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ПОДАЦИ О СРПСКИМ ШКОЛАМА 3ЕМУНСКОГ ПРОТОПОПИЈАТА V 
ШКОЛСКОЈ 1849/ 50. ГОДИНИ 

о СРПСК·Q-правосла'Вним школа.м-а у XVHI 
и XIX веку на подручју .некада-шње Ау

стро-"Угарске нема баш 'много објављенмх, 
па, изгледа, ни очуваних податњка. А и ШТО 

их има, мање []отичу, чини се, од наших 

црквених, а знатно више ОД 'држаlВНИХ <вла

сти. Међутим, кад је реч о овим другима, 
онда ваља подсетити, с ТИМ у вези, да је 

веfiи'На српских насеља на том подручју 

потпадалй ПОД коморску, а далеко мањи 

део ПОД граничарску управу, па се и вевина 

очуrваних података односи на ПРOiВи:нцијал
не школе, док их је о граничарским учи

ЛИrШЂИ!1I1:а неупоредиво мање. Што је све то 
тако има више разлога, али 'су два илак 

најпресуднија. Прво, ш'Го државне власти, 

првеНСТIБено војн.е, нису увек ·доз-вољавале 
нашим црквеНИ-М', ;-tif поготово локалним цр

квено-школским управама потпунији увид 
и надзор ,над УЧИЛИШТИlма која су, иначе, у 

нај.већем броју случајева оне саме и издр
жamале, т,ако да ове ,сва,ки пут Нtису биле НiИ 

у il\oЮГУЋНОСТИ да ,саставе одговарајуће изве
штаје за ОВОје претпоста'Вљене, 'дОК су им 

граничарске .команде, штавише, то и бра
НЈиле, :резервишући то праlВО искључиво за 

себе. Друго, што школски извештај и нижих 
војних opГaiНa, да поменемо ·calMo ЊИХ, по 
генералкомандским арХ!ивама обично нису 
ни очувarн.и, сем донекле у Те-мишвару, док 
су ОНИ из бечког Ратног аРХЈИlва (ДlВорски 
ратни calВeT), по.зна-го је, својевремено по

све неодговорно уништени, па је и тамо ма
ЛО шта преостало. 

А к,ако СУ насеља земун ског IIiРОТ.QПОПИ

јата У целини потпадала под Војну грани
цу, т·о О ЊИХ,ОВИМ школама скоро rи ща нема 

ПОјЦатака и докумената, бар не до ,средине 
XIX века. Оно што их је и било, на пример, 
у lКарловач.кој 'МиТ\рополијској а1рХ!ИВИ, то је 
свакако пропало у Дунаву још 1848/9. го
дине, приликом њене привремене сеобе у 
Београд. Таквих доку.мената је вероватно 

било и -у архиви земун ског прототюпиј-ата, 
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али је она уништавана у два маха, 1914. и 
1941. године, тако да иза ,свега то'га није 
ништа ни преостало; ·са пар-охиј,ским архи
вама исти је случај, јер су оне још више 

паљене rи уништаване, како од непријате

ља, тако, на ж'алост, и од наших ЉУДИ, што 

важи, уосталом, и за архиве управно-iПОЛИ

т.иЧКlИХ општи-на. Шта'више, крајем дру,гог 

светског рата и нешто касније, УНJ1IШтене су 
и архиве IX сремске граничарске регимен
те, земунскаг Среског начелства и Сремске 
жупаније, услед чега су неповратно ишче

зли не само граничарс~и IСПИСИ, настали пре 

1873. године, већ и сви други , настали из
међу 1873. м 1944. године. Због тога је сада 
заиста тешко било шта проучавати и пи

сати, а поготово историју ове или оне школе 
или пак на,сеља. 

С обзиром ;на ТО, 'Може се ·слобо.дно. реnи, 
добро нам је дошао сваки нови ПQдаlТак и 
сва~и lНовопронађени акт о нашrИМ школама 

из ранијих времена, што cBaKaK10 важи и за 
извештај који се овде објављује као грађа. 
Тај И3'вештај потиче сщ зеМУНСКQГ .проте 
Лазара Савиnа, <који га је написао, нема 
сумње, по повратку ,са .СВОје цр.:ювено-школ

ске инспекције крајем школоке 1849/50. го
дине, објављене, по тадашњем обичају, за 
време ГО)!ЏИШЊИХ шк.олоКlИХ испита. 'у ства

ри, тај акт је сачињен у Земуну 15. ·септем
бра 1850. године под !Насловом "Известије о 
состојан:иј и народних учиљишт в ПРО1'олре
звите.рате земуiНСКОМ за лето 1850ТО", и сад 
се налази у Архиву Српске акщдемије нау
ка и уметности у Сремским Карловцима, 
фонд Конзисторије , где је заlвещ.ен под бр. 

503/1850. Њиме су обух.ваhене све школе 
прототюпијата које су тада постојале (по 
насељима), ;цок се са'М документ састоји из 
крат~их забележака о свакој шк,оли пона
особ, које се иначе неизбежно понављају. 
Те забелешке су веома језгравите IИ у ова

ком 110гледу пре гле-дне и јасне. Изузетак, 
донекле, чине једино забелешке о земун-
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СРЕТ А ПЕЦИЊА 'iКИ 

ским училиштима, јер прота није рекао 
кОје одељење, ОДНОСНО к,оји разред којој 

школи припада. А тих школа је тада било 

три, од к'ојих је једна била при ЦРКВИ Св. 
Богородице, друга при цркви Св. Николе, 
обе у Доњој вароши, а треЋа при црк!Ви Св. 
Тројице у Горљој вароши. То ће оваюи КО
риoнrик грађе лако моhи да "дешифрује" 
упоређивањем с другим подацима из тих 

ГОДИiна, како обј ављеним, так,о и необј а'Вље
ним, које ће евентуално још сам пронаhи. 

Али без .обзира на те и друге :недостатке, 
којих имаl, ,наш спис је УТОЛИКО вреднији 

шта ·садржи сасвим одређене, канкретне 
податке о броју ђака кој,и су ову ИЛИ ону 

школу похађали, а којих је укYlПНО било 
1.262,2 затим о предметима који су се изу

чавали и предавали, иако у том погледу 

има и недоре-ч:ености, анда () у-ч:итељима, 

y-ч:итеlliСКИМ квалификацијама, раду и пла

т,ама, а у,неколик,о и о катихетама , лакал

ним (штацијско--ч:етним) школоким надзор

ницима и школским з'градама. 'Dи подаци су 
исписани, да тако кажемо, "архаи-ч:'Ним сти

ЛОМ", али се они овде дају у са,времеНОј 
транск;рипцији, 'и то постојеh<им редоследом, 

који почиње 3емуном а завршава се с Бе
легишом. 

ЗЕМУН 

Разред је током школске године поха

ђало 15 ђака који су учили писаље, читање 
псалтира, српску гра,матику, "нешто" зем
љописа, катихизис и ра-ч:унање.3 Учитељ је 
Милош Лазаревиh, родом из Срем. Карло
ваца, стар 49 година, ожењен и отац троје 
деце, ~B'a сина :и једна кћер. Гимназијске и 
богословске науке је .за'вршио у Срем. Кар
ловцима, филозофију у СегедиlНУ, а "прав
десловија" у Бечу. Од ,страних језика зна 
нема-ч:к,и и латински . Међутим, Лазаревић 
није показаО' знаmији уопех у раду с де

цом, док ·се у црквеном пева.њу слабо и тру
дио. Жесто,ке је на'РаЈВИ, а и цркву "лењо" 
похађа, па с њим није задовољно ни гра

ђанство ни свештенство. На име годrишње 
плате прима 180 фор. сребра, 30 фор. "ста
нарине", 6 хв. огревног ,дрвета !и 4 фор. сре
бра на име писар.ине из провеНЂНОГ фонда 
Земунског магистрата.4 Разредн.и вероучи
тељ је земунски прота Лазар Савић. ШКQЛ
ска зграда (учионица?)5 је у добром стању. 

Овај разред су у току школске године 

похађала 32 ђака који су учили ЈП;Исање, 

'iитање часослова и :псалтира, српску гра

матику, црквену истерију, катихизис и "сва 
4 ра-ч:уна из главе и ;н.апамет".6 У-ч:итељ је 
Димитрије Чобиh, родем из Срем. Карлова-
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ца, стар 41 годину, ожењ€н <и отац једног 

детета . Гимназијске и богословске \Науке је 
завршио у Срем. Карловцима, а од 'страних 
језика зна немачки и латински. ОБоје ђаке 
је т,оком оба полугодишта учио с ПОХlВалним 
успехом, док је у црк,веном појању "приле

жан", Нарави је добре, а и цркву уредно 
похађа, па је грађанство и свештенство с 
њим задовољно. Има годишњу плату о.д 

144 фор. У сребру, 30 фор. Н,а име станари
не, 6 хв. дрва и 4 фор. 'сребра на име писа
рине из провентног фонда Земун ског маги

страта. Вероучитељ је поп Лазар Андреје
вић, који је 'iита,во време катихизирао с 

ПОХЋаљним уопехом. Школска ЗГРЭЈда (учи
оница?) је у добром стању. 

Разред је током школске године iПоха

ђало 30 ђака који 'су уч'ил.и писање, читање 
'iаСQ.СЛQва и псал'Гира, црк'Вену ист.орију, 

катихизис и "сва 4 iВида рачуна из главе и 
на табли".7 УчитеЛi је Петар Војкиh, родом 
из Земуна, стар 50 година, ожењен и отац 
једног женског детета. 3аЂРШИО је српске 

и немачке шко-ле у 3ему:ну те, сем с;рпског, 

говори и немачки. Своје ђаке је оба полу
годишта учио с добрим успехом, док је "в 
пјенији веома тру-дољубив и вјежествен". 
Вара,ви је добре а и цр:юву уредно похађа, 
па је с њим задовољно и грађанст,во и све

штенство. Има тодишњу плату од 144 фор. 
сребра, затим 30 фор. на Iиме 'Отанарине, 

6 хв. дрва и 4 фор. на име писарине из про
вентног фOlНда 3емунског магистрата. Веро
учитељ је поп Василије Суботиrh, парох 
горњо-земунски, који је .пОXlва.т:ш о катихи

зирао ,све време. Међутим, школска зграда 

је у "худом" стању.8 
Овај разред је током године похађало 56 

ђака који су учили срицање слова и чита

ње буквара, делимично читаље часослова, 

писање, верозаконске молитве или каЂИХИ

зис и "три вида pa'iYHa".9 Учитељ је Геор
гије Томић, родом Iиз Јарка, стар 26 година. 
Ожењен је и има троје деце, двоје женских 
и једно мушко. ТОМИћ је за'вршио ги'Мназиј
ске и богословске науке у Срем. Карловци
ма те, сем српског, зна и немачки и ла'N1Н

ски језик. Овоје ђаке је .све време обу,чаlВао 
с добрим уопехом, па се труди ом у цркве

ном певању. Добре је нарави и у цркву 

"прилежно ходи", па је ,грађанство и све

штенство с њим задовољно. На име годиш
ње плате прима 130 фор. у гот,ову, беспла
тан ·стан и 8 хв. дрва од грађанства. Томиh 
је и ка'ГИхета, ,,.каториј млЗ!долетнују јУlIiOСТ 
началним законијем МОЛИТВЗ!М обучајет", с 

-тим што је каТИXlизирао оба полугодишта. 
Његова школа (учно.ница?) је у добром 

стању . 



ПОДАЦИ О СРПСКИМ ШКОЛАМА ЗЕМУНСКОГ ПРОТОПОПИЈАТА 

Разред учитеља Билиh.а је т,оком године 
похађао 41 ученик. Ти ђаци су уч:илисри
цање ·слова и читање бук.вара, делимично 

читање часослова, писање, верозаконске 

молитве или катихизис и "први ВИД рачу

на".10 Учитељ је Стефан БrиЛИЋ, рођен у 
Орем. Карловцима, ста'р 24 године, ожењен, 
без деце. Билиh. је завршио карловачку ги
мназију и бо'гословију, па, сем српск,ог, зна 
и немачки и лат.ински језик. Своје ђаке је 
током оба полугодишта учио с ,добрим успе

хом, па се трудио и у црК'веном певању. На

рави је добре и цркву уредно lПохађа, те 'су 
и грађани и свештеници с њим задавоЈЬ'НИ. 
На име годишње плате []јрима 120 фор. сре
бра, има беоплатан 'стан 'и прима 8 хв. дрва 
у натури .од гра.ђанст,ва. Као вероучитељ, 
Били:h је све време са'м и катихизирао, уче
ћи децу ".осно.вним !верозако.нским молитва

ма" . Школска зграда {учионица?) је у до

бром стању. 

Разред учитеља Миловановића је током 
године похађало 58 ђака који 'су учили сри

цање слова, читање буква'ра, делимично чи
тање часослова, писање, катихизис или ве

розаконске молитве и "први вид рачу.на".l1 
"У'9:итељ је Ј,ован Миљованови:h, али у рангу 

учитељског помоh.ника. Рођен је у Новом 
Саду, стар 22 године и неожењен. Завршио 
је гимназијске н·ау.ке у Новом Саду, прву 
годину филозофије у Сегедину и "друго 
лето" бо'гословије у Срем. Карловцима, док 
од страних језика зна немачки и латински. 
Децу је оба полугодишта учио с ,,:прилеж

ним" успехом, па се труди ;ца их учи и у 
црквеном певању. Нарави је добре, а цркву 
уредно похађ.а. На име годишње плате при
ма 120 фор. сребра, квартир у натури и 8 
ХВ. дрва ОД "обшчества". Сам уч'Итељ је и 
катихизирао, учећи децу основним вероза

конск'им молитвама", што је све време чи
нио трудољубиво. Али њег.ова школа је у 
"худом стању". 

Женск,о одељење или разред је током 
године 'lТох.ађало 36 девојчица к,оје су училе 
читање буК'вара и чаеослова, а делимице и 

псалтира, затим писање, ЦРК'вену историју, 
ручни рад, каЂИХИЗИС и све четири оонавне 

рачунске paдњeY~ Учитељица је Јекатерина 
Катана, рођена у Земуну, стара 55 :юдина, 
удата, има једног сина. ЗаЋршила је српске 
И ,немачке школе у Земуну, па је ПОiЛожила 

и учитељ.ски испит. Од страних језика зна 

немачки. Своје ђаке је оба полугодишта 
учила с добрим успехом, како у ручном ра
ду, тако и у свим ·осталим предме'I'има. На
рави је добре, а и цркву уредно похађа", 
али, не знам зашто, - додаје прота Савиh, 
- грађанс'Гво и свештенс'Гво с њом ипак 

није задовољно". Она на име годишње пла-

те прима 400 фор. у готову, а у натури бе
сплата:н стан и 8 хв. дрва ОД "обшчества". 
Катихета њеног одељења је прот,а Лазар 
Савиh. Школск.о здање (учионица?) је у до
бром стању. 

БЕЖАНИЈ А 

Школу је током године похађало 26 
ђака, 'који су учили упознавање писмена, 
срицање слова, читање часосљова, писање, 

катихизис и рачунање. Учитељ је Јован За

харијевиh, родом из Осијека, стар 57 го\Ци

на, ожењен и отац једног детета. Школу је 
зашршио у родном месту. Сем српског, зна 
и немачки језик, )Цок је у црК'веном чит·ању 
и певању искусан. Захаријевиh. је своје ђа

ке оба полугадишта учио с добрим успехом. 
Добре је нарави и цркву "прилежно" посе
ћује, [1а је и село с њим . зад,овољно. Има го
дишњу плату ОД 80 фор. У сребр.у, "кром 
всјаких депутатов". Вероуч:итељ је поп 
Илија Петрови:h, који је "прилеЖlНЈО" к,ати
хизирао цело време. Школски надзорни-к је 
поручник Петошевиh. Школска зграда је 
"осредња", али нуЖlНО захтева поправку. 

СУРЧИН 

Наста,ву је током године похађао 51 уче
ник. Они су учили упознавање пиомена и 
срицање, читање часослова и псалтир а, пи

сање и рачунање, а сем тога још и црквену 

историју и катихизис.13 "Учитељ· је Живојин 
Деопот, родом из Батајнице, стар 33 године, 
ожењвн и о'Гац једног Iдетета. У Орем. Кар

ловцима је завршио гимназиЈске науке и 
један разред богословије. Своје ђаке је оба 
полугодишта учио 'с похвалним успехом. 

Нарави је добре, а и црк,ву уредно похађа, 
па је село с њим зЗ'Довољ'Но. На (Име плате 
прима 80 фор. сребра и 6 хв. дрва годишње. 
Вероучитељ је јереј Георгије Месаровиl1., 
капелан, који је катихизирао 'с добрим 
успехом. Шк'олски надзорник је капетан 

Давидовац. Школско здање је "средње", 
али му је неопходна обнова. 

ЈАКОВО 

Школу су похађала 43 ђака који су то
ком године УТIИли упознавање писмена и 

срицање, читање бук,вара и псалтира, пи

сање и "два прва -вида" рачунања, Ц~BeHY 
историју и ввронауку. Уч:и'Тељ је ПЗiВел 
Михајловиh, родом из Каменице, стар 27 
година, ожењен. Гимназиј.ске и богословске 
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нау'ке за'Вршио је у Срем. КаРЛОВЦИЈм-а . Ми
хајловић је своје ђаке оба полугодишта 
учио с добрим успехом . НарЭ!Ви је добре, а 
и цркву уредно похађа, па ј е село с њим за
довољно. На име плате прима 64 фор. оре
бра и 4 хв. огревног дрвета годишње. Веро
учитељ ј е поп Ваоилије Васиh, који је све 

време ,катихизирао добро и с "прилежним" 
успехом . Школск.и надзорник је поруч.ник 

Цветковиh. Школска зграда је у добром 
стању. 

ВОЉ ЕВЦИ 

Наставу је током године n-охађало 56 ђа
ка, који су учили упознавање llIисмена и 

срицање слова, читање бу.К'Вара, часослова 
и псалтира, писање и црквену 'историју, 

"прва два вида" рачytНања и катихизис. 
ПРИЋремени учитељ ј е Урош J-cmаrновиЋ, ро
ђе.н у месту , стар 47 година, ожењен и отац 

'I'poje деце. Јова.новић је завршио само сео
ску школу У Бољевцима, ,,'8 пјенији прили
чно искусан , чуж,аro ј езика ње знај ет" . 
Ипа:к је он -своје ђаке оба полугодишта учио 

с добрим успехом. Нара'Ви је добре 'и цркву 
уредно похађа , па је и село с њим задовољ

но. На 'J1Iме годишње плате прима 72 фор. у 
готову (оребро) из црквене касе. 14 Вероучи
тељ је поп Георгије Черногорац, који је све 
време уредно каТИ}CLизирао. Школски над

зорник ј е фервалтунгскапетarн Теодор Јова
новић. Ш.колско здање је у добром стању. 

ПРОГАР 

Школу су током године похађала 34 
ђака који су учили упозна-вање писмена и 

срицање слова , читаље буювара и часосло
ва, писање и хришhанску науку. Поивреме
ни учитељ је Јован Сводањац, рођен у ме
сту, -стар 60 година, ожењен. Оводањац је 
као учитељ самоук, али је оба полугодишта 
децу учио с "осредњим" успех-ом. Нарави ј е 
добре, а црк.ву урерно похађа , па .ie и село 
с њим задовољно. На 'Име годишње плате 

прима 40 фор. сребра из цp~BeHe благај..не, 
"юроме всј.акаго депутата". Катихета је је
реј Ст.ојан Куниh , адм:инистраroр сеоске 

паРОJG1је, кој и је ~итаво време .кат.ихизирао 
"небрижљИ'Во". Школски надзорник је [10-
ручн·ик Теодор Ј авановић. Шк'олско здање 
је "весма худо". 

КУПИНОВО 

Училиште ј е током г·одине похађало 46 
ђа,ка К>оји су учили упознаrвање писмена, 

срицање слова и читање буювара , читаiЊе 
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часослова и псалтира, писање, хришhанску 

науку и рачунање. Уч.итељ је Стефан Ми
лан'ковиh, родом из места, стар 24 године 

иожењен. Ги.мнааијске и богословске нау
ке је завршио у Срем. Карловцима. "В пје
пији 'и чтениј.и искусен, латински и немец
ки глагољајет". Оба полугодишта је своје 
ђаке учио с похвалним успех,ом. Нара,ви је 
добре, а и цркву уредно похађа, па је и село 
с ЉИМ задовољно. На име годишње плате 

прима 200 фор. У готову и 6 ХВ. дрва у на
тури . Вероучитељ је поп Диониси је Радо
ваНОВИћ, к,оји је све време ка'I'ихиэирао с 
по:юваJIiН'ИМ успехом. ШколсКtи надзорнИiК је 
поручник Теодор Јова.новиh . Школска Зl\ра
да је у "весма худом" стању. 

АШАЊА 

На-ставу је током школоке године поха
ђало 27 ђака, који ·су учили уп,озна:вање пи
смена, срицање слова и читање буювара , 
Чlитање часослова и псалтира, писање , цр

к<вену историју, катихизис и две ·основне 
рачунске радње. Учитељ је Стефан Себи
ШЗЈНОВИћ, родом из Осијека, стар 29 година, 
ожењен и от,ац једног детета. Завршио је 

осјечку гимназију и карловачку богослови
ју. Од страних језика зна 'Немачки и латин
с~и, па је искусан и у црквеном певању и 
читању. Своје ђаке је читаво време учио 
с добрим успехом. Добре је 'Нара·ви , а и цр
,юву редовно похађа, па ј е ,село с њим ЗЗiдо

вољно. На име годишње плате прима 100 
фор. у готову и 800 ока пшенице, 1 свињче 
и 6 ХВ. дрва 'у натури. Вероучитељ је Марко 
Маринковиh, калелан, који је оба lПолуго
дишта катихизирао "прилежно". Школски 
надзорник је ПОРУЧlник Теодор Јовановиh. 
Школс.ка згра,да ј е у "весма" добромстању. 

ОВРЕЖ 

Школу ј е ТОКОМ године похађало 25 
ђа,к,а који су уч.или упознавање писмена и 

срицање слова , читање буква.ра и писање, 
црювену историју и две основне раЧУiН.ске 
радње. Учитељ је Ма~сим Попов.иh, 'Родом 
из Платичева , стар 62 године; ·ожењен је и 

има два сина. "Училсј.а в нормалних народ
них училишт" , али је ·оба полугодишта пре
давао ос добрим успехом. Нарави је добре, 
па је село с њим задовољно. Има год:ишњу 
плату од 160 фор. У готову и 100 ока жита 
и 6 хв. дрв-а у натури. Вероучитељ је јереј 
Теодор Михајловиh, админис'Г(ратор паро-
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х.ије,: али он у току године веронауку уоп
ште !Није предавао. Школс~и надзор.ник је 
поручник Теодор Ј овановиh. Школ(жа згра
да је у добром стању. 

ВИТОЈЕВЦИ 

Наставу је пох,ађа:ло 28 ђака који су то
к.()м године учили упознam:ање писмена, 

срицање слова и читање 6уквара, катихи

зис, '3 "изузетно и бројање" . Учитељ је Тео
дор Ј овановиfi, родом :из Нерадина" C'Ilap 46 
година, удов. Завршио је сомборску педа
гогију и, сем -српског, зна IИ iНемачки језик. 
Оба полугодишта је !Децу учио с добрим 
успех<ом. Нарави је "жестоке", "в пјенији и 
чтенији иск'усен, церков прилеж.но посе
шчајет". На име годишње плате прима 100 
фор.- у 'готову, те 600 ока пшенице, 1 д'во
го\ц:ишње крме и 6 хв. дрва у натури. Веро
УЧ1Ј1тељ је јереј Љубомир Танурџић, адми
нистратор парохије, који је све време кати

низирао с похвалним уопехом. Школски 
надз.орник је поручник Ваоилије Стојано
виfi. Шкодока зграда је у "ху\Дом" стању. 

ОГАР 

Училиште су током године пох,ађала 32 
ђака \који су учили У'ПО3JIавање писмена, 
срицање слова, читање часослова, писање, 

црквену историју, ,катихизис и три .основне 
рачу:нске радње. Учитељ је Илија Малеше
виfi, родом из Новог Сада, ,стар 22 године. 
Заврши.о је ,филозофију у Сегедину и Кеч
кемету, те један разред богословије, ла је 
верзиран и у црквеном читању и певаљу. 

Од страних језика зна немачки , мађарски 
и латински. Оба полугодишта је децу учио 
с добрим успехом. ,НараlВИ је .добре, па су с 
њим задовољни и сељаци и парох. На име 
го~шње плате прима 120 фор. у гот.ову И 
750 ока жита, 2 једноroдишња свињчета и 
6 :х;в. дрва у натури. Вероучитељ је поп Пе
тар Мrишчевиfi, који је све време ,катих,изи
рао с добрим успехом. Шк,олск.и надзорњик 

је ња'I'ПОРУЧНИК к.овачевић. Школска згра
да је у добром стању. 

ТОВАРНИК 

Школу су похаi)ала 22 ђака који су то
ком године учили jliпозна'вање .пиомена, сри

цаље слова и чит.ање БУКlвара, исто-рију,15 
ХРИllIfiанску науку и "први вид" рачунице. 
'Учитељ је Петар Арсенијевиfi, родом из 
Срем. Карл-оваца, стар 41 ГОДИЈну, ожењен 

и .отац троје 'деце. У Срем. Карловцима ј е 
заврши.о гимназију и богословију, те добро 

зна црквено читање iИ појање. О.д СТРа!НИХ 
језика зна немачки и латински. Овоје ђаке 
је .оба полугодишта учио 'с добрим уопехом. 
Нарави је \Добре, а и цркву "приле:нию" по
сећује, па је село с њим задовољно. На име 
годишње плате прима 115 фор.а. "р.16 у го
тову, а у натури, опет, 300 ака жмта и 200 
ока кукуруза. Вероучитељ је јереј Крста 

Јелисиfi, администратор парохије, који је 
оба полуг.одишта каТИХ1изирао с добрим 
успехом. Школски надзорник је поручник 

Вечеринац. Школска зграда је у "худом" 
стању. 

КАРЛОВЧИЋ 

Наставу је током године похађало 15 
ђака који су учили 'ji'\Лознавање писмена, 

срицање слова и чит·ање БУЮВЗЈра, часосло
ва и лсалтира, затим писање, историју, ка
тихизис и четири основне ра'чуњске радње. 

Учитељ је Василије Кав.рајић, стар 24 г.о
дине, родом из Срем. Карл-оваца, :rще је за
вршио и гимназиј ске и богославске науке. 
Од стра'lfИХ језика зна немачки ЈИ лаrгински, 
а добро Iпознаје и црк,вено певање и читање. 

Каврајиfi је својим ђацима оба полугоди-
,- ..r.li1.a преда'8ао са успех,ом. Нарави је Iдобре, 
а~и _ црк.ву је уредно похаi)ао, па ј е село с 

њим 3а!ЦОВОЈЬно. Има плату .од 135 фо,р. а. 
Вр. у готову ,те 600 ок·а жита, 2 крмета он 6 
ХВ. дрва у натури. Вероучитељ је поп Јо
ван Су60тиfi, који је оба полу,годишта ка
тихизирао с добрим успехом. Школски над
зор.ник је поручН'Ик Теодор J-авановиЋ. 
Шк,олска ЗЈ1)ада ј е у "худом" -стању. 

ПЕТРОВЧИЋ 

Училиште су TO~OM :юдине похађала 24 
ђа'к.а к.оји су у 1 тюлугсщишту учили упо
знаваље писмена, а у II срицање из буква
ра. УЧгИтељ је Ге.оргије Адамовиfi, род-ом из 

Буковца, стар 57 година, ,ожењен и отац 

двоје ~eцe. Адамовиfi је завршио ботосло-в
ске науке у Срем. К'ЗlPловцима, па ,делими

це говори iИ .немачки. ,Овој е ђа,ке је оба по
ЛУГ.Qдишта учио с добрим у,спех.QМ. Нарши 
је добре, а и цркву уредно похађа, [lа је 
село с њим задовољно. На име годишње 
плате прима 100 фор. а. -нр. у готову, те 

300 ок.а жита, 1 крме и 6 ХЈВ. дрва. Веро,учи
тељ је јереј Милутин Петровиfi, а'дМИјНИ
стратор паRо,хије, к,оји је .оба полугодишта 
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катихизирао уредно. Школс.ки надзорник 

је поруч,Н.ик Теод,ор Ј овановић. ,,3даније 
УЧИЛИШНЬ је совсјем разрушено, дјет-и же 
в приватном дому обучајутсја". 

БЕЧМЕН 

Школу су похађала 23 ђaK~ ' који су у 
току го:цине учили "срицање бук,вара", 
историју и катихизис. Учитељ је Димитри
је Радосављев-иh, родом из Кленка, стар 46 
ГОДИlна, ожењен и 'Отац једног детета. Радо
сављ€виk је српске шк·оле завршио у Ка

маници. а :немач'ке у Срем. Митровици. Сво
је ђаке је оба полуг.одишта учио с добрим 
уопехом. Нарави ј е добре, а цркву уредно 
похађа , па је село с њ'им задовољно. Плата 
му ИЗЈЮСИ 150 фор. ,а. 'Бр. у готову и 6 ХВ. 
дрва го;цишње у натури. Вероучитељ је је
реј Софроније Божиk, администратор па
рохије, који је све 'Време катихизирао с ус
пехом . Школски 'надзорник је lПоручник 
Михајло Цветковиh. Школско здање је 
"осредње" . 

ДОБАНОВЦИ 

Наста.ву је ТОК,ОМ године похађало 25 
ђака .кој и су учили упознавање писмена, 
срицање и читање буквара, читаље часо

СЛО1Ја и псалтира , кат.ихизис и четири 

ооновне рачуноке радље. Учитељ је Никола 
Ковачевиk , родом из Војке, кој.и је ожењен. 
Он је заврш,ио. Ј1имназију и бог.ословију у 
Срем. Карловuима. ЦрК'вено певање и чи
тање зна добро, а .исто тако и немачки и ла
тинсюи језик. КОБачевиk је оба полу годи
шта своје ђаке учио с добрим у,спеХQМ. На

рави је добре, а и цркву уредно похађа, па 
је 'село с 'Њим задо"Вољ'Но . На Иlме годишње 
плате прима 150 фор. а. IВp. у .готову и 400 
о.ка жита , 400 ока кукуруза, 1 свињче и 6 
ХВ. дрва у на:гури. Вероучитељ је Михајло 
3мејановиfi, кanелан, који је катихизи.рао 
"осредње". Школски <JIз!дЗОРНИК је поруч
ник Антоније 3ебиh. Шк.олска зграда је у 
добром стању. 

УГРИНОВЦИ 

Училиште су током године Iпохађала 63 
ђака који су учили упозна-вање писмена, 
срицање и читање бу,квара .и катихизис. 

Учитељ је Јован Рогиfi, родом из Михаље
ваца, стар 26 година. Он је у Срем. Кар
ловцима за·вршио гимназиј у и бог.ословију, 
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па ј е lВешт и у црювеном читању и појању. 
Рогиh је свОје ђаке оба полугО>дишта учио 
с "осредњим" успехом. Нарави је добре, а 
и цркву "lПрилежно" похаljа , па је село с 
њим заДС1ВОЉНО. На име годишње плате при
ма 150 фор. а. вр. у готову, и 300 ока жита, 

300 ока кукуруза, 1 двогодиwње крме и 
6 ХВ. IДopBa у .натури. Вероучитељ је поп Ге
с·ргије Јован-овиk, ,који је све време кати
хизирао с добрим успех,ом. Школски над
зорник је поручник Мејановњћ. Школска 
зграда је у добром стању. 

КРЊЕШЕВЦИ 

Училиште је похађало 28 ђака који су 
токо.м године учили оамо упознаlВање пи

смена , ·срицање слова и катихизи.с. Учитељ 
је Георгије М,арковиh, родом из Војке, стар 

50 година, ожењен, и отац јед·нот детета. 

Марковиk је за-вршио 2 разреда tl'имназије 

у Срем. Карловцима , али је у црквеном пе

вању и .читању искусан. Своје ђаке је у 

току ГО\Ц'ИlНе учио "ооредње". Нарави је до

бре и цркву уредно пох,ађа, али село с њим 

ипак ниј е задовољно. На име годишње пла

те прима 110 фор. а. вр. у гО'Гову И 900 ока 
жита, ] свињче и 6 хв. дрва у натури. Ве
роучитељ је поп Александар Радосављевиh., 

који је оба полугодишта ка'I'и:юизиорао "при
лежно". Школски надзорник је поручник 

Мејановиk. Школс.ка зграда је у "средљем" 
стању. 

ШИМАНОВЦИ 

Школу је у roку године похађало 38 ђа
ка који су учили упознаВ'ање 'пиомена, .сри

цање слова и писаље, чита,ње бук·вара и ча

сослова, катихизис, историј у и рачуницу. 

Учитељ' је Павел Љубинковиk, рођен у селу, 
стар 24 године. Он је гимназију и Iбогосло

Бију завршио у Срем. Карловцима, па, сем 

српског, зна 'и немачки и латински језик. 

Љубинкorвиh је оба полугодишта ОБоје ђаке 

учио с добрим успехом. На-ра,ви је .добре, а 
и цркву уредно похађа, 'Ла ј е ,село с њим 

заДовољно. На име годишње rnлате добија 

]90 фор. а. в·р. у г.отову, као 11 300 ока Ж!Ита , 

1 свињче 11 6 ХВ . дрва у нату,ри . .вероу~и
тељ је n011 Василије Пау.новиh., који је ·ев,е. _ 

време катихизирао с успехом. Школски 
надзорник је поручник Мејановиh.. ш.кол

ска зграда је у добром стању. 
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ДЕЧ 

JfaCTaBY су похађала 42 ђака који су у 
току године учили упознавање писмена, 

срицање и читање бук-вара, читање часо
слова и писање, исто.рију и катих,изис, те 

четири основне рачунске радље. 'Учитељ је 

Никола Максимовиh., родом из места, стар 
29 година и о-жењен. За'Вршио је гимнarзиј 
ске и богословске науке у Орем_ Карловци
ма, па је вешт 'и у црквеном појању и чита
њу. Оба полугодишта је своје ђаке у'ч'ио с 
"превасходним" успехом. Нарави је добре, 
а и цркву уредно похађа, па је сел.о с њим 

задовољно. Његова годишња плата :из-носи 
135 фор. а. вр. у готову и 600 ок.а жита, 
1 свињче и 6 ХВ. дрва у натури. Вероучитељ 
је поп Павел Ракиh., к<>ји је оба полугоди
шта lКатихизирао с "rrpевасходним" успе

X'O:vl. Школск'И _надзорник је поручник Ме
јановиh.. Школска зграда је нова. 

МИХАЉЕВЦИ 

Наставу су током године похађала 44 
.ђака који су учили упознавање писмена, 
затим срицање и читање из буювара и часо
слова, писање, ист.орију , катихизис и "два 

вида" основног рачунања. "Учитељ је д.ими
трије Стефановиh., родом из Сремских Кар
ловаца, стар 25 година. Он је у родном ме
сту завршио гимназијске и богосл.овске на

уке, па добро з.на црк,вено читање 11 пева
ње. Своје ђа.ке је оба полугодишт,а учио с 
добрим успехом. Нара'ви је \Цобре, а и цр
кву уредно похађа) :.ла је ·село -с њим задо
вољно. Има годишњу плату од 100 фор. 

а. вр. у готову и 400 ока жита, 400 ока ку
куруза, 1 двогодишње свињче и 6 Х'В. дрва 

у натури. Вероучитељ је поп А'Ваку:м Сто
јановић., који је све Ћреме катихизирао до
бро и с "прилежним" успех.QМ. Школски 
надзорник је поручник Мејан.овиfi. Школ

ска зграда је у добром стању. 

ПЕЋИНЦИ 

"Училиште је ток·ом године похађало 36 
ђака ,кој:и су учили УПОЗrна18зње писмена, 

орицање, ЧИ'I'ање бу-квара, ХРИIIlh.а.нску .на
у-ку и рачунање. "Уt.ro1тељ је Дэти,д Јевре
мовиfi, јерођакон, РОДОМ мз Каменице , стар 
28 -година. Ј евремовиh. је изучио г.им.назиј
ске iИ богословске йIaYKe у Орем. Карловци
ма, те добро зна црк:вено читање lJ1 певање. 
Оба Iполугодишта је овоје ђаке учио с до
брим успехом. Нарави је добре, а и црюву 

уредно .похађа, па је <Село с њим за,довољно. 

На име годишње плате прима 120 фор. а Бр. 
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у готову и 400 ока }Коита , 400 ока кукуруза 
и 6 х·в. дрва у натури. ВеронауК'у је све вре
ме с уопех·ом предавао поп Радомир Пај
ковић. Школски надзорник је поручник 
Васиh.. Школска зграда је у добром стању. 

НИКИНЦИ 

Шк{)лу је похађало 56 ђака који .су то
ком године учили упозна,вање писмена, сри

цање и читање буква-ра, писање, читање ча
еослова, историју, катихизис и од рачуlНИ

це -при основне рачуноке радње. "Учитељ је 

Георгије Месаревиfi, родом из места, стар 
28 година, који је у Срем. Карловцима за
вршио гимназијске~ -и богословске .науке, па 

добро зна :и црквено читање и певање . Оба 
ПОЛУГОДишта је своје ђаке учио с добрим 
уопехом. Нарави ј е добре, а и цркву редов
но noxaIja, па је село с њим задовољно. Има 
годишњу плату од 120 фор. У .готову И 300 
ока жита, 300 ока кукуруза, 1 двогодишње 
свињче и 6 ХВ. дрва у депутату. Вероучи
тељ је поп Петар Јеге.ровиh., који је чита-во 
време катихизи.рао с добрим успехом. 

Шк-оски надзорник је поручник Васиl\ . 
ШКОЛСКQ здање је у добром стању. 

ВОЈКА 

Овде број ђака није назначен, али је ре
ч:ено да су 'Т()ком године учили упознава.ње 

писмена, срицање и читarње бу,квара, те чи

тање часослова и псалтира, онда писање, 

историју и катих.изис, а из раЧУiНања три 
ОСНО8.не рачунске радње. 'Учитељ је Павел 
Кнежевиh, ро.Дом из Срем. Ка.рловаца , стар 
28 година. Он је завршио гимназијске и 60-
ГОСЛQвске науке у родном месту, па добро 

зна и црквено читање и -певање. Оба полу
годишта је своје ђаке учио ·С добрим успе
хом. Нарави је добре, а и цркву редовно по
сећује, па је село с њим задовољно. На име 
roДИ1.Uње плате добија 140 фор. а. ·Бр. у 1'0-

ТО'ВУ И 500 -ок.а пшенице, 300 ока кукуруза, 
1 двогодишње свињче и 6 Х'в. дрва у .натури. 
Вероучитељ је поп Стефан Ма'РКOIВиh, који 
је ,преко целе године катих,изирао с ".nо

хвалношh.уО. Школски наlДЗОРНИК је поруч
ник Радивојевиh. Ш,колсК'а згра.да је у 

"средњем" стању. 

БАТАЈНИЦА 

Наставу су 'Юком годи:не похађала 64 
ђака који су учили упозна-вање писмена, 

срицање и читање бук'ва-ра, онда часослов, 
псалтир, и.сторију, катихизис и све четири 
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основне рачунске радње. Учитељ је Павел 

Нешковић , 'родом из Голубинац30, стар 44 
године, ,ожењен. Завршио је сомборску пре
па'рандију, а ОД ·страних језика зна .немач
ки . Оба полугодишта ј е -своје ђаке учио с 
лохвалним успехом. Нара,ви је добре , а и 

цркву "прилежно" ,похађа, па је село с њим 
задовољно. На име годишње плате прима 
250 фор. а. ',вр. у го-гову, "кроме всјех делУ
татов", те 6 хв. дрва. Вероучитељ ј е јереј 
Арон ЋУК'И'ћ , парохијски ЗlДми:нистра-гор, 
који ј е све време хатихизирао 'с добрим ус
пехом. lliколски надзорнИiК је по-ручник 
Арон Ивановиh. ШК'олска зграда ј е у до
бром стању. 

СТАРИ БАНОВЦИ 

Училиште је У току године похађало 55 
ђака к,ој и су учили молитве, буквар , часо
сло'в, црквену историју и ка';ихизис. Учи

тељ· је Стефан Шевић, 'родом из Срем. Кар
ловаца , стар 28 година ои {)жењен. ШеВић је 

у Орем. Карловцима завршио гимназиј у и 
бо.тословију, а од страних језика зна немач:
ки и латинск и . Оба полугодишта ј е свој е 

ђаке уч ио с добрим успехом. НаrpаlВИ је до
бре, а и цркву уредно похађа, па је сел.О с 

њим задовољно. На име годишње плате 
прима 120 фор . у готову (сребра) из оп
штинеке касе.Ј7 Вероучитељ је поп Георгиј е 
Геор'ГијеВИћ, који је све ·време .катихизирао 
одлично. Школски надзорник ј е lЛоруч.ник 
Миличевић. illколска зграда је "средњег" 
стања . 

БЕЛЕГИШ 

illк,олу је током године похађало 35 ђака 
који су учили молитве, к'атихизис , истори
ј у, бук:вэр, часослов и све четири основне 
рачунске радње. Учитељ је Свет.озар Тар

бук, рођен у месту, стар 25 година, ожењен, 
без деце. У Срем . Карловцима је завршио 
гимназиј ске и богосл.овске науке, те од 
стра.них језика зна немачки и латинск и . 

Тарбук је оба лолуroдишта с добрим успе
хом учио своје ђаке .не само ,школским 
предметима, већ и црквеном левању. Нара

ви је добре, а и цркву У1редно похађа, па ј е 
село с њим задовQ'Љ·НО. На име годишње 

плате прима 60 фор. у готову из опш'Гинске 
касе. Вероучитељ је ПОП Марко ЈаНКoQ.вић , 
кој и је све време ка~ихизирао с добрим ус
пехом. Школски на.дзорник је лоручник 
Миличевић. Школска зграда је у "худом" 
стању. 

НАПОМЕНЕ 

1 Мисли се, пре свега, на предмете и радње 

кОје су се очигледно училе, али које у изве
штају ипак нису увек поменуте, што првен

ствено важи за писање, и не само за њега. 

2 То по аутору Савићу, који је такав збир 
посебно означио. 

3 Према још необјављеном извештај у за 
школску 1850/51. годину, Лазареви11. је био 
учитељ II разреда школе при храму Светобо
городичиног рождества, па не може бити ни

какве сумње да је то П разред исте школе у 
школској 1849/50. години. 

4 Из извештаја се у случају Земуна не 

види тачно шта је и колико пла11.ао Магистрат, 

а шта, опет . православне црквене општине, од

носно Српски школски фонд који ј е у месту 
постој ао. ' 

5 Иа'КО се овде помињу зграде, ипак није 

сасвим јасно да ли је прота мислио на њих 
или пак на саме учионице, због чега се ове 
друге и помињу (у заградама). 
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6 Ово је други разред школе при цркви 
Св. Николе, чији је учитељ био д. Чобиh, који 
је то био, поуздано знамо, и следеће школске 
1850/51. године. 

7 То је II разред школе при храму Св. 
Тројице, што сведочи и чињеница да је његов 
катихета био горњоварошки свештеник В. Су
ботић. 

8 Ради се о старој школској згради, које 
одавно више нема, док је нова зграда, она која 

и сад постоји, подигнута 1872. године . 

9 То је 1 разред школе при цркви Свето
богородичиног рођења, чиј и је учитељ био Г. 
Томиfi, што доказује и већ помињани извештај 
из 1850/51 , тачније из 1852:' године. 

10 Судеhи по датом редоследу, а и ина1.Iе, 
то је 1 разред школе при храму Св . Николе. 

11 То је 1 разред школе при цркви Св. 

Тројице. 

12 С обзиром на број ђака и на предмете 
који су се предавали и изучавали, нема сумње 
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да се овде ради о oд~љeњy с једном учиони
цом и једном учитељицом, али и с два разреда. 

Међутим, из извештаја се не види при којој 
је школи било ово училиште, али се може 
претпоставити да је било при школи, или бар 

при цркви Св. Николе, где се налазило, поуз

дано знамо, и касније. 

13 СудећИ по броју ученика и предметима 
који су се учили, и овде и другде је било више 

разреда, који , како видимо, уопште нису на

значени. 

14 Овде и још понегде је речено ко плаhа 

учитеље, а другде не, па се с тим у вези при-

мећује да су све ове, граничарске учитеље, 

сем земунских, плаћале српске православне 

црквене општи не, које су издржавале и саме 

школе, док су дечји родитељи и грађани обич
но придода вали понешто у натури. 

I.~ Свакако црквену историју, што, ето, није 

увек напоменуто. 

16 То јест аустријске, односно бечке вред
IIОСТИ. 

17 То јест из касе српске православне црк

вене општине, јер управно-политичке општине 

тада а ни иначе нису брину ле о школама, нити 
су то пак могле, с обзиром на то да је готово 
сва власт била у рукама четних официра. 

DOCUMENTATION SUR LES ECOLES SERBES DU DIOCESE ORTHODOXE DE 
ZEMUN POUR L'ANNEE SCOLAIRE DE 1849/50 

Sreta Pecinjacki 

Le document dont il est question est le 
rappol't de l'archipretre де Zemun, Lazar Savic, 
ecrit sans аисип doute аи l'etour du voyage 
d'inspection а 1 а Лп de l'аппее scolaire de 
1849/50, c'est-a-dire еп ete 1850 аи temps des 
examens de [јп d'annee scolaire. Се rapport 
porte lа date du 15 septembre 1850 а Zemun ~t 
etait adl'esse аи consistoire de l'archidiocese de 
КЮ'lоvсi 01.1 nous l'avons trouve dans les агсћј
ves du patriarcat. Се rapport embrasse toutes 
les ecoles du diocese de Zemun existant а сеНе 
epoque dans tou\~&->Jes agglomerations habltees 
раг les Serbes. Dans le rapport se tl'ouvent des 
notes concises sur chaque ecole qui sont d 'Ui1 
grand interet роиг l'histoire de ces contrees. Le 
rappo1't de l'archipreire Savic est un tres pre
сјеих document поп seulement рагсе que de 
pareils documents sont arrives јusqu'з nos још's 
en fo1't petit потЬге, mais aussi рагсе qu'il соп
tient ипе fouJe d'informations tres interessentes. 
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Tout d 'abord il nous fait voir que chaque agglo
mегаНоп du diocese avait son etablissement 
confessionnel serbe, c'est-a-dil'e orthodoxe, еп
tretenu раг lа communaute orthodoxe ои 1а 
paroisse sauf l'есоlе а Zemun тете dont l'en
tretien еп рагНе revenait а lа Соттипе de lа 
vШе. Оп peut voir aussi que chaque ecole avait 
son maitre d 'ecole, son aumonier et son inspec
teur, tous геguЉ~геmепt retribues. Се rapport 
nous informe aussi sur се qu'on enseignait, qu
clles etaient les qua lifications exigees роиг de
\'епјг maitre d'ecole, quels etaient les етоlи
ments du corps enseignant et тете quelquefois 
sur l'etat du batiment de l'есо1е. Il est vl'ai que 
Savic avait note tout cela sans ordre et d'une 
тапјеге lapidaire mais quand тете tres lisible 
et surement digne de foi vu que l 'archipl'etre 
{~tait оЬјесН! et tres Ыеп informe се qui donnt:! 
епсоге plus du poids а son rappo1't. 




