва, Ше ро глић је на го во рио Гри го ри ја Ан-
ђе ли ћа да се за мо на ши. Ис по ста ви ло се да је то би ла до бра про це на, ба рем 
ка да су у пи та њу жи вот на по стиг ну ћа Ше ро гли ће вог се стри ћа; Гри го ри је, 
ко ји је у мо на штву до био име Гер ман, до гу ра ће 1881. чак до тро на кар ло вач-
ког па три јар ха.11

Осим Гер ма ну Ан ђе ли ћу, Ше ро глић је по ма гао и не ким уста но ва ма од 
ве ли ког зна ча ја за срп ски на род у Хаб збур шкој мо нар хи ји – Срп ској пра во-
слав ној цр кви, срп ским цр кве но-на род ним фон до ви ма12 и Кар ло вач кој гим-
на зи ји.

Пре ма пи са њу Срб ског днев ни ка, за хва љу ју ћи па три јар ху Ра ја чи ћу и 
Ше ро гли ћу по диг ну та је пра во слав на гар ни зон ска вој на ка пе ла у Пе тр о ва-

9 П. Кре ча ре вић, 25; József Gulyás, ,,A sárospataki ref. főiskola görögkeleti vallású 
joghallgatói (1793—1867 közt).”, Sárospataki Református La pok, sz. 31 (1940), 148; Ва са Ста јић, 
Гра ђа за по ли тич ку исто ри ју Но вог Са да, Но ви Сад 1951, 220.

10 Пре ма чла ну 187 ау стриј ског Оп штег гра ђан ског за ко ни ка (All ge me i nes Bürger lic hes 
Ge set zbuch), де ци без очин ске вла сти по ста вљан је стра тељ.

11 АСА НУК, Кар ло вач ки ма ги страт, 635/1830, Ше ро глић Кар ло вач ком ма ги стра ту, 
Пе тро ва ра дин, 26. VI II 1830; Ђор ђе Сп. Ра до ји чић, ,,Из про шло сти но во сад ске, кар ло вач ке 
и беч ке реч ке гим на зи је“, ГИДНС св. 35–38 (1939), 89; Ми лан Ђ. Ми ли ће вић, До да так По ме-
ни ку од 1888, Бе о град 1901, 6; Бра ник, бр. 141, 1/13. XII 1888; Ду шан Н. Пе тро вић, Па три јарх 
кар ло вач ки Гер ман Ан ђе лић *1822/1882–1888, Срем ски Кар лов ци 2008, 9, 11. Ме ђу Ше ро гли-
ће вим књи га ма до спе лим у ру ке Гер ма на Ан ђе ли ћа би ло је и јед но из да ње Ју сти ни ја но ве 
ко ди фи ка ци је: Cor pus iu ris ci vi lis: opus une vo lu mi ne ab so lu tum/re cog no ve runt ad no ta ti o ni bu-
sque cri ti cis in struc tum edi de runt Al ber tus et Ma u ri ti us Kri e gel li et al. I-III, Lip si ae 1844. Та 
пу бли ка ци ја за ве де на је у ли сном ка та ло гу спо мен-би бли о те ке Кар ло вач ке гим на зи је под 
сиг на ту ром GA-267, али ни уз усрд ну по моћ про фе со ра Ги ман зи је Де ја на Ђур ђе ва ни смо 
ус пе ли да је про на ђе мо.

12 У цр кве но-на род ним фон до ви ма чу ва на су ма те ри јал на сред ства за фи нан си ра ње 
цр кве них, про свет них и оста лих по тре ба срп ског на ро да у Ау стри ји. Пр во су осно ва ни 
Школ ски или кли ри кал ни фонд (1749) и На род ни или не при ко сно ве ни фонд (1769), а на кон 
то га до кра ја XIX ве ка уста но вље но је још де сет фон до ва.
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ра ди ну.13 Она се, пре ма опи су из ли ста Све то вид, на ла зи ла ,,од ма на ве ли кој 
стра жи на де сно пре ма мест ној вој нич кој ко ман ди над јед ним ка зе ма том“. 
Ше ро глић је био епи троп (управ ник има ња) ка пе ле. Ње го вом за слу гом ка-
пе ла је 1856. до би ла зна чај не при ло ге у нов цу и бо го слу жбе ним пред ме ти ма; 
из ве сни Ми ли сав из Ми тр о ви це по кло нио јој је 100 фо рин ти сре бра, а Жив-
ко Су бо тић из Но вог Са да и Ава ку мо вић из Пе ште при ло жи ли су два зво на. 
Ше ро глић је, пи са ше Све то вид, из деј ство вао код над ле жне вој не вла сти 
до зво лу за по ди за ње тор ња за та два зво на, а био је за слу жан и за то што је 
Но во са ђа нин Мар ко По по вић пла тио кре че ње уну тра шњо сти ка пе ле.14

Срп ски по ли ти чар у ју жној Угар ској Те о дор Ман дић у сво јим Успо ме-
на ма из на шег цр кве но-на род ног жи во та ве ли да је Ше ро глић из оста вин ске 
ма се ми тро по ли та Сте фа на Стан ко ви ћа (1788–1841), чи ји је био за ступ ник, 
упла тио око хи ља ду ду ка та у на род не фон до ве, прем да не ки ур бар ски про цес 
у ве зи са даљ ским вла сте лин ством Кар ло вач ке ми тро по ли је још ни је био за-
вр шен. Не зна мо о ко јој пар ни ци се ра ди ло, али Ше ро гли ћев по тез, стро го 
узев, ни је био са свим мо ра лан, а уз то је био и ри скан тан, јер се мо гло де си ти 
да Стан ко ви ће ва ма са оста не без сред ста ва за под ми ри ва ње ду го ва пре ма по-
ве ри о ци ма. Али чин обо га ћи ва ња цр кве но-на род них фон до ва исто вре ме но 
је био на оп шту ко рист вој во ђан ског срп ства.15 

Ше ро глић је био ве ли ки до бр о твор Кар ло вач ке гим на зи је. Ка да по гле-
да мо спи сак зна чај ни јих при ло жни ка Гим на зи ји ко ји је об ја вио К. Пе тро вић, 
у ње му ће мо ви де ти да је Ше ро глић ме ђу фи зич ким ли ци ма дру ги по ви си ни 
при ло га. Сво јој гим на зи ји по кло нио је 6051 фо рин ту, а ви ше нов ца од ње га 
дао јој је са мо Јо сиф Ра ја чић (11.937 фо рин ти). Сем то га, Ше ро глић је из ме-

13 Ни је нам по шло за ру ком да от кри је мо го ди ну по ди за ња ка пе ле, али смо из јед ног 
члан ка у Све то ви ду са зна ли да су у њој бо го слу же ња др жа на од 1854. Вид. Све то видь, бр. 
69, 2. IX 1856.

14 Све то видь, бр. 69, 2. IX 1856; АСА НУК, Ми тро по лиј ско-па три јар шиј ски ар хив, 
фонд А (да ље: МПА-А), Ми тро по лит ски Уруч бе ни За пи сник за го ди ну 1856, де ло вод ни 
бро је ви 101 и 498. Од лу ка пр вог кри ти ча ра СГЗ-а да се ан га жу је око по ди за ња ка пе ле сва-
ка ко је би ла мо ти ви са на ти ме што у Пе тро ва ра ди ну та да ни је по сто ја ла пра во слав на бо го-
мо ља, а по тре бе та мо шњих пра во слав них вер ни ка из и ски ва ле су ње но по сто ја ње. Ше ро глић 
је, на и ме, још 4. апри ла 1845. пи сао ми тро по ли ту Ра ја чи ћу ка ко се пра во слав ци из Пе тро-
ва ра ди на жа ле да ће ус кр шњи пост про ве сти без ис по ве сти и при че шћа, јер не ма ју ду хов-
ни ка, па је мо лио ста ре ши ну Цр кве да по ша ље не ко га од све ште ни ка да ис по ве ди и при че-
сти пра во слав не Пе тро ва ра дин це, да не би оча ја ва ли и да им се ино вер ци не би под сме ва ли. 
Вид. АСА НУК, МПА-А, 436/1845, Ше ро глић ми тро по ли ту Ра ја чи ћу, Пе тро ва ра дин 23. III/4. 
IV 1845.

15 Те о дор Ман дић, Успо ме не из на шег цр кве но-на род ног жи во та, ЛМС, св. 3 (1896), 
40. Пре ма Ше ро гли ће вом на во ду, у Школ ском фон ду је чак и 1851. би ло нов ца из Стан ко-
ви ће ве оста вин ске ма се (723 фо рин те кон вен ци о нал не вред но сти). АСА НУК, МПА-А, 
256/1851, Ше ро глић па три јар ху Ра ја чи ћу, Пе тр о ва ра дин 15/27. III 1851.
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ђу 1853. и 1857. обо га тио би бли о те ку Кар ло вач ке гим на зи је по кло нив ши 
шко ли, пре ма по да ци ма ко ји ма рас по ла же мо, 218 књи га.16

Што се ти че Ше ро гли ће вих по ли тич ких уве ре ња, из во ри су при лич но 
ћу тљи ви. Мол бу Ви ро ви тич ке жу па ни је од по чет ка апри ла 1848, да кле на 
по чет ку ре во лу ци о нар них ги ба ња, да се због ус ко ме ша них при ли ка на ње ној 
те ри то ри ји за ве де пре ки суд, Ше ро глић је про ко мен та ри сао сле де ћим ре чи ма: 
,,Сло бо да, да кле, ву че за со бом штан дрехт17, као што је у пр вој Фран цу ској 
ре во лу ци ји ги ло ти ну сло бо да из ма ми ла“.18 Тај ко мен тар да је основ за прет-
по став ку да је Ше ро глић био кон зер ва тив них по ли тич ких убе ђе ња. 

У Ре во лу ци ји 1848. Ше ро глић се свр стао уз срп ски по крет, што ја сно 
ви ди мо из чи ње ни це да за срп ску де пу та ци ју по сла ту у Ин сбрук да тра жи 
при зна ње од лу ка Мај ске скуп шти не ка же да је ,,на ша“. На сво јој сед ни ци 
од 23. ја ну а ра 1849. Глав ни од бор Срп ске Вој во ди не од лу чио је да Ше ро гли ћа 
и још не ке љу де од угле да по зо ве у сво је члан ство, ка ко би по мо гли Од бо ру 
зна њем и ис ку ством. Уред бом па три јар ха Ра ја чи ћа од 16. фе бру а ра, ко јом је 
ре ор га ни зо ва на вла да Срп ске Вој во ди не, Ше ро глић је име но ван за са вет ни ка 
у стру ци пра во су ђа.19

Ни је ја сно ко ји став је Ше ро глић имао пре ма азбуч ној ре фор ми Ву ка 
Ка ра џи ћа. Из ве сно је да је он у мла до сти одр жа вао кон так те са Ву ком – на то 
ука зу је по да так да адво кат Јо ван По по вић Мо стар ски у свом пи сму нај ве ћем 
срп ском је зич ком ре фор ма то ру од 18. но вем бра 1824. по ру чу је Ву ку да по-
здра ви Ше ро гли ћа. Ме ђу тим, у об ја вље ним из да њи ма Ву ко ве пре пи ске 
ко ја хро но ло шки по кри ва ју Ше ро гли ћев жи вот не ма ни јед ног је ди ног Ше-
ро гли ће вог пи сма Ву ку ни ти Ву ко вог Ше ро гли ћу. Сем то га, Ше ро гли ће ви 
Пре глед и Ре пли ка штам па ни су срп ско сло вен ском азбу ком, али су за то 
Ше ро гли ће ва пи сма кне зу Ми ло шу на пи са на ме ша ви ном срп ско сло вен ске 
и Ву ко ве азбу ке; у њи ма не ма је ро ва а ја вља се и про ка за но ј, но на и ла зи се 
и на сло ва ѣ, є, й ю, я.20

16 Јо ван Пан те лић, Првый про граммь срб ске гим назіє кар ло вач ке за школ ску го ди ну 
1853, Но ви Сад б. г., 55; ,,Бібліоте ка Кар ло вач ке Гим назіе“, Све то видь, 16. X 1854; Трећiй 
про граммь ве ли ке гим назіє срб скогь во сточ но-пра во слав ногь общества кар ло вач когь за 
школ ску го ди ну 1855, Но ви Сад б. г., 39; Петый про граммь Ве ли ке гим назіе кар ло вач ке за 
школ ску го ди ну 1857 (да ље: Пе ти про грам), Кар лов ци 1858, 44; АСА НУК, Кар ло вач ка гим-
на зи ја, кут. 51, Ре верс Гер ма на Ан ђе ли ћа од 29. X 1856; Ко ста Пе тро вић, Исто ри ја Срп ске 
пра во слав не ве ли ке гим на зи је кар ло вач ке, Но ви Сад 1951, 44.

17 Нем. Stan drecht – пре ки суд.
18 Гра ђа за исто ри ју срп ског по кре та у Вој во ди ни 1848–1849 (да ље: Гра ђа), Бе о град 

1952, 127.
19 А. Ивић, 208; Гра ђа за исто ри ју срп ског по кре та у Вој во ди ни 1848–1849, Бе о град 

1952, 447; Љу бо мир ка Кр кљуш, Сре ди шњи ор га ни вла сти у Срп ској Вој во до ви ни 1848–1849, 
Но ви Сад 2013, 118, 128.

20 Вид. Па вле Ше ро глић, ,,Пре гледь За ко ни ка Гра ђан скогь за Княже ство Сербію, 25. 
Мар та 1844. об на ро до ва ногь“, Бач ка ви ла бр. 4 (1845), 114–187; исти, Ре пли ка на од го ворь 
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Ко ли ко нам је по зна то, Ше ро глић је уче ство вао у ра ду са мо јед не 
срп ске уста но ве у Ау стри ји – Школ ског фон да. Да је та ко, ви ди мо из Ше-
ро гли ће вог пи сма де ле ги ра ном вој ном су ду у Пе тро ва ра ди ну од 4. де цем-
бра 1849, на ко јем се Ше ро глић пот пи сао као аси стент срп ског на род ног 
Школ ског фон да21. На том по ло жа ју се са свим си гур но ни је на ла зио по-
чет ком де цем бра 1851, по што је та да био пред ло жен за ме сто аси стен та На-
род ног фон да из ре до ва гра ђан ства, ко је је оста ло упра жње но од ла ском Три-
фу на Мла де но ви ћа22 са те ду жно сти. Гу вер нер Вој вод ства Ср би је и Та ми шког 
Ба на та Јо хан Ко ро ни ни про те сто вао је про тив Ше ро гли ће ве кан ди да ту ре, 
на во де ћи да он од пре ,,сто ји у дру гим вр ло по вер љи вим од но си ма” са ар хи-
е пи скоп ским се кре та ром Ди ми три јем Ву ко ви ћем, због че га се не би моглo 
оче ки ва ти да кон тро ли шу је дан дру гог у ме ђу соб ном фи нан сиј ском по сло-
ва њу.23 Ко ро ни ни јев про тест очи глед но је дао ре зул та те, бу ду ћи да крај Ше-
ро гли ће вог име на у ње го вим пи сми ма по сле де цем бра 1851. сто ји са мо да је 
адво кат.24

Го ди не 1851. Ше ро глић је био и не у спе шан кан ди дат за па тр о на Ка р ло-
вач ке гим на зи је. По што су те го ди не ме ста два па тр о на Ка р ло вач ке гим на зи је 
оста ла упра жње на, па три јарх Ра ја чић до нео је од лу ку да се иза бе ру њи хо ви 
на след ни ци. За јед ног од њих па три јарх је кан ди до вао Ше ро гли ћа, али је он 
до био са мо два гла са кар ло вач ких оп шти на ра, док су сви оста ли гла са ли за 
ле ка ра Мак си ма Ни ко ли ћа Ми шко ви ћа.25

Ше ро глић је спа дао ме ђу нај бо га ти је Пе тро ва ра дин це. До каз да је та ко 
пред ста вља план при хо да од по ре за у Пе тро ва ра ди ну за 1844, у ко јем је ви-
си на Ше ро гли ће вог по ре за три на е ста по ви си ни (од укуп но 813 по ре ских 

Го спо ди на Ми ло ша Све ти ћа у Уту ку III. Єзыко слов но ме или Пре гледь II. За ко ни ка гра ђан-
скогь за Сербíю, Но ви Сад 1847; Вук Сте фа но вић Ка ра џић, Пре пи ска II (1822–1825), Бе о град 
1988, 509; АС, ПО, 81/261, 262, 263, 266, 267, 269, 271, 279. Ше ро глић је био прет плат ник на 
са мо јед но Ву ко во де ло – На род не срп ске по сло ви це и дру ге раз лич не, као оне у оби чај узе-
те ри је чи. Вид. На род не срп ске по сло ви це и дру ге раз лич не, као оне у оби чај узе те ри је чи, 
Це ти ње 1836, ме ђу прет плат ни ци ма из Пе тро ва ра ди на.

21 Аси стен ти цр кве но-на род них фон до ва би ли су ми тро по ли то ви (ка сни је па три јар-
хо ви) по моћ ни ци у упра вља њу фон до ви ма. Би ло их је тро ји ца, по је дан из гра ђан ства, вој-
ске и све штен ства. 

22 Су ди ја у Ву ко ва ру, ве ли ки су ди ја у Ири гу, дво р ски са вет ник и по сла ник на Бла го-
ве штен ском са бо ру.

23 У Ше ро гли ће вом те ста мен ту по ми ње се ње го ва га зда ри ца Ана Бај че вић, ро ђе на 
Ву ко вић. Мо жда је она би ла у срод ству са Ди ми три јем Ву ко ви ћем? Вид. АСА НУК, Па тро-
нат Кар ло вач ке гим на зи је (да ље: Па тро нат), 17/1857, те ста мент Па вла Ше ро гли ћа. 

24 Вид. АСА НУК, МПА-А 1015/1851, Ко ро ни ни па три јар ху Ра ја чи ћу, Те ми швар 1. XII 
1851; АСА НУК, МПА-А 631/1852, Ше ро глић Сла вон ско-срем ском де ле ги ра ном вој ном су ду, 
Пе тро ва ра дин 4. XII 1849.

25 АСА НУК, МПА-А, 631/1852, Ше ро глић Сла вон ско-срем ском де ле ги ра ном вој ном 
су ду, Пе тро ва ра дин 4. XII 1849; Срб ске но ви не, бр. 120, 20. X 1851, 458; 
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об ве зни ка). На кон Ше ро гли ће ве смр ти вред ност ње го ве по пи са не за о став-
шти не про це ње на је на 8569,30 гул де на кон вен ци о нал не вред но сти.26

По сле, ка ко је у Срб ском днев ни ку и Све то ви ду на ве де но, крат ке и те шке 
бо ле сти, Ше ро глић је умро 10. фе бру а ра 1857. у Пе тро ва ра ди ну. Те ста мен том 
са чи ње ним 8. ја ну а ра исте го ди не све сво је има ње оста вио је Ка р ло вач кој 
ги мна зи ји, ,,ко јој је ди но има да за хва ли за сво је пр во обра зо ва ње и ка сни ју 
сре ћу у жи во ту“.27 

Сво јим за ве шта њем Ше ро глић је оста вио и два ле га та: сво јој се стри Ани 
и се стри ћу Гер ма ну Ан ђе ли ћу ле ги рао је по тре ћи ну ка ма та из сво је за о став-
шти не, с тим да је Ана Ан ђе лић овла шће на да се слу жи ле га том за свог жи-
во та, а Гер ман Ан ђе лић док не по ста не ар хи ман дрит. За из вр ши о ца свог 
за ве шта ња Ше ро глић је од ре дио Гер ма на Ан ђе ли ћа. Ше ро глић је по след њом 
во љом на ло жио да Ан ђе лић на кон ње го ве смр ти за по сед не ње го во има ње, 
из ње га узме шта му је дра го (из у зев го то вог нов ца и ис пра ва о ду гу) и раз-
де ли Ше ро гли ће вој бра ћи, сво јим се стра ма и си ро ма шним уче ни ци ма Ка р-
ло вач ке гим на зи је.28

По же љи па три јар ха Ра ја чи ћа и ка р ло вач ке оп шти не, Ше ро глић је са хра-
њен у Срем ским Ка р лов ци ма. Опе ло му је слу же но у Цр кви Све тог Ни ко-
ла ја у Срем ским Кар лов ци ма 12. фе бру а ра. Слу жби је при су ство вао, пре ма 
пи са њу Срб ског днев ни ка, ве ли ки број љу ди, то ли ко ве ли ки да је дан део све-
штен ства то ком опе ла ни је мо гао да сто ји на свом ме сту, већ је мо рао да уђе 
у ол тар (чи но деј ство ва ло је, ина че, чак 16 све ште них ли ца: тро ји ца ар хи ман-
дри та и 13 све ште ни ка). По на ло гу па три јар ха Ра ја чи ћа на Ше ро гли ћев ис пра-
ћај на веч ни по чи нак до шли су и про фе со ри Кар ло вач ке гим на зи је, са свим 
ђа ци ма те шко ле. По смрт не го во ре по кој ни ку др жа ли су пр о то пре зви тер ски 
ка пе лан Ла зар По по вић и ар хи ман дрит Ра ков ца Ла врен ти је Гер шић.29 

Ше ро глић је са хра њен на кар ло вач ком пра во слав ном гро бљу Че рат. Ње-
гов гроб се, пре ма на во ди ма В. Кон стан ти но ви ћа, на ла зио ,,у сре ди гро бља, 
три до че тир ко ра ка из над гро ба Ема ну и ла од Зам фир, а на де сно уз бр до одећ’ 

26 АВ, ПВК, Ent wurf 1844; АСА НУК, Па тро нат, 17/1857, Ui ber der Sac hlaß des am 10 Fe-
bru ar 857 (sic!) te sta to ve r sto r be nen aus Ca r lo witz gebürti gen HL Lan des Mi li ta ir Granz Advo ka ten 
Paul Sche ro glić.

27 Срб ски днев ник, бр. 9, 31. I 1857; бр. 11, 7. II 1857; Све то видь, бр. 11, 7. II 1857; АСА НУК, 
Па тро нат, 17/1857, те ста мент Па вла Ше ро гли ћа.

28 АСА НУК, Па тро нат, 17/1857, те ста мент Па вла Ше ро гли ћа. У из ве шта ју ра чу но во ђа 
Ка р ло вач ке гим на зи је па три јар ху Ра ја чи ћу од 28. ја ну а ра 1861. по ми ње се да при Гим на зи-
ји по сто ји фонд Па вла Ше ро гли ћа, ко ји је, су де ћи по са др жи ни овог до ку мен та, уста но вљен 
нај ка сни је 1859. АСА НУК, Па тро нат, 6x7/1862, ра чу но во ђе Ка р ло вач ке гим на зи је па три јар ху 
Ра ја чи ћу, Срем ски Ка р лов ци 16. I 1861.

29 АСА НУК, Кар ло вач ки ма ги страт, S. 8/1848, Пе тро ва ра дин ски ма ги страт Кар ло вач-
ком ма ги стра ту, Пе тро ва ра дин 11. II 1857; Срб ски днев ник, бр. 11, 7. II 1857; Све то видь, бр. 
11, 7. II 1857; Пе ти про грам, 39–40.
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не ко ли ко ко ра ча ји од гро ба Ни ко ла ја Ва сиљ ко ви ћа” и већ 1891. био је у вео ма 
ло шем ста њу. Ме сто из Кон стан ти но ви ће вог опи са смо про на шли, али на 
ње му не ма Ше ро гли ће вог гро ба; та мо је са мо на кри вље на мра мор на пло ча 
на ко јој су је два рас по зна тљи ва сло ва цр кве но сло вен ске азбу ке ко ја го во ре 
да је у пи та њу гроб Ше ро гли ће вог зе та Па вла Ан ђе ли ћа. Та пло ча не ка да је 
би ла, ка же Кон стан ти но вић, ,,че ло гла ве” Ше ро гли ће вог гро ба, ко јег да нас 
не ма.30 Зуб вре ме на и бес по том ство учи ни ли су сво је.

2. АДВО КАТ СКА КА РИ ЈЕ РА ПА ВЛА ШЕ РО ГЛИ ЋА

О Ше ро гли ћу као адво ка ту мо же се ка за ти до ста ло ших, али и до брих 
ства ри.

Гра ђа Но во сад ског ма ги стра та Ше ро гли ће ву адво кат ску ети ку на по-
чет ку ка ри је ре не при ка зу је у ле пом све тлу. У из во ри ма се по ја вљу ју не ки 
ње го ви по ступ ци ко ји пре ла зе гра ни цу мо ра ла. 

Ка ко по је ди ни до ку мен ти ка зу ју, Ше ро глић и ње гов кли јент Јо ван Ва-
си ли је Лам бо вић су у де цем бру 1826, пре ко Но во са ђа ни на Си ме о на Лу чи ћа 
Ја зав ца, не за ко ни то при ба ви ли по твр ду да мо гу да пре гле да ју не ке до ку мен те. 
По во дом тог до га ђа ја Пе тро ва ра дин ски ма ги страт је 1827. во дио ис тра гу.31 
О ко јим до ку мен ти ма је реч и да ли је Ше ро глић био окри вљен за не ко кри-
вич но де ло, оста је да се утвр ди. 

У то ку 1827. Ше ро глић је, од ра ни је зна ју ћи да су но во сад ски тр го вац 
Пе тар Гро зда но вић и пи вар Ни ко ла ус Вајн гарт нер скло пи ли са мо усме но 
по рав на ње да Вајн гарт нер пла ти дуг од 16 гул де на кон вен ци о нал не вред но-
сти, на го во рио ду жни ка да не из вр ши ту оба ве зу не го да пу сти да бу де ту жен. 
Ше ро глић је знао да Гро зда но вић не ће мо ћи да до ка же по сто ја ње ду га и да 
ће евен ту ал ну пар ни цу Вајн гарт нер си гур но до би ти. Ка да је Гро зда но ви ћев 
це си о нар Јо зеф Кон ту жио Вајн гарт не ра, Ше ро глић је уло жио не ка кав при-
го вор, али ка ко Гро зда но вић у јед ном свом под не ску ка же, не у свој ству 
адво ка та већ ,,на дри пи са ра“. Ка зи ва ње Гро зда но ви ћа би тре ба ло од ба ци ти, 
по што је вр ло те шко по ве ро ва ти да шко ло ва ни прав ник не би знао да је на-
дри пи сар ство кри вич но де ло. Пре ће би ти да је Ше ро глић по ме ну ти акт упу-
тио као прост пи сац под не ска, али је у сва ком слу ча ју ја сно за што је из бе гао 

30 Ва си ли је Кон стан ти но вић, Сто го ди на у про шло сти. Кар ло вач ка ги ман зи ја од 
1791–1891. год. и гро бо ви ње них до бро тво ра, Но ви Сад 1892, 43. 

31 Вид. Исто риј ски ар хив Гра да Но вог Са да (да ље: ИАНС), Ма ги страт сло бод ног 
кра љев ског гра да Но вог Са да (да ље: Ма ги страт), 19. I 1827 (да ту ми на ве де ни по сле ци ти-
ра ња фон да Ма ги стра та су сиг на ту ре пред ме та), Ис каз Јо ва на Не ди ћа о раз го во ру из ме ђу 
Те о до ра Сви ла ро ви ћа и Јо ва на По шар ца од гор њег да ту ма; ИАНС, Ма ги страт, 1827, 7, 3009, 
Пе тро ва ра дин ски ма ги страт Но во сад ском ма ги стра ту, Пе тро ва ра дин 30. V 1827.



да се у на ве де ној пар ни ци по ја ви као адво кат – бо јао се да би та ко ње гов план 
да до ђе до си гур ног хо но ра ра био ису ви ше очи гле дан.32

У до пи су Пе тро ва ра дин ског ма ги стра та Но во сад ском ма ги стра ту од 
1. мар та 1828. из ме ђу оста лог сто ји ка ко је Пе тро ва ра ди нац Јо ван Ва си ли је 
Лам бо вић оп ту жио Ше ро гли ћа да је у пар ни ци из ме ђу тр гов ца из Јо зе фо ва33 
Ан то на Ми хај ло ви ћа и но во сад ског гра ђа ни на Пе тра Гро зда но ви ћа (истог 
оног ко ји го ди ну да на ра ни је на ње гов ра чун из ри че те шке оп ту жбе), као и спо-
ру во ђе ном из ме ђу крч ма ра Ја но ша Гло ђа ка и из ве сне Ка та ри не Кри ге рин, 
исто вре ме но де лио са ве те обе ма стра на ма у пар ни ци.34

Ли те ра ту ра и штам па пру жа ју пот пу но дру га чи ју сли ку Ше ро гли ће ве 
мо рал но сти у оба вља њу адво кат ског по сла. П. Кре ча ре вић твр ди да је Ше ро-
глић при хва тао во ђе ње са мо оних спо ро ва ко је је сма трао за пра вич не, што 
ће ре ћи да је зах тев ње го ве стран ке оправ дан. У не кро ло гу ко ји је по во дом 
Ше ро гли ће ве смр ти иза шао у ли сту Све то вид сто ји ка ко је мно ге бес плат но 
за сту пао.35 Пре ма то ме, кон се квен тан суд о мо ра лу Ше ро гли ћа као адво ка та 
те шко је до не ти.

Прет ход на ре че ни ца, ме ђу тим, ни ка ко не ва жи у по гле ду број но сти Ше-
ро гли ће ве кли јен те ле. Са свим за си гур но се мо же ка за ти да је био вр ло за-
по слен. Ка да по гле да мо суд ски ре ги стар вој ног ко му ни те та Пе тро ва ра ди на 
(у ко јем је Ше ро глић про вео нај ве ћи део жи во та36) за 1837, ви де ће мо да је 
од ред ни ца ,,Sche ro glics Paul Lan des und Mi li ta ir Granz Advo ca ten noe” кр ца та 
де ло вод ним бро је ви ма и име ни ма кли је на та, а уз то још и ду жа не го текст ис под 
свих дру гих лич них име на ко ја се у по ме ну том ре ги стру по ја вљу ју као од ред-
ни це.37 У тек сту ко ји сле ди, на рав но, не ће мо из ло жи ти име на свих по зна тих 
Ше ро гли ће вих кли је на та, већ са мо зна чај ни јих по је ди на ца и уста но ва чи ји 
је био за ступ ник.

32 Гро зда но вић је оп ту жио Ше ро гли ћа за фал си фи ко ва ње не ке по твр де Пе тро ва ра дин-
ског ма ги стра та. Вид. ИАНС, Ма ги страт, 5. IX 1827, Из ја шње ње Пе тра Гро зда но ви ћа о но ти 
Сла вон ског де ле ги ра ног вој ног су да бр. 2362, Но ви Сад 5. XI 1827; ИАНС, Ма ги страт, 1828, 
3, 1381, Пе тро ва ра дин ски ма ги страт Но во сад ском ма ги стра ту, Пе тро ва ра дин 1. III 1828.

33 Не ка да се ло, 1945. по ста ло је део Но вог Кне жев ца.
34 ИАНС, Ма ги страт, 1828, 3, 1381, Пе тро ва ра дин ски ма ги страт Но во сад ском ма ги стра-

ту, Пе тро ва ра дин 1. III 1828. 
35 П. Кре ча ре вић, 25; Све то видь, бр. 11, 7. II 1857.
36 Ше ро глић је жи вео у пе тро ва ра дин ском под гра ђу. То смо са зна ли из по ре ских 

књи га Пе тро ва ра ди на, у ко ји ма су по ре ски об ве зни ци гру пи са ни пре ма де ло ви ма гра да у 
ко ји ма ста ну ју. Ше ро глић, али и мно ги дру ги Пе тро ва ра дин ци, у не ко ли ко по ре ских књи га 
се у сво јим на се љи ма на во де под истим ред ним бро је ви ма; вр ло је мо гу ће да су ти бро је ви 
бро је ви ку ћа. Вид. Ар хив Вој во ди не (да ље: АВ), Пе тро ва ра дин ски вој ни ко му ни тет (да ље: 
ПВК) (1702–1849) (фонд 7), књи га 183 (Pe ter var dein (sic!) Ste u er Schul dig ke it Ent wurf); књ. 186 
(Pe ter war de i ner Ste u er Ent wurf pro 1844, да ље: Ent wurf 1844); књ. 187 (Pe ter war de i ner Ste u er 
Ein kas si rungs Pro to coll pro An no Mi li ta i re 1847).

37 АВ, ПВК, књ. 111 (Re gi ster pro An no 1837).
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Ше ро глић је за сту пао ау стриј ску вој ну бла гај ну (ерар) у по ступ ку во ђе-
ном пред де ле ги ра ним вој ним су дом у Пе тро ва ра ди ну38 про тив оста вин ске 
ма се прак ти кан та Алек сан дра Сте фа но ви ћа, за на кна ду ште те од 500 фо рин-
ти беч ке вред но сти39. Пр ви до ку мент из тог по ступ ка ко ји се у из во ри ма по-
ми ње да ти ран је на 11. април 1829, а по след њи на 28. но вем бар 1833; из ње га 
се ви ди да је по сту пак тре ба ло да се на ста ви и у ја ну а ру 1834. Да ли је по-
сту пак био на ста вљен и ко ји је био ње гов ис ход, ни смо ус пе ли да от кри је мо.40

Па вле Ли ча нин, таст Зма ја Јо ва на Јо ва но ви ћа, ту жио је 19. ју на 1839. 
го ди не свог та ста Па вла Ду ку Но во сад ском ма ги стра ту због не ис пла ће ног 
ми ра за. Ли ча нин је до био пар ни цу, али ње ним ис хо дом ипак ни је био за до-
во љан, јер му је ис пла ће на са мо глав ни ца ми ра за (5000 фо рин ти), али не и 
при па да ју ћа ка ма та. У на ме ри да и њу на пла ти, Зма јев таст ан га жо вао је Ше-
ро гли ћа као пу но моћ ни ка и по вео про цес про тив Па вла Ду ке пред де ле ги ра-
ним вој ним су дом у Бу ди му. Пре су дом тог су да од 13. ју на 1840. го ди не Ду ка 
је осу ђен на пла ћа ње ка ма те на ми раз од 312 фо рин ти шај на (беч ке вред но сти).41

По сле смр ти кар ло вач ког ми тро по ли та Сте фа на Стан ко ви ћа Ше ро глић 
је био за ступ ник ње го ве оста вин ске ма се. На осно ву из во ра ко је смо ко ри сти-
ли не мо же се уста но ви ти та чан тре ну так ка да је Ше ро глић по чео да за сту па 
оста вин ску ма су упо ко је ног ар хи па сти ра, али се то сва ка ко до го ди ло вр ло 
бр зо на кон што је Стан ко вић умро. На то упу ћу је пи смо фелд мар шал-лајт-
нан та Јо ха на Ца на ми тро по ли ту Јо си фу Ра ја чи ћу од 24. апри ла 1847, где се 
ка же да Ше ро глић за сту па Стан ко ви ће ву ма су ,,ско ро шест го ди на“. О по тра-
жи ва њи ма пре ма Стан ко ви ће вој ма си од лу чи ва ло се пред ви ше ин стан ци, 
од ко јих су нам по зна те две: пе тро ва ра дин ски де ле ги ра ни вој ни суд и Ви-
ро ви тич ка жу па ни ја.42 

Пред Ше ро гли ћем ни је ста јао ни ма ло лак за да так. По што је ми тро по лит 
Стан ко вић умро, при ча ло се ка ко је из нос ду го ва ње го ве оста вин ске ма се ве ћи 
од ње не укуп не вред но сти. Прем да су пе штан ске Серб ске на род не но ви не 

38 Овај суд био је у гра ђан ско прав ним ства ри ма суд пр вог сте пе на за ли ца ко ја ни су 
пот па да ла под суд ску над ле жност су до ва ре ги мен ти и ма ги стра та вој них ко му ни те та (пен-
зи о ни са не офи ци ре, стра не по да ни ке, др жав не слу жбе ни ке и ка то лич ко и пра во слав но па ро-
хиј ско све штен ство).

39 ,,Беч ка вред ност” озна ча ва вред ност ко ју су мо не те ко ри шће не у Ау стри ји има ле 
на кон из да ва ња та ко зва ног Па тен та о бан кро ту (Ban krot tpa tent) од 20. фе бру а ра 1811.

40 ИАНС, Ма ги страт, 3. VI II 1829, Но та Сла вон ско-срем ског де ле ги ра ног вој ног су да 
од 18. ју ла 1829; ИАНС, Ма ги страт, 26. IV 1830 (цео пред мет); ИАНС, Ма ги страт, 23. XI 1833; 
Од лу ка де ле ги ра ног вој ног су да у Пе тро ва ра ди ну од 23. XI 1833; ИАНС, Ма ги страт, 1834, 
1, 93, Но та Сла вон ско-срем ског де ле ги ра ног вој ног су да од 28. XI 1830. 

41 Ва са Ста јић, ,,Пре ци и ро ди те љи Зма је ве Ру же“, Гла сник ис то ри ског дру штва у 
Но вом Са ду (ГИДНС), све ска 2 (21) (1935), 297.

42 АСА НУК, МПА-А, 370/1847, Фелд мар шал-лајт нант Цан ми тро по ли ту Ра ја чи ћу, 
Пе тро ва ра дин 24. IV 1847.

 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 4/2016



1224

Др Гор да на М. Дра кић, Др Урош Н. Стан ко вић, Живот и дело П. Шероглића... (стр. 1213–1229)

од ба ци ле та кве гла си не, не ко ли ко ве сти из тог истог ли ста опо врг ну ле су ње-
гов де ман ти. Ступ це Серб ских на род них но ви на из 1842. по пу ња ва ле су, из-
ме ђу оста лих, ве сти ка ко је гру па од се дам све ште ни ка Бач ке епар хи је ту жи ла 
оста вин ску ма су по кој ног ми тро по ли та пе тро ва ра дин ском де ле ги ра ном вој ном 
су ду тра же ћи да им се ис пла ти 6007 фо рин ти и 46 крај ца ра ка ма те на уло ге 
у фонд за све ште нич ке удо ви це и си ро чад, ка ко је Ви ро ви тич ка жу па ни ја 
по пи са ла Стан ко ви ће во има ње ра ди јав не про да је на ли ци та ци ји и ка ко су 
и та жу па ни ја и пе тро ва ра дин ски де ле ги ра ни суд од ре ди ли да ту ме про да је 
има ња по кој ног ми тро по ли та пу тем ли ци та ци је.43

Су де ћи пре ма из во ри ма, Ше ро глић се са те шким по ду хва том за сту па ња 
Стан ко ви ће ве оста вин ске ма се до бро но сио. Пре ма го ре на ве де ном Ца но вом 
пи сму ми тро по ли ту Ра ја чи ћу, Ше ро глић је ус пео да из деј ству је да мно ги 
тр гов ци и за на тли је сма ње ту жбе не зах те ве пре ма Стан ко ви ће вој ма си и са 
њи ма скло пио по рав на ње. На кон ис пла те свих ду го ва ња, у ма си бив шег ми-
тро по ли та оста ло је 5970 гул де на и 5/8 крај ца ра кон вен ци о нал не вред но сти44. 
Из Ше ро гли ће вих пи сма па три јар ху Ра ја чи ћу од 27. мар та 1851. и 3. ма ја 1852. 
са зна ли смо да је ма ђар ска ко ман да Пе тро ва ра дин ске твр ђа ве 31. ав гу ста 
1849.45 за по ве ди ла да се сви суд ски де по зи ти46 пре ба це у ма ђар ску вој ну бла-
гај ну.47 Та ко је пло до ве Ше ро гли ће вог ра да по ни шти ла ви ша си ла. 

У вр ло обим ном фон ду Ар хи ва Ср би је По кло ни и от ку пи на ла зе се, 
из ме ђу оста лих, и до ку мен ти ко ји от кри ва ју да је Ше ро гли ћев кли јент био 
и кнез Ми лош Обре но вић. Ше ро глић је, ка ко све до чи го ре по ме ну та гра ђа, 
за сту пао кне за Ми ло ша у две пар ни це.48

43 Серб ске на род не но ви не, бр. 82, 16. X 1841, 325; исти лист, бр. 18, 8. III 1842, 71; исти 
лист, бр. 25, 2. IV 1842, 102; исти лист бр. 27, 9. IV 1842, 110. 

44 До да так ,,кон вен ци о нал не вред но сти” (нем. Con ven ti ons-Мünze или CM) уз име 
не ке ва лу те озна ча ва да се ра ди о вред но сти те мо не те пре ма кон вен ци ји о мо не тар ном са-
ве зу ко ју су 1753. за кљу чи ле Ау стри ја и Пру ска.

45 Ре во лу ци о нар на Ма ђар ска ка пи ту ли ра ла је 13. ав гу ста 1849, али ње на ко ман да Пе-
тро ва ра дин ске твр ђа ве то је учи ни ла тек 5. сеп тем бра исте го ди не.

46 Стан ко ви ће ва оста вин ска ма са на ла зи ла се у де по зи ту пе тро ва ра дин ског де ле ги ра-
ног вој ног су да. Вид. АСА НУК, МПА-А, 256/1851, Ше ро глић па три јар ху Ра ја чи ћу, Пе тро-
ва ра дин 15/27. III 1851

47 У ју ну 1848, по што је у Хаб збур шкој мо нар хи ји већ уве ли ко го рео пла мен ре во лу ци-
је, ге не рал-ау ди тор Ан тон Бар та фо вић из ја вио је да оста вин ску ма су тре ба пре да ти срп ском 
на род ном фон ду, али се пред сед ник пе тро ва ра дин ског де ле ги ра ног вој ног су да фелд мар-
шал-лајт нант Цан то ме ус про ти вио, на во де ћи као ар гу мент да ће ,,срп ски по бу ње ни ци” тај 
но вац ис ко ри сти ти за во ђе ње ра та про тив Ма ђар ске. Стан ко ви ће ва оста вин ска ма са је та ко 
оста ла у де по зи ту пе тро ва ра дин ског де ле ги ра ног вој ног су да. АСА НУК, МПА-А, 256/1851, 
Ше ро глић па три јар ху Ра ја чи ћу, Пе тро ва ра дин 15/27. III 1851; АСА НУК, МПА-А, 631/1852, 
исти истом, Пе тро ва ра дин, 21. IV/3. V 1852.

48 Ар хив Ср би је (да ље: АС), По кло ни и от ку пи (да ље: ПО), 81/261, Ше ро глић кне зу 
Ми ло шу, Пе тро ва ра дин, на Све тог Ни ко лу 1846; АС, ПО, исти истом, Пе тро ва ра дин 4/16. 
V 1851.
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Пр ву од њих кнез Ми лош је во дио про тив кар ло вач ког фи зи ку са Ва си-
ли ја Пе тро ви ћа. Фи зи кус Пе тро вић ду го вао је кне зу Ми ло шу 400 фо рин ти 
кон вен ци о нал не вред но сти по осно ву уго во ра о зај му за кљу че ног 1843. Ка ко 
ду жник ду го ни је вра ћао за јам, кнез Ми лош је 15. ав гу ста 1846. из дао Ше ро-
гли ћу пу но моћ да на пла ти ње го во по тра жи ва ње пре ма Пе тро ви ћу. Ше ро глић 
је под нео ту жбу про тив Пе тро ви ћа пе тро ва ра дин ском де ле ги ра ном вој ном 
су ду. Пар ни ца је окон ча на по чет ком ок то бра 1847 – Ше ро глић је до био спор 
и Пе тро вић је осу ђен да ње го вом кли јен ту пла ти глав ни цу ду га и ка ма ту на 
за јам од 28. сеп тем бра 1843. до окон ча ња про це са. Ни је на од мет на по ме ну ти 
да Ше ро глић у пи сму упу ће ном кне зу Ми ло шу 4. ју ла 1847. скре ће па жњу 
да је до то га да на во дио пар ни цу o свом тро шку.49

Очи глед но за до во љан Ше ро гли ће вим услу га ма, кнез Ми лош га је 20. 
мар та 1851. ан га жо вао да на пла ти две ме ни це ко је је бив шем вла да ру Ср би је 
из дао тр го вац из Ко ви на Арон Га ври ло вић.50 Јед на од ,,век сли” би ла је из да та 
23. ок то бра 1850. и не на во ди се на ко ји из нос је гла си ла; ме нич на су ма дру ге 
би ла је 6000 фо рин ти и она је до спе ла 23. апри ла 1851. Ше ро глић се са стао са 
Га ври ло ви ћем да ви ди хо ће ли ду жник до бро вољ но пла ти ти дуг. Га ври ло вић 
је ка зао ка ко то не мо же да ура ди, јер је то ком Ре во лу ци је 1848. остао без 
свег има ња осим ку ће, а тај став ду жни ка ни је се про ме нио ни по што му је 
Ше ро глић за пре тио да ће га кнез Ми лош про гла си ти за бан кро та, рас про да ти 
це ло куп ну ње го ву имо ви ну и по кре ну ти про тив ње га кри вич ни по сту пак. 
Сто га је Ше ро глић 16. ма ја од кне за Ми ло ша тра жио да ља упут ства.51 

Кнез Ми лош по ру чио је Ше ро гли ћу да са Га ври ло ви ћем по сту пи ,,као са 
нај го рим ду жни ком по за ко ни ма ва шим (ау стриј ским, при мед ба Г. Д. – У. С.)“. 

49 АС, ПО, 81/258, Пу но моћ кне за Ми ло ша Ше ро гли ћу од 3/15.VI II 1846; АС, ПО 81/261, 
Ше ро глић кне зу Ми ло шу, Пе тро ва ра дин, на Све тог Ни ко лу 1846; АС, ПО, 81/269, исти истом, 
Пе тро ва ра дин 4. VII 1847; АС, ПО 81/271, исти истом, Пе тро ва ра дин 30. IX/12. X 1847. Ше-
ро гли ће ва пи сма кне зу Ми ло шу при ка зу ју овог по след њег као при лич но не у ред ног пла ти-
шу. Кнез Ми лош по слао је 1846. Ше ро гли ћу свог пи том ца Ми лу ти на Про ти ћа да га упи ше 
у шко лу у ко јој мо же да на у чи срп ску и сло вен ску гра ма ти ку и про на ђе му сме штај у ко јем 
ће бо ра ви ти док се шко лу је. Ше ро глић је то ком 1846. и 1847. кне за Ми ло ша у чак пет на вра-
та опо ми њао да по ша ље но вац за тро шко ве Про ти ће вог бо рав ка у Но вом Са ду, при че му то 
по след њи пут чи ни од већ ре вол ти ра ним то ном. Вид. Ше ро гли ће ва пи сма кне зу Ми ло шу у 
АС, ПО, 81/262, 81/263, 81/267 и 81/269.

50 Све га два ме се ца пре не го што је при хва тио во ђе ње овог слу ча ја Ше ро глић је као 
,,са ве стан гра ђа нин” оба ве стио Зе маљ ску упра ву Вој вод ства Ср би је и Та ми шког Ба на та да 
су сна ха кне за Ми ло ша, удо ви ца ње го вог бра та Јо ва на, Ана Обре но вић и ње на де ца тур ски 
по да ни ци и да као та кви не ма ју пра во да по се ду ју не по крет но сти у Ау стри ји. Вид. ИАНС, 
Ма ги страт, 1851, 3039, Ше ро глић Зе маљ ској упра ви Вој вод ства Ср би је и Та ми шког Ба на та, 
Пе тро ва ра дин 12. I 1851.

51 АС, ПО, 81/279, Ше ро глић кне зу Ми ло шу, Пе тро ва ра дин 4/16. V (sic!); АС, ПО, 
81/278, кнез Ми лош Ше ро гли ћу, Карлс бад 29. V 1851; АС, ПО, 81/280, Кон стан тин Ха ди ја 
Ше ро гли ћу, Фран цес бад 27. VI/9. VII 1851.
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Ше ро глић је обе ћао кне зу Ми ло шу да ће про тив Аро на Га ври ло ви ћа учи-
ни ти нео п ход не ко ра ке, те да ће ко вин ског тр гов ца, уко ли ко не бу де из ми рио 
дуг, про гла си ти за бан кро та и по ста ра ти се да до пад не за тво ра.52

Из ве сна Гер тру да Ан дер кол за ве шта ла је ка то лич кој цр кви Све те Ма-
ри је Сне жне (Те ки ја ма) ви но град од 6 5/6 ка та стар ских ју та ра на не ком ло-
ка ли те ту Ка ра гау. Но ка ко је у но во сад ском ка та стру зе мљи шта као вла сник 
ви но гра да још увек био за ве ден умр ли су пруг оста ви ље, Ше ро глић је 1850. 
у свој ству за ступ ни ка Те ки ја тра жио да се у ка та стар као соп стве ник ви но-
гра да упи ше Гер тру да Ан дер кол.53

3. ЗА КЉУ ЧАК

Пре ма сво јој род би ни Ше ро глић је био до бар и да ре жљив. По моћ ко ју је 
пру жио Гер ма ну Ан ђе ли ћу го во ри да је свог оми ље ног се стри ћа до жи вља-
вао као си на ко јег ни је имао. Ше ро гли ћев од нос пре ма во ље ној гим на зи ји 
по ка зу је да је успо ме не на њу то ком це лог жи во та др жао у ср цу и гла ви, као 
и да је схва тао зна чај обра зо ва ња за по је дин ца и на род. Ње гов рад на до бро-
бит Цр кве све до чи да је био све стан да је упра во ова уста но ва нај ве ћи је мац 
оп стан ка срп ског на ро да у Ау стри ји. 

Ше ро глић се кло нио по ли ти ке, а у рет ким при ли ка ма ка да се у њу упу-
штао, др жао се оп штег сме ра кре та ња и ни чим се ни је ис ти цао. О те ма ма 
из дру штве ног жи во та Ср ба оно га вре ме на ни је се из ја шња вао, а за уче шће 
у ње му по ка зао је ин те ре со ва ње тек пред крај жи во та. Све у све му, Ше ро-
гли ће ва сли ка у исто риј ским из во ри ма ода је ути сак да је реч о чо ве ку ко ји 
је же лео да оста не по стра ни од јав них и по ли тич ких де ша ва ња и у ми ру 
оба вља свој по сао. 

Сво јим по ступ ци ма у вр ше њу тог по сла Ше ро глић је по не кад по твр ђи-
вао пред ра су де о не мо рал но сти адво ка та. Број ње го вих слу ча је ва о ко ји ма 
је на стра ни ца ма овог ра да би ло ре чи ису ви ше је ма ли да би се мо гли до не-
ти де ци ди ра ни за кључ ци о ква ли те ту Ше ро гли ће вог ра да. Ипак, струк ту ра 
Ше ро гли ће ве кли јен те ле, успех у за сту па њу оста вин ске ма се Сте фа на Стан-
ко ви ћа и бо гат ство ко је је за жи во та сте као ин ди ци је су да је био са свим до бар 
адво кат.

52 АС, ПО, 81/282, Кнез Ми лош Ше ро гли ћу, Бу ку решт 27. IX 1851; АС, ПО, 81/284, 
Ше ро глић кне зу Ми ло шу, Пе тро ва ра дин 8/20. X 1851.

53 ИАНС, Ма ги страт, 1850, 2792, Пе тро ва ра дин ски ма ги страт Но во сад ском ма ги стра-
ту, Пе тро ва ра дин 23. IX 1850.
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ИЛУ СТРА ЦИ ЈЕ:

Пор трет Па вла Ше ро гли ћа 
(рад не по зна тог ау то ра, уље на плат ну ди мен зи ја 68x53cm,  

Му зеј Гра да Но вог Са да, За ви чај на зби р ка у Срем ским Кар лов ци ма, U-10)

Над гроб на пло ча Па вла Ан ђе ли ћа 
(пра во слав но гро бље Че рат, Срем ски Кар лов ци)
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Li fe and Work of Pa vle Še ro glić (1800–1857) 
Part One: Draft Bi o graphy of the First Re vi e wer  

of Ser bian Ci vil Co de

Abstract: The ar tic le sheds light on li fe and work of the first re vi wer of Ser bian 
Ci vil Co de Pa vle Še ro glić. The pa per is di vi ded in two parts, first of which is 
con cer ned with Še ro glić’s pri va te and pu blic li fe, as the se cond pro vi des da ta on 
his ca re er as a bar ri ster.

Še ro glić was born on July 25th, 1800 in Srem ski Kar lov ci. He fi nis hed ele men-
tary school and re nown Srem ski Kar lov ci Gram mar School in his pla ce of birth. 
Ha ving com ple ted his mid dle school edu ca tion, Še ro glić stu died phi lo sophy in 
Sze ged and law in Sárospatak, Pest and Vi en na.

As Še ro glić was a bac he lor who had no chil dren, he had been very sup por-
ti ve to wards his nep hew Gri go ri je (lat ter Ger man) An đe lić, who la ter be ca me the 
pa tri arch of Ser bian Ort ho dox Chu rch. Še ro glić was the be ne fac tor of Srem ski 
Kar lov ci Gram mar School, to which he do na ted mo ney and bo oks. Be si des then 
pa tri arch of Ser bian Ort ho dox Chu rch Jo sif Ra ja čić, Še ro glić is the most cre di ta ble 
fi gu re for bu il ding an ort ho dox gar ri son cha pel in Pe tro va ra din.

In the be gin ning of his work as a bar ri ster, Še ro glić was of ten ac cu sed of so me 
acts beyond the li mit of mo ra lity, such as gi ving le gal advi ce for both par ti es in ci vil 
law su its. Not withstan ding such be ha vi o ur, in the years to co me Še ro glić re pre-
sen ted so me very pro mi nent in di vi du als and in sti tu ti ons, such as for mer Ser bian 
prin ce Mi loš Obre no vić, Au strian mi li tary tre a sury, in he ri tan ce mass of de ce a sed 
Ser bian me tro po li tan Ste fan Stan ko vić, cat ho lic chu rch Sa int Mary of Snow (Te ki je) 
in Srem ski Kar lov ci, and fa mo us Ser bian po et Jo van Jo va no vić Zmaj’s fat her in 
law Pa vle Li ča nin.

Še ro glić died on Fe bru ary 12th, 1857. He te sta ted all his pro perty to Srem ski 
Kar lov ci Gram mar School. Du ring his li fe ti me Še ro glić sho wed go od ness and 
ge ne ro sity to wards his co u sins, Srem ski Kar lov ci Gram mar School and Ser bian 
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Ort ho dox Chu rch. As a bar ri ster, ho we ver, he did not al ways di stin gu ish him self 
in mo ra lity, but jud ging by the na mes of his cli ents, he ex cel led in qu a lity of his 
work. 

Keywords:Pa vle Še ro glić, Srem ski Kar lov ci Gram mar School, Ger man An-
đe lić, hi story of law prac ti ce in Voj vo di na.

Да тум при је ма ра да: 20.01.2017. 


