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После два неуспела покушаја да на препад заузме Београд,
Аустрија је, 9. фебруара 1788. године, ступила у рат против Турске,
као савезница Русије. Дотле позивани од аустријских војних еми
сара на сарадљу против Турака
на што су их подстицали домаћн
кнезови, свештенство, трговци и други вићенији људи
Срби су
учествовали у оба п01юда аустријске војске на Београд. По избија
љу

аустријско-турског

за долазак аустријске

рата

дизали

војске у

су

устанке

Србију.

Били

и

припремали

су уверени

у

пут

снагу

аустријско-руског савеза и да ћс се, под љеговим окриљем, коначно

ослободити од Турака.
Срби су се борили у фрајкорима и народним добровољачкчм
чстама, каква је била чета ва.ъевског кнеза Алексе Ненадовића. В[l
љевски

устаници

су

Турке са подручја

у

почетку

Палеж

рата

имали

Уб--Соко

успеха

Ваљево

и

протерамr

Чачак,

али

су

без до

вољно оружја, обученог командног кадра, више бораца, чвршће дис

циплине и повезаности са осталим устаницима по Србији и тада без
сваке помоћи од Аустрије, нису могли дуже да задрже ослобоћену

територију!. Отуда је аудијенција Алексе Ненадовића код Јосифа П
у манастиру Фенеку, 11/22. марта 1788. године2, имала за циљ не

1 Др

Душан Пантелић,

Аустријски

1787. и 1788. године, Глас СКА, XCVIII,
5 87; исти, Ухођење Србије пред Кочину
град, 1933, 105 163; исти, Кочина крајина,

покушаји

за

други разред,

освојење

57,

Беогр:о~да

Београд,

1921,

крајину, Глас СКА, CLIII, Бео
Београд, 1930, 5 9, 23-24; исти,
Покрет у северозападној Србији и бачки епископ Јован Јовановић 1788. -

-1790, Глас СКА, CXXXVIII, Београд, 1930, 147-153; Стојан Новакоnић,
Прилог к српској историји око 1790, Гласник СУД, кљ. 3, св. ХХ (ста
рога реда), Београд, 1866, 37
43; исти, Турско царство пред српски уста
нак 1780 1804, Београд, 1906, 9-13, 27; др Драг. М. Павловић, С:рбија за
време последњег аустријско-турског рата (1788-1791. г.), Београд, 1910,
259; Милован Видаковић, Историја славено-сербского народа, IV, БеОЈ·
рад, 1837, 170 173; Мемоари проте Матије Ненадовића (у редакцији Љу
бомира Ковачевића), Београд, 1893, 7-16 (Даље: Мемоари).
2 Види: Викентије Ракић,

Историја

монастирја

Фенека,

Будим,

1799, 15.
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просто вићење цара, како представл.а Матија Ненадовић у својюt
Мемоарима, него тражење п0моћи од њега. Док је Алекса Ненадо
вић због тога кратко боравио у Срему, од Крагујевца и Карановни

је, преко рудннчке нахије, наступала турска војска од преко 6.000
војника уз пут палећи и робећи српска насел.аз. Нема сумње да је
та велика војс!(а заузела Вал.ево, (у недсл.у) 12123. марта 1788, када
су многн Срби побијени или одведени у ропство. Известан број се
спасао бекством у Срем, мећу њима је био и вал.евски прота Лазар
Георгнјевић4.

Георrијевић је роЬен у селу Совл.аку, недалеко од Уба, у уг
ледној

породици

Бикићаs.

Пошто

је

изучио

књиrу,

вероватно

уз

неког свештеника у свом крају, рукоположио га је за презвитера
вал.евски митрополит Теодосије (Поповић) 6 • Не зна се када је пос
тао прота, аАи га је у том звању затекао последњи аустријско-тур·
CKII рат. После пада ва,ъева и бекства у Срем, ступио је у службу
МихаиАа Михал.евића, команданта српског фрајкора у Срему ал
његовоr оснивања крајем 1787. године.
Пад Вал,ева је знатно утицао да Миха,ъевићеви фрајкорци ра

није преЬу из Срема у Србију. Њиховим доласком, крајем марта
1788. године, устаничкс чете у северозападној Србији су потпале пол
Миха,ъевићсву (аустријску) Iшман..Ј.уi. Са фрајкорцима је дошао и
Лазар Георгијсiшћ. Он је у првом ва.ъевском батал.ону

Vallieva gestandenen 1-ten Majors Batail [!) on)

(bei dem in

био капелан и вео

ма се марл,иво бавио душсбрижничким посАом у тамошњем народуе.
Како су битке у почетку рата nоЬене са променл.нвим успехом

у цеАој Србији, једно од тактичких начела аустријске

команде је

било да што више народа из крајева под Т~·рском пребаци на своју
територију. То јој је нарочито успевало када су Турци напредова;ш

на бојишту. От~·да је у сремској

жупанији

1788.

године пописано

з Беч, 29. маја 1792. Капетан Петар Новаковић-Чардаклија: Аt·естат
рудничком свештенику Стевану Станимировићу. Архив Српске академије
наука и уметности у Ср. Карловцима, фонд Митрополијско-патријаршиј
ски А, бр. 74411792. (Даље: АСАНУК, МП А); Славко Гавриловић, Прил01·
историји трговине и миграције Балкан-Подунавље XVIII и XIX столећа,
Београд, 1969, 205.
~
4 АСАНУК, АЕМ Конзисторија (Конз.), 165/1792, стр. 7.
,.. _.
s Мемоари, 27.
6 АСАНУК, Конз., 210/IX-1791.
7 Д. М. Павловић, Прилог историји Кочине крајине и Михаљевиће
вог фрајкора, по грађи из бечких архива ... , Српски кљижевни гласник,
Београд, 1904, 140; исти, Србија за време последљег аустријско-турског
рата, 64
80, 143-144, 259; Мемоари, 16-17, 32-34, 248.
в Карловци, 10. јануара 1791. Пуковник Михаљевић Конзисторији.
(АСАНУК, Конз., 7/1791). Оригинал те nредставке је, омашком Михаље
виhевог nисара, погрешно датиран у 1790-у годину. (Види запис на ље
зиној полеђини, да је nримљена 30. децембра 1790 (no старом), и Дело
водни nротокол Конзисторије, где стоји да је представка поднесена 10.
јануара .,сего года". (Дедоводни прот. Конз., бр. 7, од 2/13. јануара 1791).
Једног каплана у Михаљевићевом фрајкору nомиље Д. М. Павловић Ср-

бија за време последњег аустријско-турског рата, 66.
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избеrличких породица из Србије, са покретним иметком и
nреко 19.000 rрла стоке9. Највише избеглица је било из ва~оевскс

1.330

нахије, која је те године била поприште жешћих сукоба са Турцима 10 •
После пораза Турака у северозападној Србији, 4. јула 1788 11 , nо
родица Алексе Ненадовића је још била у главном фрајкорском лого
ру, на брду Врани код Вал.ева. Под nритиском нових турских снага
из Босне12, Михал.евићеви фрајкорци нису могли дуже да остану 11:.1.

својим положајима, него су, октобра 1788, попалили села од Јадра до
Колубаре и потерали народ у Аустријуiз. Тада је породица Алексе
Ненадовнћа измакла у Срем, бсжсћи са осталим народом пред Туr
циман.

С тим беrунцима је у Срем досnео н Лазар Георгнјевнћ. Он
је мислио да се ста.шо настани у њсму, па је, посредством Миха.ы~
вића, тражио своје поставл.ење у другу уnражњену парохију у к..,·_
пинову. Михал.евнћ га је препоручио карловачком митрополиту Мој
сију Путнику, као човека изузетно добрих моралних својстава ''
веома оданог бечком двору, што је nоказао ревносно полстнчу\ш
народ Н:Ј вал.евског краја на сеобу у Срем 1788. године и таме стt:
као заслуге за сваку препоруку митрополнтуis.

Лазар

Георrијевић

предлог митрополита

ипак

није

Путникаiб

н

постао

купиновачки

по дозволи

команде, бечки епископ Јован Јовановић је,
положно купиновачког
Путник му је

истог

7.

надлежне

јануара

Il<J

Генералнt·

1790,

руко

Ьакона Николу Буричића за свештеника, а

дана

сталног пароха у др~тој

уручио синЬелнју којом

купиновачкој

га

поставл.а

за

парохнјнi7. Ао њезиног дос

та касног попуњсња генера.\а Лау.щн је освојно Београд,

1789,

парох.

8.

октобра

и српске избеглице су нз Аустрије листом кренуле у СрбијуiR,

Тамо су пошл11 и поједшш Срби роЬенн у Аустрији, верујући да ће
у Србији пре лобвтн свештеничкн чин или какав други бол.и поло
жај19. Пошто у Аустрији положај досел.сних свештеника још није
био начелно решен, Лазар Георгнјевић се, вероватно, вратио у Ср
бију.
-

-------

9 С. Новаковић, Прилог к српској историји око 1790, 67.
10 Д.
рата,

М.

Павловић, Србија

за

време

последњег

аустријско-турскоr

за

време последњег

аустријско-турског

164.
11 Д. М. ПавЈiовиh,

Србија

рата, 74; Прота Матеја Ненадовић, Целокупна дела (у редакцији Вла
димира Ћоровића), Београд, .,Народна просвета", без год., стр. 19. прим. 1.
12 Мемоари, 17.

IЗ Д. М. Павловић, Прилог историји Кочине крајине 11 Михаљевиt.е
воr фрајкора, 152; Сл. Гавриловић, нав. дело,
14 Мемоари, 19.

::!07.

15 Бољевци,

13. марта 1789. Пуковник Михаљевић Мојсију Путни
ку. АСАНУК, МП А, 17411789; Сл. Гавриловић, нав. дело, 141, 207.
16 Карловци, 29. августа 1789. Мојсије путник Славонско-банатској
генералној команди. АСАНУК, МП А, 20111789, стр. 29.
17 Конскрипција епархији сремскија за [1]797. љето. Исто, МП А,
7/1797, стр. 4 5.
18 Сл. Гавриловић, нав. дело, 153.
19 АСАНУК, МП А, 98, 114 11790; Конз., 210/VIII-1791.
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У току аустријско-турског рата

(1788

Георrијевић је ви

1791)

ше пута nрелазио границу Србија Срем. Последњи пут се помињс
у Србији с јесени 1791. године. Тада се решавало о масовнијем пре
сел.ењу народа у Аустрију пре коначног устуnања Србије Турцима,
према одредби свиштовског мира. Исел.авањем је руководио фелд
маршал-лајтнант гроф Ва.шс, уз помоћ београдског митроnолита
Дионисија Поnовића. Поповић је следио политику Валиса и против
интереса

српског

сеобе поклонио

народа,

нижем

•

КОЈИ

•

Је

затим

свсштенству и

•
сВОЈе

поверење

у

погледу

кнезовима. У те поверенике

народа је спадао и Лазар Георгијевић. Са троношким архимандри

том Стеваном Јовановиl1ем и са внше народних првака, он је, 2.
сеnтембра 1791, у Београду nотnисао једну nредставку грофу Валису,
а другу Илирској дворској канцеларији. У њнма су јасно nocтauл.ени

захтеви

срnског

народа

у

погледу

nрава

•

КОЈа

његови

исел.енll-

пи треба да стекну у Аустрији.
Те године је летина у Србији изузетно добро nонела, и многе
преЬашње избеглице су се повратиле да је уберу2о. Ако није јасно

да ли је Георrијевић на састанак у Београд дошао из Ашање, а си
гурно је отишао у њу, убрзо nосле nолношења представке Валису н
Илирској дворској канцеларији21.

Очекујући већи nрилив досељеника из Србије до
године,

Илирска

дворска

канцеларија

је

nрепоручила

краја

1791.

Србима

у

Аустрији да их што бол-е приме22, као што је камералним власти~tа
на.южено да им обезбеде зелu"у2з. Мала им је доста обећавано, у

Аустрију су прешли, углавном, они ,ъуди који су у протеклом рач·
били на њезиној страни н страховали ол турске освете. Поред Ла-·
зара Георгијевића, с њнма је прешло доста свештеника, калућера,
:'ао и београдски митроnолит Дионисије Поповић.

Подстичући народ на устанак и сеобу у Аустрију, службу
јући у српским устаничким чета\tа и фрајкору, или помажући бор
бу против Турака на неки други начин
многи од њих су има.ш
веће или мање заслуге за Аустрију и nрема њима очекивали своје
збрињавање на љезиној територији. Аустрија је још на Темишвар
ском сабору 1790. године осигурала будимску епархију митрополиту
Дионисију Поповићу24. У њезином споразуму са митрополитом Сте
фаном Стратимировићем и српским еnископатом у карловачкој ми
трополији добегли калућери су брзо размештени по фрушкогорс
ким и другим манастирима исте митрополије, док је решење поло-

20 Сл. Гавриловиli, нав. дело,

160-162.

~<~ Георгијевиli, ,.nach geendigten Krieg aus Servien heruber siedelte".
Из представке пуковника Михаљевиliа Конзисторији, поднесене из Каuловца

5.

фебруара

1792.

АСАНУК, Конз.,

22 АСАНУК, Конз.,
23
рата,

•

55/VIII-1791.

Д. М. Павловиli, Србија за време последњег аустријско-турског

201.
2

4

Славко Гавриловиli, Никола Петровиli, Темишварски сабор 179(1.

Нови Сад-Ср. Карловци,

14

3311792.

1972, 554

555, 578.

•

жаја досе.ъених парохијских свештеника ишло знатно спориЈе и са

више тешкоћа2s, правног, политичког, економског и образовног ка
рактера.

Према члану

34. и 35. Деклараторије од 16. јула 1779 у Аус•

трији су могли

бити

ћим

особинама

моралним

пароси

само

и

њезини

потребним

поданици

са

образовањем,

одговараЈу-

провереним

пред надлежном епархијском конзисторијом 2 6. Од последњег аустриј
ско-турског рата то је право протегнуто и на добегле свештенике
из Турске, уколико су имали ратних заслуга за Аустрију, положил11
јој заклетву верности и били способни за обав.ъање свсштеничкнх

дужности под новим условима

њезиној територији·"· Смисао то

HLI

га је био, поред осталог, да се ерар растерети да.ъег издавања пен

зија добеглим свештеницима из Турске и њихово издржавање пре

несе на срnски народ у Аустрији.
Илирска дворска канцеларија је, 8. новембра 1791, тражн.щ
од митроnолита Стратимировића попис свештеника у сремској епар
хији, досе.ъених током последњег рата. Попис је требаАо да укаж.:
на њихове заслуге, образовање, моралне особине, прилике под ко
јима живе и миш.ъење да ли би могли успешно дLI обав.ъ<~ју паро•

ХИЈСКС послове у

•

новоЈ

средини.

По нарочитом формулару, састав.ъеном у карловачкој Конзн
сторији 1. децембра 1791 свих шест протојереја из сремске епар
хије су доставили извештаје о пребеглим свештеницима на CIIOJ\1
подручју. Према њима, у прва два месеца 1792. године је у кар.\о
вачком протопопнјату био један такав
осам;

свештеник,

меоу њима и Лазар Георгнјевић;

шидском

шест,

вуковарском

три,

а

у

земунском

у митровачком

да.ъском

•
Један,

шест,
•
КОЈИ

•
Је

пре пописа био упуhен у Карловце ·11 од тада му се губи свюш траг.

Без њега је у сремској епархији било тада

24

избегла свештеника,

осамнаест из Србије и шест из Босне. Аустрија је само четворици
од њих дала пензију. Један је имао писмено обећање да ће добити
пензију, а тројица да

ће добити

парохије

на

њезиној

територији.

Неки су документа о свом рукопо,южењу и учешћу у рату nогуби
ли, или их већ предали надлежним војним властима. Лазар Георги

јевић је сnадао у груnу оних са уредним пасошем, који му је из
дао Миха.ъевић, и документима о свом рукоположењу и учешћу у
рату, али без икаквог "награжденија и пензиона" или обећања .за
•

•

о

парОХИЈУ на аустриЈСКОЈ

•

територИЈИ.

Поменута 24 свештеника су, више или мање, знали словенскн
богослужбени језик, а само петорица од њих још покоји други: бео
градски прота Стојко Поповић
латински и делом немачки и грч
ки; Крста Поповић
немачки (обојица су школовани у Срему\;
Марко Ненадовић из Остружнице
турски; Георгије Николић из

25 Сл.

Гавриловић, Прилог историји трговине

и

миграције,

200-·215.
1690 до 1793,

26 Јован Радонић, Мита Костић, Српске привилегије од
Београд, 1954, 139.
27 Сл. Гавриловић, Прилог историји трговине и миграције,

205-2011.
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околине Тузле

грчки; Григорије Јеринић из бијел.инског краја -

делимично немачки језик. По оцени сремскнх прот,опрезвитера, четво

рица су, у целини гледано, били ,.вјежества худа" (два из бијел.инске,
један из београдске и један из јагодннске околине), док је о Петру
Јосифовићу из Такова земунски прота Давид Георгијевић известио да
је .,от почетка буквар јем у потребно взјатн да се учи". Исти прота

каже за Лазара Георгијевића да зна само словенски језик, аАи да је
,.доволно способен за парохију".
Исти протојерејн пишу да су, осим Лазара Георгијевића, још
само шесторица досел.ених свештеника способни за парохе; сед
морица за обавл.ање богослужења, али не и воћење парохијске ад
министрације; тројица могу задовољити као помоћници сремскнх
napoxa; друга тројица су несnособни за парохс, а о сnособностн
nреостале тројице треба да одлучи Конзисторија у Карловцима.
У то доба је било уобичајено у карловачкој митроnолији да
старији или болесни пароси узимају свештснике без парохија за сво
је помоћннке. Они су по мећусобном уговору, који одобри надлежнn
еnархијска конзисторија, делили nарохијске nриходе ,.на тал". То није
увек значило на nола, него чешће на штету nомоћника, nоготово
откад се број свештеника без парохија nовећао њиховим досел.ава
њем из турске царевине. То је умањило изгледе за доделу парохија
доссл.еним

Не

свештеницима

рачунајући

-,досел.еник
јица

четворвцу

погоршало

са

издржавао од

од народа са

nреосталих,

и

седморица

•
материЈално

њихово

пензијама,

само

се

капеланске службе

којим

су дошли у Срем.

nомажу

'

СВОЈИМ

месним

у

један

стање.

свештеник

nарохији,

а

тро

Од шеснаесторипе
паросима

и,

nопут

Лазара Георгијевића, примају од њих .,некују част" од прихода. Де
веторица су, препуштени сами себи, запали у велику оскудицу. Пре
ма извештају вуковарског проте Игњатија Михаиловића, бивши па

рох из околине Београда Никола Бојић, настањен са женом и двоје
деце у селу Негославцима, прво се издржавао од продаје свога ,.пре

несенаго сиромашства". Откако је то распродао, ,.не точију прес
корбно да живит, но и от глада умирајет", и .. от ниње како жиuјети будет

сам не знајет"28.

Услед малог броја упражњених парохија у сремској епархији,
слабе спреме досел.ених свештеника и слично, већина њих су, пр<:
свога nоставл.ења за сталне парохе, прошли

извесну припрему за то,

у којој су краће или дуже времена радили као помоћници сремских

napoxa,

или

администратори

упражњених

nарохија,

јевић није ни дочекао своје поставл.ењс за

сталног

Лазар

Георги

napoxa,

иако

::в АСАНУК, Конз, 210/I-XIII из 1791. Не означавајуhи извор, одат
ле је nоједине делове објавио Димитрије Р)•варац: Пребегли из Србије на
ову стран:v 1791. свештеници и калуlјери, Срnски Сион, Ср. Карловци.
1904,, 112-114, У његовом излагању о nарохијским свештеницима се уо
чаваЈу ове грешке: о Лазару Георгијевиhу стоји да је

јагодинског nредела"

(стр,

113);

нице, да живи у Ашањи (стр.

о Марку Ненадовиhу, из

114),

у Јакову (земунски протоnоnијат).
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,.из

села Совљан::t,

села

Оструж

мада је он у време тога поnиса живео

је имао све услове за то и мећу првим досеЈоеним свештеницима
nочео

рад у

парохији

у

новој

средини,

као

nомоћник

napoxa

у

Ашањи.
У аустријско-турском рату (1788 1791) избеглице из турских
nокрајина су нерадо ишле дуб~ое у аутријску територију (nровинци
јал), већ су остајале у Војној граници и чекале повоЈону прилику
да се врате својим кућама29. За њих је Ашања, недалеко од гра
ничне реке Саве била једно од важних стецишта, па су пристизали

у њу током целог рата. Поред дотадашњих 68 кућа и 681-ог nраво
славног становника староседеоца3°, у Ашањи се до средине 1791. го
дине настанило 26 породица "из турецкија страни" са 144 члана 3 1,
од којих је знатан број њих био из вал,евског краја32.
Поставл,ен за ашањског пароха 4. марта 1753, Тимотије Стан
-ковић се 1785. године помиње као удови парох33. Он је досел,авање
избеглица у Ашању дочекао као човек у поодмаклим годинама и са

мац оронулог здравЈоа. Њему је :Јато све теже падало опслуживањс

своје увећане парохије, нарочито досел,еничких породица, које су
имале другачије обичаје, и из чије су се средине појавили оружани
пл,ачкаши у Ашањи34. Када се у Ашањи настанио Лазар Георгијевић,
најкасније од распуштања Михал,евићевог фрајкора, у јесен 1790,
до краја те године, Станковић му је сам понудио место свога по
моћника у парохији. Георгијевић је прихватио Станковићеву пону
ду, склопио с њим уговор и, посредством пуковника Михал,евића,
молио :~а потврду од Конзисторнјс у Карловцнма, коју је добио

2'13.

јануара

1791.

године35.

Убрзо затим Станковић је уыро, 5116. јануара 1792, и сутра
дан сахрањен у Ашањи. Ао коначне оллуке Конзнсторнје, земунски
прота је за администратора ашањске парохије поставио Лазара Ге
оргијевића36. Тада је Михаило Станнсао.ъспић ~IOAI!o за дозвоАу Кон-

29

Д.

М.

Павловiih,

Србија

164; Сл. Гавриловиh,
-134, 147, 149, 206.
рата,

за

При.nог

време
историји

последњеr
тргошtне

аустријско-турсi<о~
tt

миграције,

133--

30 Попис

цркава, свештеника, учитељ::~ и броја до'VIова и станов
ника у земунском протопопијату, (који је саст::~вио земунски прота Давид
ГеоргиiеRиh). АСАН~·к, Митрополијско-патријаршијски Б (МП Б), 87/1785.
стр. 36. Изводе из тог опсежног акта објавио је Срет::~ Пецињачки: По
даци из 1785. о насељима и школама Срема и Шајкашке, Зборник Ма
тице

српске

за

31 Земун,

друштвене

науке,

св.

49,

Нови

Сад,

1968, 133-135.

маја 1791. Земунски прота Давид Георгијевиh Страти
мировиhу, Таблическоје показаније нињешњаго парохијалнаго состоја
нија народа греческе неунитске церкве, како оно при концу м(есја)ца
маја сего, 1791-о года, обрјелосја. АСАНУК, Конз., 55/XI
1791, Ашања.
Мемоари, 25, 245.
33 АСАНУК, МП Б, 8711785, 36-37.
Сл. Гавриловиh, Прилог историји трговине и миграције, 150.

30.

32

34

35 Карловци, 10. јануара 1791. Пуковник Михаљевиh Конзисторији.
<Исто, Конз., 711791). Конзисторијални одговор упућен њему 2/13. јануара
У Деловодном протоколу Конзисторије, бр.

1791 -

36

Земун,

9.

јануара

1792.

Конзисторији. АСАНУК, Конз.,

7/1791.

по старом календару. Давид Георгијевнћ

4611792.
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зисторије да може служити као свештеник3 7 , у потајној нади да би
то могло бити у Ашањи3з, где је ро15ен и где је једно време учи
те.ъсвао~9. Одатле је, 1. јануара 1790. прешао у Србију, где га је
ру1шположио за свештеника београдски митрополит Дионисије Попо
вић. Служио је као парох у вал.евској околини све до краја рата и
повратка у Ашању4о.

Његово

рукоположсњс

је

канонско.

Он

нема

ратних заслуга за Аустрију, али са женом и .петоро деце живи у роди

тел.ској кући у Ашањи, у таквој беди да .,по нужди может в каковоје
злочш1ство впасти", што би била срамота целог српског свештенства.

Закл.учујући свој извештај о његовој молбн, земунски прота га, уз
Лазара Георгијевића, предлаже за равноправног ·коадминистратора у
Ашањи. Њеrово ,,доброје писмо" било нарочито корисно у во15ењу
парохијских протокола4I. Земунски прота је тиме обазриво наговестио
Конзисторији да је Станисавл.евић поузданији од Лазара Георгијевића,
макар у nисарским nословима.

За Лазара Георгијевића се опет заузео пуковник Михал.евић,
истичући да, поред свих заслуга за Аустрију у рату, још увек живи
незбршгут у њој42. На његов подстицај, без сумње, пуковник Милу
тиновић из Митровице, командант војног кантона надлежног и за
Ашању, препоручио је

Стратимировићу за

ашањског пароха

Лаза

ра Георrијевића: он је стекао заслуге у рату и честит је човек
(rechtschaffeneг Mann)43. После тога Стратимировић је одбацио прел
лог земунског проте, потврдио Лазар<:~ Георгијевића за администра
тора у Ашањи и предложио га цару за сталног пароха у њој44.
Примивши ту препоруку, Илирска дворска канцеларија је
тражила Стратимировићев извештај о 6 питања у вези са улогои
Лазара Георrијевића у минулом рату, његовом школском спремом п
.

37 Његову

представку је Конзисторија nослала земунском nроти
Давиду Георгијевићу на изјашњење (исто, Конз., 259/1791). Георгијевнћ
ју је, 31. јануара 1792. по старом календару, вратио Конзисторији уз
своју препоруку (исто, Конз., 4711792), али Станисављевићеве представке
нема

у

актима.

38 Види nредставку Михаила Станисављевића, администратора па
рохије у Бешки, упућену Конзисторији из Карловца 9. јануара 1793.
Исто, Конз.,

17/1793.
39 Он се 1785. помиње као учитељ у Ашањи. Исто, МП Б, 87/1785,
37; С. Пецињачки, нав. дело, 133.
40 АСАНУК, Конз., 210/VIII-1791, 25911791.
41 Земун, 31. јануара 1792. Давид Георгијевић Конзисторији. Исто,
Конз., 4711792.
42 Исто, Конз., 33, 46/1792.
43 Милутиновићева представка од 11. фебруара 1792. Исто, Конз.,
59/1792.
У концеnту своје nредставке Илирској дворској канцеларији (Кар

44
ловци,

2. аврила 1792) навео је да Михаило Станисављевић не би могао

бити постављен за коадминистратора у Ашањи услед тога што Ашања
има 65 кућа, а то је недовољно за издржавање двојице свештеника. То
образложеље је затим nрецртао (АСАНУК, Конз., 5911792), тако да га
коначна

•
верзиЈа

представке

послате у

Беч

не

садржи.

(Архив

Војводине

у Ср. Карловцима, фонд Илирске дворске канцеларије, кутија 1419, бр.

88/1792.
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Даље: АБК, ИДК).
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1 iдiiih

'

'

'

моралним особинама, да би видела испуљава ли услове из члана 34
и

35 Деклараторије о постављељу сталних српских пароха45. Пита·

ња о Лазару

Георrијевићу са одговорима земунског проте гласе:
'

1-во: При

•
случаЈу
•

каквому

На

он
•

1-виј

вorrpoc

да Турци на

из турецкаго преДЈела СЈе-

отвјетствујет,

Ваљево

силmiМ

војинством наишли, марта 12-о
[1] 788-о љета, и многе
људе

мо пришел?

изсјекли

и

у

робство

отвелн.

В том случају и он једва спа
слсја н у Цесарију прибјегл
с

2-ро: Колико
времја
здје,
Сирмији, находитсја?
3-то: Јест
сти

ли

јурамент

длежателства

Се уже четвертоје љето.

в

Јурамент

вјерно

код политическаго

код

политическаrо

на

положил

друrими.

надлежателства

нигдје

не

по.\О·

жил.

н

rдје?
4-то: Јест

ли

и

от

кого

С[вја]шченодјејсrtювати
јему
дозвољено от ч[е]стљејшаrо Ар

јсму

с[вја]шченодјејствовати

хиеn[и]ск[о]по-митрополитскаrо
•
•

дозвољено?

диЈецезалнаго конзисторијума.

5-то: Какова
ства.

штудија

равље

ж

и

Никакоnих

вјежс-

•

Јазике

ниже

зна-

•
ВЈежества,

наук и

•
•
какове Језике ЗНаЈ еТ.

јет?
6-то: Каковиј

моралниј

карак

Мнрсн, тих 11 добр видитсја4~.

тер и мисли имјејст?
Све званичне карактеристике приказују Лазара Гсоргијсвића
као човека примерног држаља и у рату 11 у миру. Он је нарочито
близак са nуковником Михал,еnићсм, nовучен је, скромног образо
ваља, а;\И истакнути представннк свога

45

Ту

одлуку

је

Илирска

дворска

народа

у

последљем

канцеларија

донела

аустрИЈ·

17.

anpmш.

(АБК, ИДК, к. 1419, бр. 88/1792) и о томе известила Стратимировића
декретом, који је nримљен у Карловцима 26. аnрила. (АСАНУК, Конз.,
165/1792, стр. 1). Задужен од Конзнсторије да пошаље извештај о nостае
љеним nитањима (исто, стр. 3), земунски nрота је удовољис томе са
знатним закашњењем, 21. јуна, после ургенције Илирске дворске кан
целарије, 15. јуна (АБК, ИДК, к. 1434, бр. 296/1792), и после строге опо
мене од стране Конзисторије, 14125. јуна. (АСАНУК, Конз., 257/1792).
46 Земун, 21. јуна 1792. Други одговор Давида Георrијевића Конзи
сторији на nостављених 6 nитаља (исто, Конз., 165/1792,. стр. 7). Ту на-

1792

води

да

•
]е

nрви

одговор

уручен Конзисторији.

nослао

на

време

и

да

•
НИЈе

крив

што

он

није

·
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еко-турском рату, марл,ив и способан за nаро~ијску службу на под
ручју Аустрије. Полазећи од тога

и сагласности Славонско-сремске

генералне команде, Стратимировић је именовао Георгијевића за стал

ног napoxa у Ашањи. Одмах затим Георгијевић је умро у њој 47 , 1I.
јануара 1793. године4в (31. децембра 1792. по старом календару) ,.п
ту у мјесту погребен"49,

Говорећи о осам досељених свештеника из Србије у сво'.f
nротопопијату, земунски прота Давид Георrијевић, саопштава, 10. ја
нуара

1792,

да су то све ,.доволно стари" људи. Пошто у nознатим

изворима није наведено када је роћен илн рукоположен, или у ко·

јој је години живота умро, за Лазара Георгијевића се засад мож•~
само неодрећено рећи да је дошао у Аустрију и умро у Ашањн у
nоодмаклим

годинама,

а

о

његовим

породичним

nриликама

1111

толико.

Нешто одрећеније представе се стичу о њему као t:танкшш
ћевом ломоћнику у Ашањи, затим администратору те парохиЈе.

Поводом конзисторијалног налога сремским nротојереЈИМ<t,
децембра

1791.

ло

старом, да приликом

пописа

досељених

1.

свешТt:

ника nредлаже како би се несnособни за парохе у новој средини н
они без ,.доволно вјежества" могли лоучити и оспособити, земунскн
nрота је одговорио да би их требало лостав.ъати за nомоћнике срем
ских лароха. Тако би, приучавајући се уз њих, истовремено зара
ћивали за своје издржавање. Он је дао и уnутства шта би требаАо
да раде такви nомоћнищ1: ..... сами по себе, без парохова знаннја,
ничто не совершајут и о всјацјем том јав.ъајут" и тек што парох
допусти, оно nомоћник има да радиsо
Тај nредлог је настао на основу стварних односа измеЬу napoxa и његових nомоћника у тадашњој карловачкој митрополији.
Он указује на сву зависност Лазара Георrнјевића од ашањскоr napoxa Тимотија Станковића, мада му није постао помоћник због своје

.
• •. . •

'
-.,,..,'

47 Карловци,

22.

јануара

1793.

Стратимировић

Славонско-сремској

1411793.
48 Петроварадин, 23.
јануара 1793. Фе<дмаршал-лајтнант
Женејн
(Geneyne) Стратимировићу. Исто, Конз., 2211793.
49 Земун, 6/17. јануара 1793. Давид Георгијевиh Стратимировићу 11
генералној команди. АСАНУК, Конз.,

Конзиеторији (уједно): Извештај о смрти проте Лазара Георгијевића, под
несен на основу представке о том лајтнанта от Вареш (из Ашање). Да
вид Георrијевић саопштава такође да је за привременог администратора
у Ашањи поставио добановачког пароха Василија Бојиhа (АСАНУК, Коп:>.,
14/1793).
Уверен да је због Лазара Георгијевића неправедно био по
тиснут из

свог родног места на

администрираље у Бешку,

Михаило

Ста

нисављевић је с ниподоштавањем писао о Лазару Георгијевићу, као и
,.неком" протопрезвитеру из Турске, постављеном за пароха у Ашањн,
због кога је морао "от своје куће, с 5-т деце", да иде у Бешку, "гдје
верло оскудно живот свој проводит". (Станисављевиhева представка Стра
тимировићу, 9. јануара 1793. из Карловаца. Исто, Конз., 17/1793). На ос
нову те молбе, Стратимировић га је предложио за сталног пароха у Аша
њи (Конз., 14/1793), што је Генерална команда потврдила 20. марта 1793.
(Конз., 76/1793).
50 Исто, Конз., 210NII 1791.

20

'Ј '
•

..

..,
-

..•·...;

.,,

.

неспособности за самостално обав..ьање парохијске службе. О Стан
ковићу је Давид Георгијевић званично писао да је човек .,неnо
хвалнији в нравах"51, па је та зависност морала бити још тежа, а
нарочито се истицала у материјалног погледу. Станковић је имао
једну сесију и живео у својој кући крај ашањске цркве5 2 • Његови

годишњи приходи су (1790. године?) износили 49 форинтиsз. По оба
везама из уговора пред Конзисторијом, од тога је давао Георrије
вићу само "некују част"5( Стога су Георrијевићеви приходи као по
моћника били толико оскудни да је пуковник Миха..ьевић истицао,
преувеличавајући, како за Аустрију заслужни Георrијевић живи у
Ашањи без хлеба

(Brodloss) 55.

За војног капелана у Миха..ьевићевом фрајкору били су од
рећени годишњи приходи од 89 форинти5б, Није јасно да ли је Геор

rијевић примао толико као капелан у фрајкору, али се тој суми у
Ашањи приближио тек после Станковићеве смрти, када је, као ад
министратор, имао штоларне приходе 60 форинти и 20 крајцара57,
После многих лутања у рату, он се тада колико-толико материјално
осигурао у Ашањи. Поред забране повратка досе..ьеним свештеници
ма, који су положили заклетву верности Аустрији5s, страха од тур

ске освете и слично
то је био један од разлога што касније, с
осталим повратницима, није отишао у Србију.
Од укупно

96

породица са

825

људи средином

Ашањи је до краја те rодине остало само

1791. rодине у
76 породица са 495 ..ьудиs~.

Умањење породица у Ашањи помиње и Димитрије Руварац, не на-

51

Исто, МП Б,

87/1785,

стр.

37.

52 "Dег

Pfarrer wohnet in seinem eigenem Hausse, wo die Pfar(r)kirche ist". Земун, 23. септембра 1791. Давид Георгијевић, Specifische
BeschreiЬung der gesam(m)ten in meinem Semliner Protopresbyterat befindliche Pfarre und Filialkirchen. АСАН"УК, Конз., 126/VII-1791. Види:
МП Б,

8711785,

53 Земун,
годишљи,

или

стр.

37.

20.

јуна

от

сесиона,

1791.

Давид Георгијевић Стратимировићу, Приходи

или

готоваго

приложенија,

или

от

уреждене

штоле, или от кудагод припадајушчи (исто, Конз., 55/Х 1791 Ашаља).
С таквим приходима Ашаља је спадала у сиромашније сремске парохије

у

XVIII

и

XIX

веку. Почетком ХХ века је процељена као nарохија пете,

претпоследље класе. (Мата Косовац, Српска
православна
карловачка по подацима од 1905. год., Карловци, 1910, 248).

митрополија

54 АСАНУК, Конз.,

55

Исто, Конз.,

210/VII, VIII-1791.
33/1792.

56 Д. М. Павловић, Прилог историји Кочине крајине и Михаљеви
ћевог фрајкора, 116.
57 Попис

кућа, годишљих прихода свештеника и слично који је
Давид Георrијевић саставио за земунски протопопијат и послао га Кон
зисторији 28. јануара 1792. (АСАН"УК, Конз., 258/VII 1792, Ашаља) код
Димитрија Руварца (Српска митрополија карловачка око половине XVIII
века, Ср. Карловци, 1902, 68) стоји да су тада парохови приходи били 60
форинти.
58 Сл. Гавриловић, Прилог историји трговине и миграције,
59 АСАНУК, Конз.,

258/VII

1791,

215.

Ашаља.
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водећи разлоге за тово. Уколико нису помрле од епидемије болестивt,
за коју се мислило да је куга62, од глади, зиме и слично6з, знатна

већина досељеничких породица се вратила из Ашање својим кућама.
То је била једна од последица слома аустријске политике на Бал
кану и опште амнестије турским поданицима који су помагали не
пријатељску страну у

рату, дате

уговора о миру у Свиштову

4.

Аустријско-турски рат
на почетку,

као

што

их

је

на

Порти

на

основу nрве

августа

(1788

1791. годинеб4 •
1791) је одушевио

тачке

разочарао

на

крају,

већину Срба

када

су

проnа.\с

њихове наде на ослобоћење од Турака уз помоћ Аустрије. "Боље
би нам било у нашој зем..ъи бистру воду пити, нежели овамо кафу
с млеком и с шећером варити", писао је из Срема у Србију троношки архимандрит Стеван Јовановић са истомиш..ъеницима, одвраћа

јући народ од сеобе у Аустрију 65 . Он се одрекао њезине пензије п,
октобра

10.

1791,

из манастира Гргетега побегао у Србију. Огорчен

на Аустрију због ниподоштавајућег чина распуштања срnског фрај
кора и nрепуштања Србије Турској, Алекса Ненадовић је
четворицом кнезова

Србију после

из

ваљевске

амнестијеG 6 .

роћака?), не желећи да

ra

Снна

околине

Матију

је

мећу

nрвима

оставио

у

са још

nохитао

Ашањи

у

(код

прекща у учењу које не би могао успешно

да настави у Србији, опустошеној и попа..ъеној током протеклог рата.
АЛекса Ненадовић је у свом сину Матији од малих ногу раз
вијао љубав према књизи. Матија се сећа да му је отац дао "сре
брен прстенчић и потписао моје име, да се ја што боље учим", и
упутио га на учење своме суседу у Бранковини, попу Станоју.

Ту

је из једног "врлетноr буквара" (Теофана Прокоповича)67 савладао
слова,

срицање

слогова

и

речи,

указивање

на

црквене

празнике

нз

месецослова, започео часослов, али га је у томе омео рат. Ипак је

во Димитрије

Руварац,

Статистички

подаци

1774, 1798, 1808, 1819, 1833, 1910,
LXII, други разред, 51, Земун, 1925, 79.
61 Мемоари, 25.
62 Види: АСАНУК, МП А, 19/1789.

карловачке

из

•

архидиЈецезе

година

сремско

Сnоменик

63 Сл. Гавриловић, Прилог историји трговине и миграције,

СКА,

146, 147,

160.

Traite de praix entre sa Majeste royale apostolique et la sublime
Porte Ottomane fait а Sistow Је 4. Aout 1791. А. Vienne, chez Joseph noЬle
de Kurzbeck, imp. et liЬr. de la Cour (1791), Art. I, pag. 7-8. Текст
64

свmЈЈтовског уговора о миру на славеносербском језику: Сербскија новини,
бр. 48, Беч, 28. августа 1791.

65 Ст. Новаковић, Прилог к срnској

6G
ра

1791

историји око

Др Душан Пантелић, Београдски nашалук после свиштовског ми
1794, Београд, 1927, 67; Сл. Гавриловић, Прилог историји трговине

и миграције,

164, 293-296.

67 Живојин 'Ворђевић, Васпитање у Срба, Београд,

22

1790, 60.

1958, 21.
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•

могао да чита, мада .неразговетно.

•
своЈе

Преласком у Срем

учеље

је наставио у школи у Ашањи6В, код учите.ьа Михаила Станисав
.ьевића&ь.

Пошто је Станисавл,евић изгубио повереље у Ненадовићевој

породици, кнез Алекса је nреместио Матију у Купиново и nоверио
га седамедесетогодишњем Игњатију Сабову, који је тада nодучавао

ћаке у својој кући7о. Од шесторице ћака са којима је Матија Не
надовић учио код Сабова71, сигурно је било највише синова nоро
дица из Србије, настањених у Купинову72 илн у Бени7з, После изве
сног времена Ненадовић је код Сабова научио разговетно да чита

из неких књига, које не именује, па се онда вратио у Ашању. 'lf
њој је наставио учење код новог учител,а, за кога каже да је био
добар74. Према начину учења у тадашњим

срnским основним

ШК9-

Аама у Аустрији, вероватно је и дал,с вежбао читање и писање, за-

68 Мемоари, 254, 23-24.
69 Без обзира на недостатак изричитих сведочанстава, нема разлога
за сумњу да Станисављевиh, за све време од 1785. до свог одласка у Ср
бију 1. јануара 1790 (Види прим. 39
40) није био учитељ у Ашањи, и да
Матија

Ненадовиh није

код

њега

започео учити

књигу

по

свом

доласку

у Ашању крајем 1788. године.
70 Мемоари, 25 27. Није

искључено да је Игњат Сабов, у ствари,
Игњатије Јовановиh, који се 1785. помиње као учитељ у словенској ос
новној школи у Купинову. (АСАНУК, МП Б, 87/1785, стр. 37; С. Пеци
њачки, нав. дело, 134). Следећи напомену Матије Ненадовића да је Иг
њат Сабов ,.био отац попа Николе из Купинова" (Мемоари, 26), ја сам
трагао по актима за попом Николом Ј овановиhем или Игњатовићем, али

сам

у

Купинову

t~liрнчич'ћ),

који

нашао

nостављен

само
за

поnа

Николу

куnиновачког

Ћуричића

пароха

(Gyuricsics,
1790 (в. прим. 17)

Он је 1797. имао 32 године, ожењен, отац три сина и једне кћери, "ху
дих, нравов, лицемерног житија", стални nосетилац кафане, али "в зва
нији же и должности способен", зналац немачког и словенског језика
(Конскрипција еnархији сремскија за (1)797. љето. АСАНУК, МП А, 7/1797,
стр.

4 5).

71
72

Мемоари,

25.

По извештају пуковника Милутиновиhа,

ровице, у Купинову је било
породица.

(АСАНУК,

тистички подаци,

Конз.,

14.

априла

142 староседелачке куће и 38
151/1792, стр. 2). Упореди: д.

1792.

из Мит

досељеничких
Руварац,

Ста

79.

73 Насеље на истоименој пустари, између Купинова, Обрежа и

Alllli-

њe, основано од досељеничких породица из Србије, које су имале по де

1789 (Сл.
Гавриловиh, Прилог историји трговине и миграције, 149, 203 204). На
супрот Давиду Георгијевићу, који наводи да је у Бени била 161 породица
из Србије (IЬегов допис митрополиту Путнику, 9. јула 1789, из Земуна.
АСАНУК, МП А, 201/1789, стр. 31), у доnису Мојсија Путника, 29. авгус
та 1789. из Карловаца (исто, стр. 29), и мајора Милутиновиhа, 8. октобра
и.r. из Митровице (исто, стр .. 24), помиње се само 116 породица у Бею1.
Биhе да је прота Георгијевиh инверзијом бројки саопштио да је била 161
сет и више

чланова.

Први

пут

се

помиње

као

насеље

у

лето

породица, као што је и свој извештај о том погрешно датирао у 1779-у
(исто, стр. 32), уместо у 1789-у годину.
74 Мемоари, 25, 27. Матија Ненадовиh треба да је наставио школо
вање у Ашањи убрзо после одласка учитсља Михаила Станисављевића
из 1ье у Србију 1. јануара 17110 (види прим. 40) и доласка новог учитеља
на његоsо место.
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тим nонешто рачуна, словенске граматике и моралних nоука, типа
Фелбиrеровог Руководства

к

честности

и

правосt·и,

чешће издаваних школских кљига код Срба у

XVIII

•

Једне

од

•
наЈ-

веку.

Изгледа да то учеље није дуго трајало у Ашаљи: Мат!fја Не
надовић је дотле добио основно образоваље

као већина српских

ћака у Аустрији, а љегов отац је желео да му се син што пре вра
ти у Бранковину и постане свештеник.

АЛекса Ненадовић је премештао сина од једног до
другог
учитеља у Срему, бирајући их према добром гласу. Утолико је оп
равданије fiоровићево питаље зашто га није послао у Карловце,
центар српског црквеног живота7s. На то нема директног одговора,

али је могућно издвојити вероватне разлоге. Алекса Ненадовић је
1791. године напустио Карловце, зарекавши се да ће отићи у Србију
и свима рећи да Аустрији и Немцима више не треба веровати, јер
су их они предали Турцима као и љихове дедове у претходним ра

товима. Без таквог осећаља српско-аустријских односа млади Стра
тимировић и

његово

придворно

свештенство

су

узорно

обављали

своје поданичке дужности према бечком двору. Богословија у Кар
ловцима још није била отворена, а на челу карловачке гимназије,

основане 1791, стајао је странац Јоханес Грос као директор. Све је
то nовећавало сумње Алексе Ненадовића у те људе и њихову сре
дИНУ уопште (коју је оставио првом приликом, а љегова жена није
хтела у љу nосле слома Србије 1813), па им стога није поверио вас
питање и образовање свога сина. Надаље, не желећи да га издваја
из круга роћака и људи из његовог краја, преосталих у Ашаљи, он
је припрему свога сина за свештеника у Србији поверио Лазару
Георгијевићу, једном од најпознатијих протојереја из ње, свом до
бром познанику пре и у току рата 1788 1791.
Матија Ненадовић само узгредно помиње Лазара Георгијеви
ћа и своје учеље код љега. Одсуство његових основних карактерис
тика као учитеља
усамљен је случај у Ненадовићевом припове
даљу о свом ћачком животу. Уоmнтеном констатацијом да је код
Георгијевића "изучио црквено пјеније и проче богословске науке"7~,
Ненадовић

читав

образовни

процес

своди

само

на

љегов

крајљи

резултат. Зато се из Мемоара не види ни шта би требало подразу
мевати под изученим

боrословским

наукама,

а

камоли неке друге

одрећеније представе, као што је дужина трајаља тога учеља, ње
гова садржина, начин и услови рада, nлаћаље учитељу итд.

Матијину ћутљивост у том погледу и краткоћу описа љеговог
учеља у Србији некритички је допунио Љубомир Павловић. На ос
нову казиваља синова ћака докмирске школе с почетка ХХ века,
Павловић пише да је та школа радила у манастиру Докмиру (ва
љевска околина) једва осам година, до краја седме или nочетка осме
деценије XVIII века. Многи љезнни ћаци су nрелазили у Срем 11

75 Прота Матеј
виhа IX Х.
76 Мемоари, 34,
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Ненадовиh, Целокуnна

245, 27.

дела,

Предговор

VI.

Ћоро

,.
настављали школоваље код сремских учитеља, или код nроте Ла
зара Георrијевића у Ашањи. Тај образовни nут, од манастира Док
мира до Лазара Георrнјевића у Ашањи nрошао је и Матија Нена
довић7'1.

Да је Матија Ненадовић био ћак иједне школе у Србији, он
не би могао да заборави тако важну чињеницу, нити би пропустиu
да је истакне у својим Мемоарима, или честим ·разговорима,

у

кu

јима је волео да прича о догаћајима из свога живuта78. Знатно пре
Павловића, Матијин син и први издавач љегових Мемоара, !оубо·
мир Ненадовић, nонегде је у примедбама допуњавао свога оца, по
његовим заосталим белешкама и причањима, слушаним од њега или

људи који су га познавали. Милићевић је распитивањем код савре
меника Матије

Ненадовића

дошао

до

извесних

података

из

њего

воr живота, и саопштно само оно што је ,.могао као поуздано доз

нати"79. Поред тоrа, ни један ни други, ни остали биографи после
њих, осим /t>убомира Павловиhа, не знају да је Матија Ненадовиli
био ћак икакве школе у Србији. Сам Матија Ненадовић истиче да
у њеrовом детиљству (роћен око 1777) .,у Србији нигде ни гласа ни
трага од школа није би.ю"8о. С тим се слаже Вук Караџић и запа
жаља Јована Рајића, митрополита Стратимировића и сремских про

тојереја, којн су необразованост знатног броја свештеника досеље
них нз Србнје и Босне у Срем, доводили у везу са тамошњнм недо
статком

школа81.

Према

изложеном,

Матија

Ненадовић

ннје

биu

ћак докмирске нити иједне друге редовне школе у Србији, ни пре
ни после аустријско-турског рата

1"188

1791.

Не доводећи то ни у какву узрочну везу са поменутим ратом,
Павловић износи да је, поред Матије Ненадовића, било више ћака
из Тамнаве који су учили школу код Лазара Георгијевића у Аша
њи, и да је она била ,.најбоља школа"

( ... )

у Срему за Тамнавце".

Њезини ћаци су учили рачун и, осим црквених, тада и касније чи
тали

световне

књиге, у

првом реду

Доситеја

Обрадовића82.

зиром на несталност свога места боравка измећу

77

Љубомир

ни гласник књ.

Павловић, Једна

XXII,

Београд,

заборављена

1909, 357

школа.

359, 362-363.

1788.

и

Српски

С

об

1791,

Ла-

књижев

О мало познато~

манастиру Докмиру види: Јоаким Вујић, Путешествије по Сербији

11,

Бео

град, 1902, 65--66; дР Владимир Р. Петковић, Преглед црквених сnоме
ника кроз nовесницу срnског народа, Београд, 1950, 104.
Мемоари Проте Матије Ненадовића (у редакцији Љубомира П.
Ненадовића), Београд, 1867, 381.
М. Ћ. Милићевић, Синђелија коју је дао митроnолит ужички и
ваљевски Јоаким 1793. године поnу Матеју Алексићу из Бранковине, доц

78
79

није nроти Матеју А. Ненадовићу, Гласник СУД, 3/ХХ, Београд, 1866, 133.
80 Мемоари, 24.
81 Вук Стеф. Караџић, Срnски рјечник. Tpehe (државно) издањс,
исправљено и умножено, Београд, 1898, 5706,
школа;
АСАНУК,
Конз.,
210/1791; Јован Рајић, Историја катихизма православних Србаља у цесар
ским државама, Панчево, .,Браће Јовановиhа", б.г., стр. 15 19; види: Жи
војин С. Ћорђевиh, Историја школа у Србији 1700-1850. Београд, 1935, 16.

82

Љ. Павловиh, нав. дело, 359. Тај одељак је nрештамnао др Бори
воје Маринковиh, Доситеј у говору и твору, Београд, 1961, 99.
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зар Георrијевић је само неколико година непрекидно живео у Аша·
љи. Мада није искључено да је тада, поред Матије Ненадовића, ПО·
дучавао још понеког ћака из Србије, али у тако кратком времену,

првенствено обузет парохијским пословима од којих се издржанао,

није могао сам да створи онако значајну школу у Ашаљи како је
представља Љубомир Павловић.
.
Георгијевић је прошао многа искушеља у последљем аустрИЈ·
СI<О·Турском

рату и

сеобама

јенијој <-редини после

1788.

и деАовао

на

разне

начине

у

разви·

године. Тиме је обогатио како своје Жll·

вотно искуство, тако и своје образовање. Поред осталог, то је сп
rурно љегову припрему Матије Ненадовиhа за свештеника учинило
садржајннјом и лншиАо је онолико ружних појава у односима ћак
·nоп, ЬаЈ<-калуЬер у Србији крајем XVIII вскапз.
За време учеља код Лазара Георгијевиhа, Матија Ненадовић
је долазио у
вета око

1755.

ашањску

цркву

Светих

арханЬела,

саграћену од др

године, када је Ашаља имала само

18

кућа 84 • У доба

Ненадовићевог Ьаковаља у Ашаљи она је бнАа малена и трошна до
те мере да је тада из основе требало зидати нову, већу и од твр
дог материјалавs. Ненадовић је у дрвеној црквицн Светих арханћела
присуствовао

богосл ужењнма

и

помагао

парох у

Тимотију

Станко

вићу и Лазару Георгијевићу на разне начине. Прво је то могло бити
припремаље
кадионици,

и
а

одлагаље
•

касниЈе

одежли

читаље

и

са

црквељаком,

•

певаље

одржаваље

ПОЈединих

текстова

жара
за

у

пев-

ницом или амвоном. Уместо Тимотија Станковића, углавном се Ла
зар Георгијевић, као љегов помоћник, кретао по парохији службс
ним nослом. Он је сигурно водио Ненадовића по староседелачким
кућама и досељеннчким стаништнма у Ашаљи, кад се прикупљао
парохијски бир и обављали верски обреди у породичном кругу, све
ћеље водице, опело итд. Тако је Ненадовић био присутан у разним
животним приликама народа и учио на

више места, у цркви, Геор

гијевићевом стану, по парохији.

- Он

је уз Георгијевића могао да се упути у тематику и начин
службеног и приватног општеља са верницима, у воЬеље парохиј
ске администрације, изнаАажеље ,..1,невних и празничних служби и
одговарајућим црквеним кљигама, да савлада чнтаље јеванћеља,
апостола, псалама, певаље најпознатијих обредних песама и обав•

љаље поЈединих литургичких радљи.

Та ,.чтенија" и ,.пјенија", праћена

одговарајућим

симболич

ним покретима, саставни су део опсежног и сложеног догматска-мо

ралног учеља православне цркве. У тумачељу и осмишљаваљу љихо
ве важности, довоЬељем у зависност вечне судбине верника од љи
ховог правилног поимаља

и

примене

у

животу

Георrијевић

само понешто могао да каже своме ученику. Најпознатији

је

српски

вз Мемоари, 24; В. Караџић, Срnски рјечник, 5706 571а, школа.
84 Д. Руварац, Српска митрополија карловачка око половине XVIII
века,

21, 41.

вs Specifische в·eschreЊung. (Види прим.

52).
•
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боrослов тога доба Јован Рајић, у својим разговорима са досељеним
свештеницима из Србије и других турских провинција, установио је
да они ,.нису упућени у богопознању и хришћанском блаrонарављу",
него ,,nрилежно слушају сујеверја и бабије басне и скаске, и нсрују да је тако"Вб. Нема знакова да се Лазар Георгијевић у том поr
нарочито издвајао од њих. Отуда су

и

његова

тумачења

доr

учења цркве сигурно била сведена на поуке из њс

говог животног искуства, црквене праксе, декалога и разних облшш
усмених творевина српске патријархалне заједнице
два најпозна
тија морална кодекса у тадашњој Србији.
Говорећи о свом повратку из Ашање у Бранковину 1793. године,
Матија Ненадовић не помиње смрт Лазара Георrијевића, него за њс
га каже да је .,заостао .у Срему"В7. То значи да је Ненадовић пре
његове смрти напустио Ашању и да је, од краја 1788. до пред крај
1792. године, завршио своје ћаковање у Срсму код четворице учи
тета. Најдуже је учио код последњеr, Лазара Георrијевића, нешто
око две године с ма.\им прекидом, изазваним Георгијевићевим од
ласком у Србију 1791.
Сигурно на основу сведочанства које му је Георгијевнћ на
крају издао (сас духовним свидјетелством, писмом свидјетелствова
јему да јест достојни битн на степен свјашченства), ваљевско-ужички
митрополит Јоаким га је рукоположпо за свештеника. Синћелијом
од 6. јуна 1793 поставио га је за пароха у селима крај Бранковпне,
Забрадици, Јасеници и Попучкама, п одредио му да служи у цркви у
Бранковини, .,сас прочими свјашченици"вв. Њих је у Бранковинн
тада било четворица осим Ненадовнћа, поред осталих и његов први
учитељ

поп Станојевэ.

Матија Ненадовић је практичне радље у обављању свеште
ничке дужности утврдио код својих старијих супароха у Бранко
нини
попа Станоја и попа Николе пз Кршне Главе. У опхоћењу
•
са парохиЈанима

управљао

се, умногоме,

према

саветима

свога

оца.

Тако је развијао и дограћивао оно што је, због краткоће времена
и других околности, само донекле научио код Лазара Георгијевића.

.

Као што је ААекса Ненадовић завео ред у својој кнежевини по угледу на суседну Војну границу, тако је Матија Ненадовић завео ред
•

у цркви по угледу на организаЦИЈУ народно-црквеног живота у срем-

ским општинама. Мушкарци и жене су раздвојени у цркви на две

стране. ПазиАо се да верници не ометају обред у цркви, нити rу
рањем ред у целивању икона. Парохијани су пописани у посебне

протоколе. Воћено је рачуна да се редовно исповедају и причеш
ћују, а за њихову децу је уведена катихизација.

Укидајући дотадашњи спонтани живот и понашање народа у
цркви, Матија Ненадовић је заводио ред у духу хладног аустрнј-

вв Ј. Рајић, нав. дело,
87 Мемоари, 27.

15-16.

88 М. Ћ. Милићевић, нав. дело, 132 133.
89 Мемоари, 29, 32; Прота Матеј Ненадовић, Целокупна дела,

335.
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ског лрактицизма. У томе су му nомагали његов отац и суларосн.
Његовим примером су ускоро пош.\и свештеници и народ из непо

средног суседства, и из Бранковине те новине пренели у своју сре
дину. Њихово увоћење у један део северозападне Србије, значајно
за мећусобне односе Срба у Аустрији и Турској крајем XVIII века,
остао је највсћи успех у nастирској служби Матије Ненадовића. Ве
ће успехе у томе није показао, јер свештеничку службу није толико
tхватио као живот nодрећен расnростирању духовних дарова цркве
верници>.tа, колико као једно од малог броја .,госпостава" у ондаш
њој Србијиэо.

Избијаљем устанка у њој

1804.

године и умножавањем светов

них звања и потреба, Матија Ненадовић је, остајући у свештенич
ком чину, сасвим занемарио свештеничку с.\ужбу, а предао се по
лнтичком

и

књижевном

раду.

Са својим учите.-ъем Лазаром Георrијевићем, кога је наследио
у ваљевској протоnоnији

1793.

године91, он спада у онај низ српских

свештеника, формираних у духу народне родољубиве традиције, ко

ји су приnреме свога народа за бо,ъи живот после смрти, с мање
пли више доследности и успеха, подредили њеrовој

зак из турског ропства у слободу .

•

эu Мемоари,
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28

Мемоари,

24, 28-32, 308 309.
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М. Ћ. Милићевиh, нав. дело,
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