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Пречански учитеи у Срији рукопоожени у чин
свештеника (1804–1858)

Abstract. Ра приказује „аустријске“, српске свештенике у Срији, некаашње
учитее, у време српских устанака, првих ваа Миоша и Михаиа Ореновића
и кнеза Аексанра Карађорђевића, аке, у поувековном периоу (1804–1858).
Анаизом рада рукопоожених пречанских учитеа (9), оазимо о сазнања а
су они преши у свештеничку сужу већином у местима иже унаву и Сави
(Београ, Смеерево, Богатић, ешница и Мајанпек), да су били већином Сремци,
огосови и свршени гимназијаци. Они су, поре верске суже, успоставаи
кутурне везе српског нароа са ое стране унава и Саве, аи и ширии стране
утицаје.

У

српској историографији веики рој раова посвећен је Српској
правосавној цркви, који се угавном оносе на живот и ра наших
најзначајнијих светитеа, архиепископа, патријараха, по неког епископа,
а и на историју цркава и манастира ит. Писано је и о најважнијим
окументима који се оносе на нашу Цркву. Примећује се а су у овом
нарајању изоставени, неоправано, српски свештеници који су увек
пожртвовано сужии, раии и за Цркву и наро. Текстови о њима
изостаи су и у најзначајнијим синтезама историјама СПЦ (Михаио Јовановић, Праосана црка у Краеини Срији, Београ 1874; Никоа
Ружичић, Исорија Срске црке, 1. и 2, 1893. и 1895; Раосав М. Грујић,
Праосана срска црка, Београ 1921; Ђоко Сијепчевић, Исорија
Срске раосане црке, 2, Београ 1991), што је и разумиво, зог
неостатка простора. У црквеним часописима нађе се по неки текст о
појеиним свештеницима, угавном некроог. Међутим, нико није писао
о војвођанским свештеницима у Срији у првој поовини еветнаестог
века.
Овај ра треа а прикаже „аустријске“, српске свештенике у Срији,
некаашње учитее, у време српских устанака, првих ваа Миоша
и Михаиа Ореновића и кнеза Аексанра Карађорђевића, оносно

226|Пречански учиеи у Срији рукооожени у чин сешеника (1804–1858)---------------

уставоранитеа, аке, у поувековном периоу (1804–1858). Њихов рој је
веома маи (9) у оносу на учитее који су остаи у шкои о пензије ии
смрти (344). Ако изузмемо ворске учитее, само тринаест просветних
раника из Аустрије, оносно Мађарске (највише са територије анашње
Војвоине), оии су писарску ии чиновничку сужу. Такође, маи рој
пречанских огосова и свештеника оио је парохију у Срији.
оазак пречанских учитеа, оносно њихово примање свештеничког
чина, може се поеити на три периоа: оа устанака (1804–1815), перио
1815–1829. и трећи перио о Првог хатишерифа о Светоанрејске нароне
скупштине (1830–1858). У почетку су се они тешко приагођаваи у новој
среини, а најчешће и највеће проеме имаи су са оканим вастима.
Међу њима ио је орих и оших учитеа, приучених и веома стручних.
Завршии су разичите шкое, ипак највише огосовију и гимназију у
Каровцима (Сремским).
У првом периоу, у устаничком оу Српске ревоуције (1804–1815)
ио је само јеан пречански учите – потоњи смееревски прота, Паве
Угричић, кога је Јоаким Вујић описао у свом путопису (1826) као учитеа
у истом грау. Познато је а је он ошао из сремског Сурука пре 1800.
гоине, пре рођења свог сина Јефтимија. Пошто је ио смееревски прота,
може се претпоставити а је завршио огосовију у Каровцима и то као
огосов првих генерација ове шкое. Умро је 26. марта 1837. гоине у
Смеереву, само јеан ан посе смрти своје супруге Стеване.
Ђорђе (Георгије) Никоић је почетком 1823. гоине примен за учитеа
у Карановцу (анашње) Краево), по препоруци еограског епископа
Агатангеа (1816–1826) и ооркнеза Васиија Поповића, аке, ошао је у
ругом периоу, у време Миошеве поитичке оре за званичну потвру
аутономије. У јеној жаи кнезу Миошу потписао се као „Георгије
Никоич, Серскија науки испитате и учите“ (6. феруар 1823). Потом
је учитеевао у Бањи (анашњи Аранђеовац, крагујевачки округ) и Гарашима (на паинама Букуе), ге се у септемру исте гоине запопио.
Остаи пречански учитеи – свештеници запосии су се у Срији у
време трећег преметног периоа, каа су се већ разгранае мреже шкоа
и цркава.
  Јоаким Вујић, Пуешесије о Срији, 1, 48.
  Протоко умрих Смеерево, 1837, р. 20 и 27; еонтије Павовић, Смеерео у 19.
еку, Смеерево 1969, 146.
  анио Вуковић, Књажеска канцеарија, нахија пожешка 1815–1839, 133–135.
  Исто.
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Симеон – Сима Богићевић, рођен 1797. гоине у Беочину (Срем), посе
четири гоине учитеевања у Карановцу и Богатићу (1835–1839) запопио
се у Богатићу (1839).
Сава Поповић, син ратара, рођен 1794. у еспоту Сент Ивану (Бачка),
најпре је завршио Норму (Учитеска шкоа у Сомору) а потом је похађао
наставу огосовије у Каровцима (1818–1820). О 1820. гоине учитеевао
је у Аустрији, у Јамени (Сремска војна граница, о 1832. гоине). Потом
је прешао Саву и раио као учите у шаачкој ешници, ге је примио
свештенички чин (1839).
Агапије Угричић, Павов рођак, роом из ике (1796) а осеен из
Сурука, смееревски учите о 1831. о 1839. гоине, каа се запопио у
истом грау. Он се спомиње у списковима пренумераната (претпатника)
за књиге Вука Стефановића Караyића (аница – заавник, каенар за
гоину 1828, Беч) и имитрија авиовића (Заавник, каенар за 1836.
гоину) прво као вероучите а потом као варошки учите мађе касе
у Смеереву. Посе 1839. гоине гуи му се сваки траг у историјским
изворима.
Михаио Поповић, рођен 1807. у Футогу (Бачка), завршио је гимназију
у Новом Сау и ва разреа огосовије у Каровцима. оро оразован
за таашње време, омах је по оаску у Београ оио учитеско место
(1834–1841), потом у истом грау и парохију.
Гаврио Поповић, најмађи пречански учите – свештеник, рођен
1822. у уровнику, о 1844. о 1849. гоине учитеевао је у Ариу, ге је
прешао у свештеничку сужу.
имитрије Исаковић, рођен 1821. у Темишвару, ге је завршио гимназију а потом и огосовију у Каровцима (3 разреа). У Срији је раио као
учите у Раму, Смеереву, ешници и Мајанпеку (1846–1855) и потом је
примио соону мајанпечку парохију.
Тоор Никоић, свршени гимназијаац (Сремски Каровци), учитеевао
је о 1850. о 1855. гоине у Карановцу, Гроцкој, ваевском Граовцу, Крушевцу и Наупару. Свештенички чин примио је у срењовековном мана
  Никоа Гавриовић, Кароачка оосоија, Сремски Каровци, 1984, 212.
  Анрија М. Огњановић, Граничарске нароне шкое и њихои учиеи на
ериорији Војоине о 1774. о 1872. оине, Нови Са, 1964.
  Мита Петровић, Финансије и усаное оноене Срије, 1, Београ 1897, 367.
  Никоа Гавриовић, Кароачка оосоија, Гавна уписница ученика Богосо
вије.
  Исто.

228|Пречански учиеи у Срији рукооожени у чин сешеника (1804–1858)---------------

стиру Наупаре (1855)10. На жаост, нисмо моги а утвримо пореко овог
учитеа, иако је припаао мађем преметном периоу.
Изненађује тако маи рој запопених учитеа из Војвоине пошто
су многи учитееваи као огосови. Сматрамо а је тако ио јер су
преност имаи омаћи огосови, шкоовани у еограској Богосовији.
Успеи су само они најоразованији (завршии гимназију и огосовију) и
приагођени у оканој среини. Сачуване су њихове многоројне мое,
које су се, угавном, неуспешно завршавае. Само некоико пречанских
огосова успео је а оије соону ии жеену парохију и посе
изаска првих генерација Богосовије у Београу.
Новооснована Београска митропоија (1830) привачиа је многоројне
учитее за свештенички позив. Међу оијенима ио је Ђорђе Јефтимијевић, крушевачки учите, који је митропоита Петра Јовановића езу
спешно моио за архијерејски агосов (15. новемар 1836)11. Миовук
Татомир, огосов и раније учите у Срији, као ешеновачки учите
моио је првог јуа 1849. гоине патријарха Јосифа Рајачића за поставење
у јеној сооној парохији (Бешеново, оановци и Војка)12. аке, и
у Каровачкој митропоији тешко се мога оити парохија, угавном
зог веиког роја огосова шкоованих у Каровачкој огосовији и
кириканим шкоама.
Анаизом рукопоожених пречанских учитеа (9) оазимо о сазнања
а су они преши у свештеничку сужу већином у местима иже унаву
и Сави (Београ, Смеерево, Богатић, ешница и Мајанпек), већином
Сремци и огосови и свршени гимназијаци.
осеене Сре из Аустрије неки њихови зураи сунароници називаи
су „Шваама“ ии „немечкарима“. Највише их је ио у време ваавине
кнеза Аексанра Карађорђевића (1842–1858), по уставоранитеским
режимом. Таа је у Срију највише ошо учитеа – свештеника, који су
на својим парохијама остаи о пензије ии смрти.
Српски свештеници из Аустрије, као и учитеи и суженици, оазии
су у Срију каа је ио најпотреније, у време Српске ревоуције и стварања
првих кутурних установа. Они су поре верске суже, успоставаи
кутурне везе српског нароа са ое стране унава и Саве, аи и ширии
стране утицаје, немачке и руске. оносии су из Русије црквене књиге. Као
ое оразовани помагаи су сапаросима, сријанским свештеницима.
10 Исто.
11 Архив Срије, КК, 38, 87/1836.
12 Рукописно оеење Матице српске, Нови Са, фон Рукописи, М. 4 363.
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И ае су вршии веики утицај на шкоу. Иако маоројнији у оносу
на остае, сријанске свештенике, они су аи веики опринос развоју
Српске правосавне цркве, која се онаваа и осоађаа појеиних
еемената грчког утицаја. Нова истраживања показаће и повратни утицај,
оносно еатност осеених свештеника – изегица у Аустрији, а и
ројност остаих пречанских огосова и свештеника.

