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Српски свештеници у време Првог српског устанка

Abstract: Ра приказује српске свештенике у сооној Срији током Првог срп-
ског устанка (1804–1813). Маи је рој познатих свештеника из тог оа (26), угав-
ном зог оскуне архивске грађе. Нешто више се зна о грчким ваикама Антиму 
и Леонтију1. Карађорђе Пе тровић и војвое успеи су а у тешким устаничким 
гоинама помажу цркву, поижу нове и онавају старе цркве, угавном рвнаре. 
Свештеници су активно помагаи устанак, у сеима и на ојиштима и у потпу-
ности еии су суину свога нароа.
Key words: Карађорђе, ваике, цркве, свештеници, устанак.

Иако је у српској историографији веики рој раова посвећен Српској 
Цркви, вро мао је писано о свештеницима XIX века у Срији. Рао-

ви се угавном оносе на оснивање Српске правосавне Цркве, архијереје, 
цркве и манастире. Свакако, за ово стоеће најмање поатака има о свеш-
тенству у урним устаничким гоинама, како у историјским изворима, тако 
и у итератури. Даке, не постоји цеовита стуија о српском свештенству 
почетком XIX века.

Овај ра треа а проучи и прикаже српске свештенике у овом периоу, 
Карађорђев онос према Цркви, оносно према таашњим њеним архије-
рејима, еограском митропоиту Ламровићу и ужичко-шаачком ваи-
ци Антиму. Треа рећи а је вож помагао онавање старих и пои зање 
нових цркава и манастира у осоођеној Срији, па и Светоуспенског храма 
у Панчеву. За писање овог раа коришћени су историјски извори, угавном 
ојавени, и поаци из вро оскуне итературе.

Карађорђе Петровић и Српска Црква

Карађорђе Петровић и Правитествујушчи совјет помагаи су изгрању 
и онову скромних српских огомоа, угавном цркава рвнара и рвених 
звоника и куповину скупих звона, пошто су их Турци раније скиаи и пре-
тапаи у топове.2

1 Леонтије Ламровић титуисао се и као еограски митропоит.
2 Павовић, Доросав Ст., Цркве рвнаре у Срији, Београ, 1962, 45.
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Карађорђе је прииком оравка у Поречу (анашњи Доњи Миановац), 
као ктитор поречке цркве, извршио оправку цркве и озиао високи торањ 
1809, оносно 1811. гоине.3

Посе турске преаје граа Смеерева (8. новемар 1805), Карађорђе је на-
реио а се ва звона поконе цркви Успења Пресвете Богороице на гроу. 
На јеном о звона стајао је натпис „Сие звоно приожии Ђорђе Петровић 
у варош Смеерево 1808“. Ово звоно, тешко око 500 киограма, онето је у 
Призрен и поставено на Сахат-куу посе сома Првог српског устанка.4

Вож Карађорђе и његови устаници аи су панчевачким Срима 650 
хвати рва за печење циге за зиање нове цркве, у врености преко 6 000 
форинти. Повоом ове помоћи, панчевачки прота Анрија Арсенијевић је у 
моитвама при огосужењу јавно моио за зраве Карађорђа Петровића, 
Станоја Гаваша, Чарапића и успех српског оружја, што су присутни сасу-
шаи с веиким заовоством. Зог тога је прота ио суспенован о своје 
ужности и премештен у Веики Сент Микуш и на тај начин укоњен из 
Војне границе, оносно из панчевачког протопрезвитерата.5 Арсенијевић 
није порицао а је изговорио то моепствије, аи је оијао оптужу а је по-
чинио вееизају (на Божић, 25. ецемар 1806). У својим моама за пони-
штење о његовом премештају, које је понео навојвои Кару (таашњи 
пресеник Ратног савета и генераисимус аустријске војске; 18. ју 1807) и 
навојвои Лувигу (генерани инспектор Војне границе), он је у оротво-
ре уврстио и сријанског погавара, правао се а га је потака аустријска 
помоћ Сријанцима и тражио је а га навојвоа Лувиг врати на његов пре-
звитерски поожај. Две гоине је воио ору са највишим војним васти-
ма, са својим епископом и Конзисторијом, ок најза није поново враћен у 
своје звање, уз заузимање навојвое Лувига и панчевачких Сра и Немаца.6 
Отац Анрија остао је панчевачки прота све о своје смрти, 19. јуна 1816. 
гоине.7

Карађорђе Петровић увео је у устанак већину правосавних свештени-
ка, а неке о њих и завојвоио, на пример, попа Луку Лазаревића. Миан Ђ. 
Миићевић записао је нароно казивање о том огађају.

Карађорђе завојвоио попа Луку Лазаревића
Карађорђе упита на скупу посаво-тамнавце:

„Којекуе, кога хоћете а вам уе војвоа?“
„Попа Луку хоћемо из Свиеуве“ – Загрме они сви као у јеан гас.
„А како и ио, којекуе, а вам уе прота Матеја из Бранковине?“

3 Оровић, Јовица, Поречке сеое, Доњи Миановац, 1994, 57.
4 Цуњак, Мађан, Црква Св. Георгија у Смедереву, Смеерево, 2002, 12–13.
5 Томан, Михови, Панчево и Први српски устанак, Панчево, 2004, 36. Дрво је посечено 

на Грочанској аи.
6 Исто, 36–39; Историјски архив Панчево, Магистрат, к. 86, окумент ез роја.
7 Миекер, Срећко, „Списак правосавних пароха“, у: Историја града Панчева, Панчево, 

1925. Прота Анреј је у Панчеву најпре сужио као парох, о 1789. гоине.
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„Госпоару“ — рекне јеан између Тамнаваца — „Нећемо а узимамо војвоу 
из ваевске нахије“… „Нека му је просто и о нас и о Бога“ — Повичу сви у 
гас три пута8.

„Е, којекуе, нека му је просто и о мене, и нека вам је срећан!“. Заврши Вож.9

Архијереји

Уочи изијања Првог српског устанка на поручју Београског пашаука 
наазие су се само ве епархије, еограска и ужичко-шаачка, које су о 
укиања Пећке патријаршије ие потчињене Цариграској патријаршији 
(1766). У ое епархије наазии су се епископи, Грци, ужичко-шаачки Ан-
тим Зеповић и еограски Леонтије Ламровић, који се титуисао као ео-
граски митропоит. Епископ Антим је поегао у Сремску Митровицу већ 
почетком устанка, а коначно је прешао у Аустрију 1807. гоине. Леонтије 
Ламровић, Роофиникинов сараник,10 повремено је напуштао Срију, а 
коначно 1813. гоине.

Карађорђе Петровић, војвое и чанови Правитествујушчег совјета и 
ае су признаваи канонску наежност Цариграске патријаршије и њене 
ваике у Срији, иако са њима нису имаи ору сарању. Нису мењаи 
грчко огосужење у Београу, нити су се мешаи у поставења свештеника. 
Ипак, имаи су пуну поршку српских свештеника и кауђера на територији 
некаашњег Београског пашаука и ругих српских крајева у Турској, који 
су увек ии са својим нароом. 

Српски свештеници

Српске цркве и свештеници, манастири и кауђери ии су погођени 
ахијским езвашћем. У есет о ванаест нахија у Београском пашауку 
на почетку устанка ио је 1 806 сеа, 156 отворених и 278 напуштених, тј. 
порушених и запаених манастира и цркава. Највише су страае српске 
огомое у северним нахијама и у ваевској нахији.

Оскуни су поаци о српским свештеницима. Они се угавном помињу 
у вези са неким важним огађајем и изегиштвом. Већином су оши из 
Аустрије, посе шкоовања у огосовији у Сремским Каровцима. На-
кон оснивања огосовије у Београу (1810), по управом архиманрита 
Вићентија Ракића, и сријански ечаци спремаи су се за свештенички по-
зив. Био је и свештеника пореком из Турске, тј. из старе Срије.

Користећи ојавену грађу и итературу, саставии смо списак свеште-
ника устаничке Срије, свакако непотпун, сређен по азучном реу њихових 
имена.

8 Ова посења реченица упућена је попу Луки Лазаревићу.
9 Миићевић, Миан Ђ., Карађорђе у говору и твору, Београ, 1990, 51–52.
10 Константин Роофиникин, руски изасаник у Срији.
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Српски свештеници у устаничкој Србији

Арсеније Вујановић, поп из Брезовца (крагујевачка нахија), упућен с вој-
ним књигама своме капетану.11

Атанасије Антонијевић, уковички прота (Буковик ко анашњег Аран-
ђеовца), оавио моитву и закетву српских устаника на зору у Орашцу 
на Сретење 1804. гоине.

Вучко Поповић, поп из Аџиеговца (анашње Старо Сео ко Веике 
Пане), оавио опео на сахрани Карађорђа Петровића и Наума Крнара у 
Раовањском угу (1817).12

Димитрије, смееревски парох.13

Димитрије Поповић, крњевачки парох, 1813. гоине изегао са остаим 
Крњевчанима. Са њим је преего 9 чанова његове пороице у Сремску 
Митровицу.14

Живан, поп из Вражогрнаца (црноречка нахија).15

Живко, поп из Меошевца (еограска нахија).
Живко Маеновић Византиновић, пожаревачки свештеник.
Лука Лазаревић (Свиеува, 1774 – Шаац, 1852), пре устанка поп, потом 

војвоа, поигао устанак у посавско-тамнавској кнежини.16

Прота Матија Ненаовић (Бранковина, 1777 – Ваево, 1854), посе погу-
ења његовог оца Аексе са стрицем Јаковом поигао устанак у Коуа-
ри (1804), први пресеник Правитествујушчег совјета (1805–1807), аутор 

„Мемоара“.
Мика, поп из Ниша.17

Макарије Бразановић, свештеник, роом из Срије, изегао 1813. гоине.
Никоа Смианић, шаачки свештеник, војвоа шаачке нахије.18

Паве, поп из Буковика ко анашњег Аранђеовца.
Паве Миков, преак старосеских Распоповића, страао у време сома 

Првог српског устанка (1813), сахрањен ко некаашње цркве у Аџиеговцу 
(Старо Сео ко Веике Пане).19

11 Деловодни протокол Карађорђа Петровића 1812–1813, Крагујевац–Топоа, 1988, р. 1692 
(17. ју 1813).

12 Ивановић, Дарко, Старо Село, 1988, 46.
13 Ивановић, Дарко, Српски учитељи из Хазуршке монархије у Срији (1804–1858), Бео-

гра, 2006, 36.
14 „Списак преегих свештеника из Срије“, Српски сион, 1905.
15 Деловодни протокол Карађорђа Петровића, 1 617 (21. јун 1813).
16 Исто, р. 154, 30. јун 1812. г.
17 Исто, 1029, 1102.
18 Исто, 1102.
19 Ивановић, Дарко, Старо Село, 1988, 244.
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Паве Угричић, смееревски учите и прота.
Петровић, пожаревачки свештеник.20

Сима Поповић, поп.21

Раосав, поп отуњски (крушевачка нахија).22

Риста, шаачки свештеник.
Сима Певак, поп ужичке нахије.23

Станисав Марковић, свештеник у Кушиеву ко Свиајнца, изегао са 
пороицом у Сремску Митровицу (1813).24

Стефан, поп, роом из Прокупа, ошао у Крњево посе онавања 
Цркве крњевске (1794), раније сужовао у Кусатку, а у Крњеву све о своје 
смрти 1826. гоине.25

Трифун Симић. У време уне против ахија (1804), митропоит Леонтије 
рукопоожио га је у чин свештеника у Крњеву. Потом је сужио у сусеном 
Гоооку.26

Фиип Поповић, свештеник у Жаарима ко Топое, 1813. гоине изегао 
са пороицом у Сремску Митровицу.27

Из свега, што је навеено, извои се закучак а српски устаници нису 
мењаи организацију цркве на територији некаашњег Београског пашау-
ка, иако су епископи Антим и Леонтије сарађиваи са Турцима. Готови сви 
свештеници, Сри, приши су устаницима. Тројица међу њима примиа је 
војвоско звање (Матија Ненаовић, Лука Лазаревић и Никоа Смианић).

Оскуни историјски извори Првог српског устанка пружају само фраг-
ментарне поатке о таашњим српским свештеницима. Посе сома овог 
устанка (1813), они су већином изеги у Аустрију. Треа рећи а су свеш-
теници остаи са својим нароом, како у орама, тако и у изегиштву. 
Посе некоико гоина провеених у изегиштву, враћаи су се са својим 
парохијанима и поизаи огомое, угавном цркве рвнаре.

20 Историјски архив Панчево, Магистрат, к. 103, р. 233, 27. мај 1810. гоине.
21 Ненаовић, прота Матеја, Изор из дела у изору Предрага Протића, Нарона Књига, 

Београ, 1974, 112.
22 Деовони протоко, 1273.
23 Исто, 929, 1000.
24 „Списак преегих свештеника из Срије“, Српски сион, 1905.
25 Ивановић, Дарко, Стара црква у Крњеву, Крњево, 2006, 89–91.
26 Архив Срије, Државни савет, 196/1837.
27 „Списак преегих свештеника из Срије“, Српски сион, 1905.
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Serbian Priests in the First Serbian Uprising

This article represents Serbian priests in free Serbia during the First Serbian 
Uprising (1804–1813). Only a small number of priests of that time is known 

(26), mostly because of the lack of archive documents. In difficult years during the 
Uprising, Karađorđe Petrović and dukes succeeded in supporting Church, build-
ing new and restoring old churches, mostly log ones. The Uprising was actively 
supported by the priests, both in the villages and at the battle fields. They shared 
the fate of their people. 

Key words: Karađorđe Petrović, bishops, churches, priests, uprising.
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