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ПРОГЛАС ДР КАРЛА НАЂА ЈАГОДИНЦИМА 1837. ГОДИНЕ

Апстракт: Захваљујући неуморном раду др Карла Нађа продор куге је 1837. године заустављен у
Јагодини.

Ј

една од последњих епидемија куге у
Европи задесила је 1837. године
новостворену српску државу. Кнез Милош је још
од првог извештаја да се куга појавила у Турској
и да се приближава граници, започео изградњу
карантина на главним граничним прелазима уз
истовремено оснивање пограничних санитетскополицијских кордона.
Но, и поред свих одлучних мера куга је
са турским војницима, половином августа 1837.
године ушла у Србију. Захватила је јагодински,
ћупријски, алексиначки и ваљевски округ.
Главна битка са кугом водила се у
Јагодини, јер је она била центар заразе. За
разлику од осталих заражених места Јагодина и
њени житељи подвргнути су карантину и
потпуно издвојени од осталих места. Око
вароши су прокопани шанчеви и постављене
барикаде са наоружаним стражарима.
На позив кнеза Милоша у Србију је
дошао изузетно способан лекар земунског
карантина Карло Нађ. Захваљујући њему, као и
раду локалних органа власти, продор куге у
Европу бива заустављен у Јагодини, што је и
последњи значајнији продор ове болести из
Азије преко Балкана у Европу.
Др Карл Нађ је 18. августа стигао у
Јагодину. на молбу Аранђела Милосављевића
„поодио је болне и нашавши да је болест опасна
задржао се својевољно у Јагодини за надгледати
болнике и предупређавати да се болест
распрострирала неби“.1
Све заражене куће стављене су под
стражу, сви здрави који су били у контакту са
зараженима издвојени су и смештени, по
докторовој наредби у посебну кућу, а за „болесне наредили смо такођер једну кућу, да како се
који разболи, да се одма у исту као у шпитаљ
однесе и онде лежи“. Исправничество и црква су
затворени за рад са странкама да се не би народ
окупљао. У самом Исправичеству успостављена

је дезинфекција писама кађењем. За надгледање
предузетих и утврђених мера у самој вароши
задужене су локалне старешине: подпуковник
Живко Шокорац, Аранђел Милосављевић и
Стевча Михајловић. На тај начин су успостављене основне превентивне мере при чему је
цела јагодинска варош претворена у карантин.2
Хитне и енергичне мере предузете од
стране локалних власти и државних органа
допринеле су да зараза не поприми шире размере
и захвати целу Србију. Током следећа три
месеца уследиће драматична борба са невидљивим непријатељем. Др Нађ је био непрекидно у
послу, неуморан, обилазио је заражене, храбрио
је и заводио ред, стишавао побуне, корио и
претио…
Коначно, дошао је дан када је јагодинско
Исправничество могло да обавести све надлежне
државне органе на челу са кнезом Милошом да
је опасност прошла. У петак, 27. октобра упућен
је извештај под бројем 1411 Совјету:
„У Јагодину су дошли војени Комадант
и Др Нађ за извидити стање здравља у вароши овој: по пропису г. докторовом одстојала је
Јагодина 40 дана контумаца и за то време није ни
у једној кући наново кужна болест појавила се, а
јуче прегледана је сва варош и нађено је да су
све куће и дућани по наставленију г. докторовом
манипулирани и потом изјаснио се г. доктор, да
је Јагодина од кужне болести ослобођена.
Кордон пак око вароши задржан је, док и Књажески совјетник Господин Аврам Петронијевић
дође, да у смотренију том с њим, сагласно г. полковник поступи“.
Овом приликом др Нађ је пред
окупљеним варошанима прочитао Проглас
Јагодинцима следеће садржине:
„Прељубезни Јагодинци,
Непријатеља храброг победити велико је
весеље обаче највеће је непријатеља највећег
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победити; таковог смо дакле данас победили,
коме сујетно би било противоставити се с 200
000 хиљада вооружани војника, но таковој
влашћу и здравом разумом лекара и по виновенијим законима лекарским победити се може као што сте и видили.
Сожаленијем
Бога
всеблагога,
всевечнога и трудом и старањем вашега премилога Књаза и остали надлежтава, дође онај
дан у који казати можемо да смо овог великог
непријатеља победили, дошао је и онај дан у
који через оне чрез које је пре два месеца дана
варош ваша за вашу и целе Сербије срећу
затворена била чрез оне мужеве варош ваша
данас и отвара се. Млога сте истина чрез то
време претрпити морали но наивише него и ја са
вама и осим тога ја с мојим санитетским чиновником Костом стотинама опасности наш је
живот изложен био, но нећу опоменути једина ваше незадовољство, шапутање, псовање, неповиновање и шта јошт претрпети није сам морао
сва сам обаче духом смиреним претрпио знајући
да најблагопријатнији плод трудова моји
изостати неће, док предвидите да сва ова не у
трудима у труђења моја обштој вашој срећи и
целог Отечества вашега ослобођењу од величајшега зла тежи.
Међу тим браћо Јагодинци данашњи дан
преиспуњује ме радошћу кад пређашњу слободу,
вама повратити могу, кад вас ослобођене од зла
видим сва претрпленија заборавити налаже ми о
побуђен внутрењим духом смитенија што сам
вас учинио оно што Бог зна који други сметни учинити хтео.
Пријатељи Јагодинци видили сте старања премилога Књаза вашега, који среће ваше
ради, хотја млогима делима обтерећен није се
страшио у места опасна и у средину међу вас
доћи; видели сте даноноћне труде власти ваше
Господина Полковника Арсе и неуморност ваши
капетана и целога Магистата. Имате пред очима
смрт толики синова надежда Отечества? Опомените се жалосног и опастног стања браће ваше
који су због неповиновања сами себи зло причинили, и ако све ова посмотрите опоменути
вас не морам да убудуће у свему надлежтава вашима повинујете се: к чемули дакле теже премилога вашега Књаза и области старања и труду,
но к срећи вашој и Отечества, но шта реко опомену вас, не! дужно је ополмњати вас што к срећи вашој и Отечества тежи и зато неопомињем
вас на оно но самоспомињем вам.
Браћо и пријатељи Јагодинци да се не
задржавам при разговору прелазим на оно које и
премили Књаз ваш да радите заповеда; врло
мало верујте опаснога непријатеља овог соврш-

ено побуђеним бити, и да се никада више повратити неће, болти се је.
Варош у којој је кужна болест чрез више времена свирепствовала но иначе варош кроз
коју Главни друм иде, она је свагда а особито у
оно време кад кужна болест у соседству Границе
ваши бесни, опасности изложена и величајше се
осматрање изискује; у таковим је обстојателствима варош ваша да дакле болест међу вама
опет не произиђе, и од други не унесе се; зато уредбе издане повеленијем премилога Књаза вашега, које ће ду вам се мало после прочитати,
докле дакле болест на Границама вашима бесни
тачнојше набљудавајте.
Ово је све премили Јагодинци што сам
вам имао укратко казати хтео, а у осталом препоручујући вас надзирању прељубазној ваши валсти милим вас опет и опет да покорни и
предострожни будете, будући ћу ја од вас отићи
браћи вашој, да би и њи што скорије од највећега
зла ослободити могао и тад ћу само вас посетити
кад ваше мени прељубазно Отечество савршено
ослобођено буде, од моје стране обаче вас молим
да ме у вашему Пријатељству и најбољем вопоминању задржите, као што у том задржати нећу
изоставити“.
У Јагодини
26. октомврија

Доктор Карл Нађ,
за сво време владања заразе
кужне лекар 3

Не можемо наћи прикладније изразе
поштовања, од оних које је лекар В. Михајловић,
изразио своје дубоко дивљење, речима: „Нека је
вечна хвала и слава светлој успомени Др Нађа4 !"
Објава о престанку опасности изазвала
је ерупцију одушевљења. Радости и среће
Јагодинаца није било краја. После три месеца
црквена звона су поново зазвонила, позивајући
варошане, да изађу из својих замандаљених
домова, и да се поново међусобно друже.5
Почетком децембра кнез Милош је Јагодинцима послао искрене честитке са жељом
да се варош брзо врати у нормалан живот. Истовремено је препоручио да се у цркви одржи
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имао је око 25 година. М. Протић, Б. Павловић, Удео др
Карла Нађа у сузбијању куге у Србији 1837. године,
Acta historica, 1-2, МCМLXXI, 158.
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молитва захвалности „творцу“, због избављења.6
Тиме се завршава тромесечна борба Јагодинаца
са једном од најтежих болести тога времена. Живот се постепено враћао у нормално стање,
требало је платити полугодишњи порез, сакупити заосталу летину, припремити зимницу и
огрев за наступајућу зиму.
Но, дуго времена потом, је свака изненадна смрт у Јагодини или околини изазивала
страх и помисао да се куга вратила по нове
жртве.
Враћајући се из Алексинца, кроз
Јагодину је 22. новембра прошао др Нађ. У свом
извештају Шокорац је обавестио кнеза Милоша
о томе, наглашавајући да је само докторовом
заслугом варош ослобођена кужне заразе, уједно
се, још једном, захваливши у име свих
Јагодинаца што је овој вароши послао тако
способног и доброг лекара. 7

Доктор Нађ, који се у своме раду
показао и као човек и као лекар веома
пожртвован, искрен и стручно спреман,
оправдао је у потпуности поверење, које је у
њега полагано, како од стране српских државних
органа на челу са кнезом Милошом, тако и од
стране аустријске власти. Углед и поштовање
које му је Милош указао, што се види, и у свим
кнежевим наређењима, ретко ко је уживао у оно
време Милишеве деспотске владавине. Више
пута је и у званичним саопштењима државне
власти наглашавана захвалност за учињена дела.
Захвалност се огледа и у висини додељене
новчане накнаде, што је у оно време пуно
значило за скромна примања аустријских
чиновника.8
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Још 18. септембра Милош је, посредством директора
Земунског контумаца др Минаса, наредио да се
супрузи др Нађа исплати 60 форинти сребра на име
"дијеталне" плате. Крајем новембра, нарочитим
кнежевим наређењем, уочи одласка др Нађа, заседао је
Совјет, и одредио је "да му се поред плате коју у
Цесарији има, и дијурне, која му припада и које обоје
за четри месеца бављења његовог у Србији 340 талира
износи, даде 1500 талира као знак признателности од
стране Правитељства нашег, за овај његов труд, тако
свега 1840 талира ...". АС, КК, VI, 1035. КК, VII, 1121,
КК, XXV, 288, В. Михајловић, н. д., 141, 142.
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