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РАЗБШНИШТВО У СРЕМУ У ВРЕМЕ АУСТРШСКОТУРСКОГ PATA 1788—1791
Статье ]авне безбедности у Срему погоршало се у току ауcTpjijcKO-TypcKor рата jep се посвуда повеКао 6poj bojhmx дезвртера, а у Срему се нашло и на хшьаде избеглица из Срби]е и
Босне, Koje су биле слабо збринуте или су пак, препуштене саме себи, у беди и onajaifay, обитавале и лутале по шумама и ритовима.1 Рат je допринео оптереЬен>у локалног становништва и повеЬаньу службених обавеза жупагацског и опахидског чиновништва, што je негативно утицало на ошпте расположение и, наравно, «a jaBHy безбедност. Подединци из домаКе средине, из редова
дезертера, водника и избеглица сада оу се чешКе него дотад окуплзали у pa36ojHH4Ke дружине, па су и у граничарском и у жупанидском делу Срема и суседних области учестали напади на имовину и животе мирног становништва.
Mада заузете другим пословима, власти су повремено морале да дижу велике потере и пуне тамнице ухваЬеним разбо]ницима, jaTauHMa, крадлдовцима стоке и лицима Kaja су се на друти
начин отрешила о jasHM ред и поредак. Сва таква лица су упуЬивана у Скщек пред тзв. Субалтерни суд, Kojn je nocrojao неколико година у време владавине цара Jocmcpa II.
Иако je у току рата с Турцима Срем био пун царске Bojске, nojeflHHe разбодничке дружине оу се доста слободно кретале и угрожавале становништво. Према твр^еньу Карловачког ма
гистрата из прве декаде септембра 1789. гадине, на простору
Иафида — Марадик — Крушедол — Ремета крстариле су „зна
чащие" pa36ojHH4Ke банде Koje су нападале и пл>ачкале путнике,
• О том поближе: Сл. ГаврилювиЬ, Прилог ucropuju трговине и ми
граций Балкан — Подунавле XVIII и XIX столеЬа, Београд 1969, 133—168.
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а эалетале су се и у атар Карловаца OTMMajyhH живежне намирнице од чувара и радника по виноградима.2 Из Штаба Бродске
регимвнте у Винковцима, стигла je око 20. септембра вест о че
стим pa36oj ништвима на ььено] граници са сремском жупашцом;
последнее се одиграло на путу Ъелетовци—Оролик, кад су два
ордонанса, Луку Козарца из Винковаца и Лаэара БелиНа из Ла
за, коди су преносили во]ну пошту, приоилно эаустаеила шесторица добро наоружаних разбойника, kojm су их скинули с кон>а,
одузели им два пиштол>а, затражили иэвесне информаци^е, а онда их пустили уз претну да о целом случаду не CMejy никои ништа да Kaayjy. Ордонанси су закл>учили да je ]едан од разбо]'ника био жупани]сгки поданик, а сумн>ив им je био и jeflaH сел>ак
ко]и су у свако доба дана и ноЬи опремни да крену у потеру за
скренули пажн>у на nojasy pasoojHMKa.3
Из оба ова конкретна cлyчaja, Славонска генерална коман
да je заключила да разб0]ници HMajy везу са сел>ацима у жупани]и, па je од жупани|ске власти тражила да се предузму по
требив мере. Жупагоца je одговорил а да се свим аилама труди
да на свом noflpynjy очува jaeny безбедност и pa36ojHJHirrBO сасече у самом корену, због чега je сваком среском судиди (начелнику) придодала по jeflHor харамбашу и 10 пандура (овега 66 л>уди),
ко]и се у близини врэмао на кону и irotje се вратио кад су му они
раз^ницима, a кощ могу да рачунаду и на потере «oje ynyhyjy апштине кад год се за то укаже потреба. Стога ce BojHe ко
манде и комунитетски магистра™ у Bojnoj граници могу директно обраЬати среоютм супздама у жупани|и како се не би губило
време за задедничку борбу против разбодника.4
У ме^увремену, како изгледа, октобра 1789, у Jaoxy су стеjaHOBa/чки кнез и сел>аци успели да ухвате разбойника М<иха}ла
СегиЬа из н>иховог села. У прни мах, у току истраге се сматрало
да je реч само о крадллгзцу стоке Kojn je у Сте}ан©вцима и околини унрао више од десет крава и нетто оваца, при чему je имао
четворицу сарадника из свог села и Tpojnuy месара односно трговаца из JacKa, Kojn оу преузимали стоку и продавали je на вашарима.5 Но кад су у току те jecenn ухваНени и саслушани разбо]ници Миха}ло Зел^иЬ из Стеяановаца и Рэдон>а СекушиН, избеглица из Cpönje, ко]и се настанио у Ремети, сазнало се да je
СегиК био гарави. опасан разбойник, ззяправо, во})а дружине од пет-шест чланова, те да je он, у CTej ановачким виноградима, убио
терном суду у Окяцеку нихове исказе са саслушэльа тражила да
и опл>ачкао винцилира "Бурку. Стога je Жупани]а, шалуЬи Субал-

1 Arhiv Hrvatske u Zagrebu (AHZ), Sremska zupanija, Acta congregationalia (а. c), 2191/1789.
» Исто, 2233/1789.
4 Исто, 2191/1789: Допис гюджупана J. XajHoiytja Генерално} команда
од 25. IX 1789.
s Исто, 2452/1789.
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се СегиКу изрекне примерна, надстрожа, дакле смртна казна и да
се она изврши «а лицу места ради застрашивазьа разбо^нимких
сарадника, ^атака и крадл>иваца стоке. Поред Зел>а]иНа, као СегиЬеви друтови откривени су и похапшени Милосав ПрековиК,
Петар Недин и срби]аиски избеглица Лаков, ,настан>ен у Павловцима. Под истрагу су ставл>ени и Baca ЖивкониЬ, чкуи je брат,
Ъура!) (као разбойник) умро у JKynaHMjcKoj тзмници, Радиво]
ЖивковиК из Михал^евиКевог фра^кора, као и Антонине J стано
вий, за Koje je Сте]ановачка олштина тврдила да ниоу били умешани у кра^у и злочине, па оу пуштени куКама.6
Почетлсом октобра троцица разбойника опл>ачкала су у вино
граду манастира Кувеждина радника Живана НешковиЬа из
Бингуле. Ледан од н>их (изгледа, во^а) био je неки Лешо Радова
ноBith, скитница из Звечева у Славошци, настан>ен у Мартинцима, кога су жупани]ске власти ухватиле и опровеле у тамницу.7
Жртва разбойника Тшре Лефтина и Лавана ПоповиЬа из Путинаца те Мила Латинчипа и Симе ОпарушиКа из Петроваца био je
hypnnja Ъор^е АЬимовиК из Путинаца, коме су одузели 800 форинти, Koje му, како изгледа, ниоу враКене пошто оу поменути
pasöojH&om, после хватан>а, успели да побегну из затвора.8
У jecsH <исте, 1789. године jaBHa безбедност je била угрожена и у Славонско-cpeMCKoj BOjHoj граници,' о чему je Генерална
команда обавестила сремског великог жупана односно крал>евског комесара ne4yjcKor округа, Ложефа Сплеиъща, предлажуКи
да се против разбойника покрене општа потера. Сплегаи je 21.
октобра одговорио да ситуации а ниje бола ни у cpeMOKoj жупатци (4Mje среске судоце располажу са 66 пандура, коди стално naTpcMrapajy на путенима), jep су оа разбор ницима повезани и
домайи л>уди. У свойству комесара, Спленки се сложио с тиме да
у onuiToj потери, поред граничара из Бродске и Петроварадинске регименте, учеству]у и раоположиве безбедносне снаге из
сремоке и вировитичке жупаниде. Да би потера била успешна
предлагав je:
— Да се време и простор потере држе у HajBehoj TajHocTH;
— да потера почне на целом простору од Бол>еваца до Вин
коваца у Граници и да ce крейе према цивилж*)', ^ynaHHjcKoj теpHTOpnjn;
— потеру у Граници треба да предводе официри или поверл>иви подсфицири; при преласку на цивилну територи^у, коман-

• Исто, 2853/1789: Саслушаша од 18. XI и допис Сремске жупани^е
од 5. XII 1789.
7 Исто, 2367/1789.
• Исто, 189/1790. — МеЬу жртвама разбойника 1788—1789. био je и
KyjyHunja Димитри]евик, Kojw je на путу у Брестач yönjeH и ошьачкан
док je по селима носио произволе свог заната, што сазна^емо из пред
ставке шегове жене, Koja je остала са четворо малолетне деце (исто,
394/1797).
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ду над потершим снагама преузеле би среске судиде, коди би их
водили све до Дунава;
— у време потере, уз помоК сеоских кнезова треба извршити претрес куКа свих сумшивих сел>ака ради откриван?а непожелзних лица односно проверавааа да ли су им код нуКа или у
скипьи синови и слуте, те да ли располажу етварима „Koje се не
flocToje Нзиховом сталежу", па се могу сматрати за украдене или
опл>ачкане;
— док потера Tpaje, никога из села не треба пуштати без
штампаног пасоша, а свакога ко би пасош дао неком сумшивом
лицу, треба казнити са 24 батане, па и више, а по потреби подврКи и тортури. У oryrajy да разбодници од некога отму пасош,
то се мора одмах прщавити на]ближим властима;
— свако ко у селу и на путу, а нарочито у усамл>еним
крчмама буде ухваКен без пасоша, мора одмах бигги ухапшен и
третиран као сумнливо лице, и, надзад,
— ако се укаже потреба, у помой би требало позвата и Бач
ку жупагоцу како би се разбо]нищима спречио прелазак преко
Дунава.
Комесар Сплеши je сматрао да би за борбу против pa36ojника било препоручлзиво ангажовати регуларну войску Koja je
кантонирала у том xpajy. О ювему реченом он je обавестио Сремску жупаяизу и затражио да она што пре одштампа поменуте пасоше, односно да са граничарским командама успостави надтеппьу
сарадн>у, што je она прихватила и одговорила да he учинити све
што се од н>е захтева*
Ипак, потера Hwje извршена ни до почетка децембра, мада
су жупашцске власти стално изражавале спремност да у H>oj учеCTByjy, па су припремале потребне пасоше и износиле нове пред
логе за н>ен што уотешшци исход.10 Генерална команда je желела да се потера свакако обави, и то баш у време кад сел>аци нису
заузети работой, па се могу укл>учити у потеру, а кад се може
рачунати и на регуларну водску, Koja je на зимованзу, како би се
избегла употреба граничара, Kojn би морали бита плаЬени чим
преЬу на жyпaниjcкy териториду.11
У то време, у касну jecen 1789, на подругу жупашце биле
су откривене две разбо^ничке дружине. Je;raa je харала око Руме и била je делом похватана; у Hboj je било неколико дома&их
л>уди и више избеглица из Србиде. Друга je пльачкала у западном
Срему око Товарника, а прелазила je и преко Саве, на подруге
Koje je join држала аустридска BojcKa. Она je бросала седам чланова, од ко]их су Tpojuna били домаЬи поданици а четворица избеглице из Турске. Харамбаша те банде био je Taja Грузик из Негославаца код Вуковара. Поджупан .Тожеф Ха]Ноци je тврдио
• AHZ, Sremska, а. с. 2440/1789.
» Исто, 2877/1789.
11 Исто, 3009/1789.
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да су ти разбозиици отимали децу и великим оумама откупа уце
нивали родителе, да су плачкали рибаре и путнике, а сумн>ало се у них и као починиоце ÄBajy убистава. Стога je поджупан,
не штедеЬи ни новац ни напоре, одлучно инюиотирао да разбо]«мци буду похватани кзко и друпи поданици не би пошли нпховим
путем. Пошто je сазнао да оу се пребацили преко Саве, предложио je да се тамо пошал>у добри познаваоци тих Kpajesa да их
они откриуу а потом да их похвата тамоошьа Bojna команда. Требало je да награда за хватание живог харамбаше rpyjnha буде
100 ороринти, за АнйелиЬа из Миклушеваца и Лована Jypmníiha
из Бановаца по 40, а за остале разбойнике по 24 форинте; за убиjene упола ман>е. Смртне казне над н>ша требало je иввршити
у н»иховим селима, пошто се то показало као ефикасан начин
застрашиван>а.12
О свему реченом обавештен je и цар, kojh je почетком децембра 1789. одобрио расписиван>е уцене эа главе харамбаше Груjnha и осталих разбойника и затражио да Жупагоца попише и
друге разбоднике да би се ради хватаяьа свих расписале уцене.
Цар je, у ту сврху, истовремено одобрио употребу регуларне водаке, као што се сложно и с предлогом да жупанидоки пандури одреЬени за прогон разбойника буду ослобо^еии ових давних дажбина, а да им се за сваког уби]еног разбойника flaje по 15—20 форинти награде, али само док траду прилике у кодим je угрожена
]авна безбедност.13
Утю je, после 10. децембра, стигло обавештен>е од Бродске
регименте да he на ььеном подручду, од Винковаца до Ни^емаца,
оа обе стране реке Босута кренути потера Koja he проченыьати све
шуме, пол>а и насел.а и гонити разбо};нике према територи]и
Сремске жупаноде, Kaja би требало да патеру прихвати и доведе
до Kpaja. Жyпaниja се с тим сагласила указузуЗКи и на потребу
садедства с Командам Петроварадиноке (регименте.14
Не знамо кад je извршена наговештавана потера нити какних je размера била, али у друго] половини децембра 1789. у
жутгани]кжо] тамници нашли су се разбод'ници Лаван ИлиЬ-Манцука, Обрад СимоновиЬ и Милош ПавловиЬ, као и шихови помагачи Леонтаце ЛшгоА, Теодор ОриЬ, Лован АнЬелий и Пантелид'а ЛуришиЬ, за Koje je Жупашца, шалууки их Оубалтерном
суду у OcHjeK, тражила строге, примерне казне. Жупанида je <истакла да се из н»ихових исказа у току саслушаваньа види какве
су злочине они починили на аеном подручзу, у BojHoj граници
и у Бачкод; та невелика разба]ничка дружина вршила je свуда
1г Исто, 2877/1789. — Нетто «aoHiije утвр^еню je да Груз»* с Лаваном
•ГуришиНем и Николом АнЬелиЬем jnmyje у селу Рамahn, у iKparyjeeaHKOj
нахиди, па je шихове личне описе Жупаииза. упутила лично командузуЬем
генералу у GpoMjn, маршалу Валису, молеКи да их boj ска похвата и упути
у Вуксшар ради cyöeiba (исто, Gestions-Protokoll 1789—1790, br. 3094/1789).
м AHZ, Sremska, а. с. 2973/1789.
14 Исто, 2961/1789.
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терор и cejan а страх, не оставл>а]уЬл «а миру ни тргсквце, ни сел>аке, ,ни jaaHe ни ютахи]оке службенике. Иапред потера они су узмицали у Границу и Бачку, а понекад и у турске области. По
свим селима у Срему имали су прид'ател>е и j атаке, па су се и мог
ли врло дуто одржати; откривени су и похватани тек кад су
примерно оштрим казнама многи нлгхови ^атаци били заплашени и напустили их, пошто без jaTaxa нема ни разбойника. Ипак,
ни тада мир кице бж> поппуно успоставлен jep су се током го
дине подавиле две-три такве банде, од ко]их су похватани само
неки психани чланови. Станке je чинило тежим и приеусгоо великог 6poja избеглица, Koje, како je тврдила управа Сремске
жупаниде, имад'у скривеног оружда, не раде, него ленчаре и луTajy, а од тог суровог, примитивног света, у време осгаудице и
CKynohe, осям xpahe и равбо]ништва ништа се друго не може ни
оченивати.
О разбодничком воЬи Tajai Fpyjnhy Жулаьица je известила
да он inoGHaje сваки кутак н>ене територэде и да тренутно борави у прекосавским крадевима; пред CBoj одлазак, наводно je запретио да he се на пролehe вратити под заставам са много веКим 6pojeM разбодника. Она се, стога, бojaлa, поготово кад ce sojска повуче са эимован.а и напусти н>ену Tepnropnjy, да би ти разбод'ници могли починити много зла и штете народу, ко]и he, због
потера против н>их, морати да наггушта пол>ске радове, a Beh je
onrepeheH кулуком и подвозом за BojcKy. Пошто je Taj разбоднички харамбаша успевао да у току целе године избегне и изигра
многе потере, Жупанид a he бити приморана да noseha öpoj пандуpa, а тиме и тегобе становкиштва, па je због свега тога вeh похватаним разба}ницима потребно изреЬи смртне казне као застраuiyjyhH пример за остале и за ныихове jaTaKe, у KojeM смислу,
пошто je таква казна недавно укинута, треба од Двора тражити
одобрение.15
Два описка из новембра и децембра 1789. показ-yjy да се у
жупагацеод тамници нашло више од двадесет разбойника и н>ихових сарадника. Десетак од осумныичених из Сте^ановаца, Ердевика, Миклушевца и Бановаца, за коде се сматрало да оу снривали разбойнике, пуштено je услед недостатка доказа, док су остали, после сэслушавааьа, ynyherai у OcnjeK на суЬеиье1*
У току 1789. године ухваЬени су избеглица Обрен ПетровиЬ,
кади je због шьачке осуЬен на 3 године тамнице, као и домаЬи разбор ници из Брестача, Атанасиде Mиxajлoвиh и JoBaH ПавловиЬ, ходи c¡y због многих недела осуЬени на по 15 година там
нице. За последн>у дцздд'ицу утврЬено je да су опседали путеве
и нападали путнике, пл>ачка}уйи новац, намирнице и робу. НЬихов Boha, Koj« их je наговорио да му се придруже, био je избе-

и Исто, 3025/1789: Оремока жупани^а Субалтерном суду 20. XII 1789.
11 Исто, 2858; 3119 из 1789. године.
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глица из Србиде, Гаврило МилосавлэевиК. Он je ухвачен у Граници и подвргнут тортури, а кад je он лроговорио, и обод'ица Брестачана су признали csoja недела, износеЬи као олакшавазуКу
околност то што никога нису убили а у тамници су се добро владали.
Haj3a«, последнзих дана децембра у тамницу je упукен и
Mlиxajлo ПетковиК из Суботишта, кога су и гьегов брат Теодор и
други pa36ojHMHJi теретили да их je он не само сакривао него и
подстицао на недела.17 До пролеЬа 1790. године ухвакен je и раз6ojHHK, иначе избеглица, Милосав АЬимовиК, jep je вршио пла
нку и насилие,18 док je под надзор сеоског кнеза у Трпиши ставлзен н>егов сел>анин Jeфтa ЛазановиЬ, на кога je пала сумгаа да
je, истина у пи]аном стан»у, селаке врбовао за разбод'ничку дру
жину.19
JaHyapa 1790. године прва се огласила jeflHa разбо}ничка
дружина око Вуковара, Koja je опл>ачкала и малтрезирала сел»аке из И^оша приликом Нэиховог повратка са рада у Земуну.20
Kacroije, незнано када, у Срем се вратио харамбаша faja Tpyjiih
са Лованом ЛуришиЬем — Жеравом и Обрадом ПавловиЬем. Ни
су нам познати ни време ни околности деловагаа те банде пре
гаеног коначног растуран>а у току 1790. године. Из спецификацид'е штете начиаьене после шиховог хватаЕьа, види се да су од
разних лица у BaHKoj опл>ачкали 1.366 форинти у виду одеНе,
оруж^а, кошница пчела, готовог новца и новца на име „откупа
живота" од дво]ице сел>ака из Дерон>а и месара из Карзвукова.
На удару су били пандури, месари, слуге, сел>аци само ако je би
ло изгледа да им се нешто може одузети. На cpeMCKoj страни су
од крчмара у Оролику одуэели 40 форинти, од сел>ака у Товар
нику, 36, од рибара у Борову 80, од рибара Лозефа Кобара 95, од
неког Лeвpejинa 50 а од иеког попа (избеглице?) из Турске 3.000
форинти. ГрудиЬева банда je и у Орему хватала л>уде и децу
и добрала велике суме за откуп (680 форинти), а опл>ачкала je
чак и жупанидског судског приседника (KacHnje поджупана) Деливука; од н>ега су узели златан сат (81 форинта) и 70 форинти у
новцу. Резимира^уНи активност Гру^иЬеве банде, Жупани]а je
констатовала да je она била ,,страх и трепет" за Срем и Бачку.21
Поред ГрузиКеве дружине, у току 1790. Жупанидске тамнице допало je joui десетак других разбо] ника, крадл>иваца сто
ке и убица. Meï)y н>има су посебно место имали разбо^ници из
" Исто, 3044/1789.
1в Исто, Gestions-Protokoll 1790, бр. 101.
Исто, а. с. 575/1790.
10 Исто, 186/1790.
11 Исто, а. с. 99/1792. — Код похватаних разбойника наЬено je само
272 форинте и 37 юрадцара. Од тога су оштеЬени из Бачке добили 151
форинту и 19 .кразцара, оштеЬени из еремске жупани^е 104 форинте и
18 icpajuapa, а поджупан Деливук 17 форинти и 37 кразцара (AHZ, Sremska,
Prot, congreg. 99/1792).
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Cp6nje, Сима Ъор^евиЬ и nejan Труми&-ПетровиК, коди су осу^ени на смрт и ставл>ан>е тела „на точак". Но нмхова недела
нису наведена, па не знамо ко су им биле жртве, а ни где су и
како похватани. Од осталих, из редова србиданских избеглица
били оу Милутин KpacojeBJífe и JosaH Мо^силовиЬ, док су дома
ми поданици били Стеван БожичковиК и Павле JepeMHh из Суботишта те Jeфтa СтанковиЬ из Марадика. За ших je констатовано да су починили многа разбодницггва на путевима, али да
нису никога убили нити су били во^е разбойника, што им je узето као oлaкшaвajyha околност. . Haj4euihe су отимали храну од
сельака KojH су одлазили на „царску" работу (за потребе войске),
а покушали су да нападну крчмара у Mалим Радинцима и граничарског арендатора у Отару, али им je први умакао, док je у
другом onynajy дошло до неспоразума измену н>их и других раз
бойника, па je намера пропала. Но зато су успели да од Лазара
ЖивиЬа из Суботишта опл>ач^у 400 форинти у новцу. 1едном
приликом су напали среоког суди) у Лаувренщца ЛовренчиЬа
и жупашцског бележника (нотара) Лозефа Штребла, од Kojnx су
тражили новац, а кад га нису добили, одузели су им пиштол>е и
претили, те би их, вероватно, и побили да се н>их дво]ица нису
приказали као радници кощ беже са државног кулука. Павле
JepeMHh je, уз остало, оптужен што roije хтео да се преда потери,
него je отворио куЪу тек када je жyпaниjcки пандур повикао да
je он Boha друге разбо]ничке дружине, Антошце, кога je он jeflном приликом возио колима, мада се у току истраге изговарао
да iroije знао да je он разбойник него само избеглица из Србиде
коди je код Нзвга становао. МеЬутим, у то време ни Антошце ни
веКина разбойника из н>егове дружине jom нису били похватани.
Власти у Земуну су, иначе, ухватиле разбо}ника БузациЬа, с ко]им je требало суочити веЬияу ових затвореника у жупагоцско]
тамници.22
Док су сви ти разбо}шшщ и jaTaim чамили у тамници, дош
ло je, за HJíx неочекивано, почетом 1791. године до ублажаван>а
Befe изречених казни, и то поводом крунисак>а новог цара: онима Kojn су осуЬени на 1—3 године тамнице, дата je потпуна ам«ести]а, осуЬенима на 4—8 година опроштена je половина казне,
док je о осуйенима преко те границе односно о осуйеницима на
смрт требало поднети извешта]е ради коначне одлуке о висини
н>ихове казне.23 У конкретном cлyчajy, ово последнее однасило се
на Симеона ЪорЬевиЬа и nejana Трумийа^ПетравиЬа, копима
je смртна казна заменена десетогодишн>ом робком на jasним радовима и по 25 батина сваке године.24 ИдуЬе, 1792. године за ших
flBojrary сама Жупашца je предложила ново сман>ен>е казне, по-

и AHZ, Sremska, а. с. 22; 547 из 1791.
•» Исто, Prot, congreg. 22/1791.
м Исто, а. с. 904/1791.
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што je гтотгтуно оздравила жена над kojom су починили разбо^ништво.г5
У току лета 1790. године у Срем су, како изгледа, прешли
неки разбо^ници из дружине Стевана Чамщце, коди оу тог пролеЬа пл>ачкали по Србщи. Реч je о групи од 9 односно 14 раз
бойника ко]и оу напали попа Милутина и одузели му 450 форинти
а затим и неког попа Kojn je из Срема прешао у Cp&njy, коме су
отели 154 форинте и све поделили на зеднаке делове. То се десило негде око Ягодине, где je тада оперисао сриски фра^кор,
кауп их je у jeflHoj шуми напао и растурио. Том приликом je био
ран>ен pa36oj'HMK Веселия ЛовановиК из cpÖHjaHCKor села Дреновца, Kojn се са четворицом другова склонно у неко село, али je
био откривен, па су се сви предали фpajкopцимa. Но убрзо пос
ле тога .1овановиН je побегао из вод'не болкице, о чему je Главна
команда у Срб&ци обавестила Сремсну жyпaниjy, yeepaBajylui je
да he HacToj ати да све те pa36ojmcKe некако намами у Београд и
похвата их како би их предала Жупаниди ради дал>ег поступка.28
Године 1791. и 1792. изгледа да je jasHa безбедност макье
угрожавана него paroije. Власти су, итак, знале да се сваког часа
може nojasHTH нека разбо^ничка дружина саставл>ена од домаКих
поданика, дезертера и избеглица, а посебно од бивших учесника
у фра^корима, о KojnMa су „Српаке новине" у Вечу линеале: „Прейаошьи cppajxopuM jecy сада меЬу пустахедама (хаддуцима) Hajдивлл1]и и Hajropn".27

15 Исто, 90/1792.
и Исто, ad 383/1790.
" J. МилиЬевиН, Xajd-уци уочи првог српског устанка, Истори}ски
гласник 1—2, Београд 1980, 80.
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