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251 О обавезама и дужностима ђакона
252 О потраживању спискова извода венчаних чиновника
253 О препоруци књиге Учење васељенске православне цркве са 

разликама учења у другим хришћанским црквама
254 О крштавању деце и вођењу црквене администрације
255 Решење Архијерејског Сабора о крштавању деце 

и вођењу црквене администрације
257 Решење Архијерејског сабора које се односи на надгледање 

пастирког рада парохијског свештенства
258 Решење Архијерејског Сабора о ношењу 

протопрезвитерских камилавки
259 Решење Архијерејског Сабора о вођењу Протокола 

рођених, венчаних и умрлих
260 Решење Архијерејског Сабора о подизању 

парохијских цркава и капела
261 О саборској одлуци која се односи на исповест 

у време великог поста
263 Решење Архијерејског Сабора о исповести тешко болесних лица
265 О потраживању инвентара покретне и 

непокретне црквене имовине
266 О саборској одлуци која се односи на искорењивање 

појединих влашких обичаја
267 О саборској одлуци која се односи на одевање свештених лица
268 О обавези коришћења црквеног печата 

приликом званичних преписки
269 О венчавању лица са деформитетом
270 О учешћу свештеника у Регрутним комисијама



271 О изградњи цркава или капела у парохијама које 
су раније припадале манастирима

272 О искорењивању „незнабожачких обичаја“ код Влаха
274 О мерама против назаренске секте
275 О склапању брака између малолетних лица
276 О избору духовника за исповест за време великог поста
277 О позиву „Српског трговачког удружења“ за прикупљање прилога 

за „браћу Русе пострадале од прошлогодишње неродице“
279 О причешћу ученика основних и средњих школа
280 О правилима која се односе на закуп црквеног имања
282 О правилима за вођење Протокола рођених, венчаних и умрлих
283 О заклетви чланова црквеног одбора
284 О вођењу црквених рачуна
286 О препоруци књиге Учење васељенске православне 

цркве, пропраћено са разликама које се находе 
у другим хришћанским црквама

287 О вођењу књига рођених, венчаних и умрлих
288 О разрешењу црквених одбора
289 О набавци црквених књига за упис рођених
290 О упутствима за вођење Протокола рођених, венчаних и умрлих
291 О попуњавању Извода о ванбрачно рођеној деци
292 О издавању црквеног имања
294 О висини новчане помоћи за свештеничке удовице
295 О потраживању извода из капитала цркава и манастира
296 О потраживању списка са бројем новоподигнутих 

и оправљених старих цркава и капела
297 О прикупљању и исплати свештеничког бира
299 О обавезама и дужностима среских намесника
300 О осуди књига и јавног деловања Васе Пелагића
301 О упису оглашавања брачника
302 О коришћењу манастирских црквених утвари
303 О упутствима за искорењивање гатања и врачања
305 О обавезама свештенства да подносе извештаје о броју 

умрлих и болестима од којих су умрла лица боловала
306 О потраживању извештаја о црквеним капиталима
307 О прописима који се односе на удају девојака 

које су напуниле осамнаест година
309 О понашању и богослужбеним обавезама 

свештенства за време великог поста
311 О именовању духовника за исповест у време великог поста
312 О издавању Извода рођених и умрлих
313 О штампању Протокола за оглашене
314 О обавезама свештенства према лицима осуђеним на смртну казну



315 О одлуци да црквене општине набаве печате
316 О висини свештеничког хонорара за чинодејства
317 О потраживању извештаја о ванбрачним паровима
318 О исплати новчане помоћи свештеничким удовицама
320 О забрани давања црквеног новца „под 

интерес“ приватним лицима
321 О одевању свештених лица
322 О потраживању списка цркава оштећених у земљотресу
323 О потраживању података за књигу Православна 

српска црква у Краљевини Србији
324 О вршењу богослужења у црквеним кућама при 

црквама које су оштећене у земљотресу
325 О потраживању спискова војних обвезника
326 О слању књига митрополита Михаила црквеним општинама
327 О штампању Протокола за уписивање оглашених лица
328 О потраживању списка са црквеним рачунима
329 О издавању крштеница војним обвезницима
330 О забрани одржавања забава уочи недељних и празничних дана
331 О свештеничким приходима од венчања
332 О саборској одлуци да се при црквама и манастирима 

воде читуље умрлих свештеника
333 О саборској одлуци о одржавању брачних 

испита за време великог поста
334 О празновању црквених празника
335 О саборској одлуци да се за потребе крштавања набаве крстионице
336 О саборској одлуци која се односи на набавку икона из Русије
337 О саборској одлуци да се црквени капитали 

предају Управи фондова

339 РЕПРОДУКЦИЈЕ ДОКУМЕНАТА

409 РЕГИСТАР





УВОДНА РЕЧ

Архивски извори, публиковани у трећој књизи библиотеке „Архива Епархије 
браничевске“, хронолошки се надовезују на оне из претходне публикације, а 
односе се на период од 1877. до 1893. године, када је Пожаревац, у црквено-
административном погледу, као седиште Окружног протопрезвитерата, био у 
саставу Митрополије београдске. Извори припадају истој тематској целини, и 
односе се на уредбе, прописе, правила и решења Архијерејског Сабора које је 
Конзисторија (Духовни суд) Митрополије београдске, преко окружних про-
топрезвитера, прослеђивала подручном свештенству. Поред конзисторијских 
расписа, знатан број докумената које су потписивали надлежни митрополити 
односи се на регулисање црквеног живота у самој Архиепископији.

У погледу структуре и садржаја публикованих извора, као и код претход-
них публикација, може се уочити широк спектар тема којих се дотичу, не само 
из сфере црквене, већ и социјалне, политичке и културне историје. Међу њима 
издвајају се две основне групе. Прва се односи на организационо устројство 
и црквено-административно уређење православне цркве у Кнежевини, потом 
Краљевини Србији, као и утврђивање једнообразности у литургијском, бо-
гослужбеном и верском животу. Друга група извора у знатној мери осветљава 
однос цркве и државе. Из њих се види да је држава у цркви видела снажан инте-
гративни фактор у изградњи националног идентитета и утврђивања ауторитета 
сопствене власти. С друге стране, они откривају и тежњу државе да контроли-
ше црквене власти мешајући се у унутрашњи живот цркве и њено канонско 
устројство, што се најбоље може сагледати кроз смену митрополита Михаила са 
чела највише црквене институције у Краљевини Србији и успостављање „нека-
нонске јерархије“. Поред тога, истој групи докумената припадају и многобројни 
циркулари на основу којих може да се сагледа улога и место православне цркве 
у свеопштој едукацији и креирању индивидуалног и колективног идентитета 
српског друштва у 19. веку.

Документи публиковани у овој књизи исписани су Вуковом азбуком и Ву-
ковим начином писања, правописом несређеним и колебљивим. Извесни слов-
ни знаци, интерпункција и пунктуација понекад су употребљени у зависно-
сти од процене писара; знаци навода понекад изостају или на почетку или на 
крају целине, а понегде је на крају реченице изостављена тачка, што смо и ми 
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изостављањем констатовали. У истом документу срећу се две варијанте истог 
слова, различита решења у исписивању истих секвенци (нпр. парохијск- : па-
рохиск-, безплатно : бесплатно), иста лексема исписује се некад великим некад 
малим словом. Енклитике се у извесном броју примера пишу заједно са речима 
које им претходе, предлози се понекад пишу спојено с речју уз коју стоје, реч 
за негацију долази најчешће спојено с речју уз коју стоји. Глас ј у неколико при-
мера, код једног писара, означен је са i (нпр. протоiереј), срећу се и облици без 
иницијалног ј (нпр. ектенија). У народном језику није се употребљавао суглас-
ник х, па је и у овим документима, истина ретко, примећено његово одсуство 
(нпр. њиово, одма). Изостављање графије х у облицима генитива ретко се среће 
(нпр. парохиски).

Основни лексички фонд изворних докумената је српски. Формуле учтивости 
преузимане су из рускословенског, односно, црквенословенског. Речи преузе-
те из рускословенског (црквенословенског) и руског ретко су фонетски и гра-
матички посрбљаване. Отуда се у формулама учтивости могу срести облици 
чешњејши, благоговјенјејши које нисмо сматрали грешкама писара, а среће се и 
облик протопрезвитар. У сваком случају, усвајање српског књижевног језика на 
основама народног одразило се и на црквену административну преписку.

Текст изворних докумената доноси се у оригиналној графији, језику и до-
брим делом у изворном правопису – уз при мед бу да ни су рет ки слу ча је ви да се 
уоп ште не мо же по у зда но утвр ди ти да ли се ра ди о ве ли ком или ма лом сло ву. У 
раз ре ша ва њу та квих си ту а ци ја слу жи ли смо се ана ло ги јом, сле де ћи ин тен ци ју 
и стил до ку ме на та – и по је ди нач но и уоп ште. Скра ће ни це су да те у из вор ном 
об ли ку, из вор на ин тер пунк ци ја до след но се чу ва. Све ин тер по ла ци је, ис пи са не 
ка ко над ред но та ко и на мар ги на ма, ста вље не су на сво је ме сто без по себ ног 
обе ле жа ва ња. Оште ће ни де ло ви од но сно фраг мен ти до ку ме на та ко ји не до ста-
ју – ла ку не – обе ле же ни су пи са њем три тач ке у из ло мље ним за гра да ма (<…>). 
Та мо где је мо гу ће (хи по те тич ки) раз ре ша ва ју се та ква ме ста и стављена су у 
изломљене заграде. Поједине, по нашем мишљењу, очигледне грешке настале 
испуштањем слова, исправили смо стављањем испуштеног слова на одговарајуће 
место и у косе заграде (//). На очигледне грешке писара (lapsus calami), такође 
смо указали – стављањем ознаке (sic!).

Сачувани ар хив ски до ку мен ти у архиви Епархије браничевске, пре зен то ва-
ни су хро но ло шким ре доследом, а ра ди што боље пре глед но сти, сва ки по на о соб 
има своју нумерацију, ис под ко је се на ла зи са др жај докумената у ви ду сажетих 
ре ге сти. Приликом преписа трудили смо се да, што је више могуће, задржимо 
изворну форму докумената, а ка ко би се сте као пот пу ни ји увид у аутен тич ни 
из глед гра ђе, је зик и пра во пис, иза по гла вља са пре пи сима на ла зи се блок са 
ре про ду кцијама изабраних до ку мен ата. Подвучене реченице у изворним доку-
ментима у препису су дате у болд варијанти. Ис под сва ког до ку мен та, у ви ду 
пот пи сних ле ген ди, ис пи сан је ње гов ред ни број из пу бли ка ци је, а уко ли ко је он 
ви ше стра ни чан, у за гра ди је дат и број стра не. Како би се стекао што бољи пре-
глед садржаја публикованих извора, на крају књиге на ла зи се општи ре ги стар.
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Треба напоменути и то да нису сви документи из архиве Епархије брани-
чевске ушли у састав књиге, зато што су поједини знатно оштећени, док је на 
другима мастило потпуно избледело, што је отежало њихово рашчитавање.

На крају треба истаћи и то да су да ту ми ко ји се на во де у изворним до ку мен-
ти ма да ти по ста ром, Ју ли јан ском ка лен да ру, који је био у званичној употреби.

У току рада на публиковању грађе помоћ су нам пружиле поједине инсти ту-
ције, пре свега, Епархија браничевска, као и већи број појединаца. Нај пре смо 
дужни да изразимо благодарност Његовом Преосвештенству Епископу брани-
чевском Господину др Игнатију, редовном професору Православног богослов-
ског факултета, без чијег благослова и свесрдне помоћи реализација идеје да 
се епархијска грађа објави не би била могућа. Такође, на ро чи ту за хвал ност 
исказујемо и др Ми ро сла ву Ти мо ти је ви ћу, редовном професору на Одељењу за 
историју уметности Филозофског факултета у Београду, на дра го це ним са ве-
ти ма и примедбама, као и под сти ца ју и по др шци, како то ком истраживачких 
радова, тако и приликом при пре ма пу бли ка ци је за штампу, ко ји је ујед но, по ред 
Ње го вог Пре о све штен ства, и њен ре цен зент.

По себ ну благодарност изражавамо ђа ко ну Злат ку Ма ти ћу, асистенту на 
Катедри за Основе римокатоличке и протестантске теологије Православног 
бого  словског факултета у Београду, на све срд ном раз у ме ва њу и по мо ћи током 
истраживања грађе и рада на припреми књиге, ко ји се истовремено несебично 
заложио да се библиотека „Архива Епархије браничевске“ на ђе у окви ру из да ња 
Од бо ра за про све ту и кул ту ру Епар хи је бра ни чев ске. По ред то га, захваљујемо 
се и оста лом све штен ству пожаревачке Црквене општине, пре свих про то је ре-
ју Де ја ну Ив ко ви ћу, се кре та ру Управног одбора Епар хи је бра ни чев ске и ар хи-
је реј ском на ме сни ку По жа ре вач ком, и про то је ре ју Де ја ну То ми ћу, ста ре ши ни 
Саборне цркве у Пожаревцу. По ред све ште них ли ца, по моћ су нам пру жи ли и 
по је дин и службеници Црквене општине и епар хи јских те ла, из ме ђу оста лих: Го-
ран Илић, Ду шан Сте па но вић, Ми ро слав Дми тро вић и други.

Зна чај ну по др шку и ко ри сне примедбе до би ја ли смо од ко ле га и при ја те ља 
мр Иго ра Бо ро за на и мр Вла ди ми ра Си ми ћа, асистената на Одељењу за исто-
рију уметности Филозофског факултета у Београду, и на томе им ве о ма за-
хваљујемо.

Такође су били драгоцени савети и сугестије историчара и теолога Радована 
Пили по вића из Библиотеке Српске патријаршије, колегинице Александре Илић 
и лекторке Славице Јовановић, на чему смо им искрено захвални.

Поред поменутих колега, захваљујемо и Ивану Јовановићу из Института за 
теолошка истраживања, при Православном богословском факултету.

На кра ју, нарочиту за хвал ност из ра жа ва мо про то је ре ју Дра га ну Ла зи ћу, ње-
го вој, као и на шим по ро ди ца ма, на ви ше го ди шњој по др шци, не се бич ној по мо ћи 
и раз у ме ва њу.
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Пречестњејши Протојереј!

Власт Архијерејска у договору са г. Министром војеним, ослободила је бата-
лијоне Свештенике од те њиове досадање војене дужности, но како се уместо 
ове показале друге потребе у државним пословима којима и Свештенство треба 
да притече, а то су, по изјави г. Министра војеног од 23. пр. месеца № 16374. да 
се и свештеници <мо>гу употребити у кругу својих парохија за <по>моћнике 
магацина, магационера и за стани<чне> помоћнике. То је власт Архијерејска, да 
би се овој потреби удовлетворење дало, наредила, да Протојереји поднесу окр. 
Командантима спискове свију Свештеника у своме округу и у договору с’ њима 
одреде где буде потреба за поменуте дужности Свештеника, пазећи уједно и 
на то, да би Свештеници вршећи ову државну дужност у кругу својих парохија 
без уштрба вршили и своју духовну дужност пастирск<у> у својој Парохији и 
Цркви.

Саобштавајући вам Конзисторија ово наређење власти Архијерејске пре-
по ручује вам, да се постарате непремено по њему поступати и подручном вам 
Свештенству исто наређење саобштити, препоручив му уједно, да је потребно да 
се и сами својички и радо одзову овој потреби државној и услуге јој са највећом 
вољом чине.

О извршењу овога поднећете у своје време извештај.

К№ 3931/76.
4. Јануара 1877. г.
у Београду
Секретар,
АтанГеоргієвић

Председник Конзисторије
протојереј,

СДимитрієвић

Бр. 1
О ослобађању свештених лица 
од војних дужности
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Пречестњејши Протојереј!

Поводом погинулих у минулим бојевима са непријатељем наших војника, 
траже удове ожењених, а у боју погинулих, да се за другога преудају, којима 
Свештенство неодобрава, неимајући, подпуног озвешћа о погинулом. Да би се 
овој ствари помогло и незгода за удове уклонила, власт је Архијерејска умолила 
г. Министра војеног за наредбу, да старешине војничке окружне Команде пре-
даду спискове умрлих дотичним Окр<.> Протојерејима, како би ови знали одма 
тр<…>енима дати сходна удовлетворења.

Усљед овога, Конзис<т>орија вам по наређењу власти Архијерејске <пр>епо-
ручује, да се у случају десивше под<о>бне прилике према овоме управљате и 
свештенству подручном вам саобштите.

А да би се још и боље сазнање о погинулима добило, нека и сви дотични бив. 
војени Свештеници преко вас поднесу спискове оних погинулих војника, које су 
они опојали, и такове Спискове доставиће ваше пречестност Конзисторији ради 
доставе власти Архијерејској.

К№ 3932/76.
4. Јануара 1877. г.
у Београду
Секретар,
АтанГеоргієвић

Председник Конзисторије
Протојереј,

СДимитрієвић

Бр. 2
О потраживању списка страдалих у рату 
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Благоговјејњејши Протојереј

Опажа се веома, да скоро у целом вашем протопопијату родитељи мла-
до љетним својим синовима просе девојке, и желе да се међу њима бракови 
закључавају што је и духовним и грађанским законом забрањено; зато вам на-
лажемо, да сво свештенство округа Пожаревачког обавестите, да не дрзну међу 
младољетнима испите чинити и тиме родитеље њихове на трошак наводити, да 
неби у будуће строгост закона искусили С№: 40.

Вам
КЄ№ 197
27. Јануара 1877. год.
у Београду.

благожелателни
Архијепископ Београдски и

Митрополит Србски,
Михаил

Бр. 3
О забрани склапања бракова 
између малолетних лица
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Благоговјњејши Протојереј,

Изгледи су за мир и потоме престаће потреба станица и других војених дуж-
ности; те ће и свештеници бити ослобођени таквог неразложног поступка, о’ 
коме јављате од 13. т. м.

Вам
Є№: 346
18. Фебруара 1877.
у Београду

благожелателни
Архијепископ Београдски и

Митрополит Србски,
Михаил

Бр. 4
О престанку војних дужности свештених лица
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Пречесњејши Протојереј!

На молбу Неготинске Конзисторије, коју је она управила на Министра Про-
свете у смислу том, да јој се објасни распис његов од 18 Новембра пр. год. 
№ 3604. К№ 3657. и то што се тиче залога за црквена имања која се дају под 
закуп – Г. Министар је Актом својим од 20 тек. № 795 поводом тога јавио и 
овој Конзисторији „да се у том погледу неможе прописати никаква ближа оп-
шта мера за то, што је неједнака вредност имања које се даје под закуп, и што 
су закупци, што се тиче сигурности опет неједнаки, па према томе оцењивање 
овога двога као и одмеравање залога, ставља се у дужност туторима Црквеним 
и Конзисторијама који су по поменутом распису одговорни за штету, која би се 
доцније догодила.“

Ово објаснење Г. Министра Конзисторија вам у свези свога расписа К№ 3657 
од 22. Новембра пр. год. саопштава с’тим да га подручном свештенству и ту-
торима Црквеним доставите те да се према њему приликом издавања добара 
Црквени управљају.

К№ 926
22 Марта 1877 г.
у Београду
Секретар.
АтанГеоргієвић

Председник Конзисторије
Протојереј,

СДимитрієвић

Бр. 5
О правилима која се тичу закупа црквеног имања
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Благоговјејњејшиј Протојереј!

Држимо да ће бити забуна ако се по вашем предлогу № 298. нареди, да нека 
села припадну Намесничеству, а друга Протопрезвитерату, као и да се из једног 
среза шаљу Намесничеству који је у другом срезу. Зато би желели да ви и ову 
примедбу узмете у обзир, па да Намесничества остану у кругу срезова својих и 
да се не цепају парохије на две стране.

вам
Е№. 799.
24 Априла 1877 год.
у Београду

благожелателни
Архијепископ Београдски и

Митрополит Србски,
Михаил

Бр. 6
О регулацији парохија
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Пречестњејши Протојереј

Под Насловом „Новаја Катавасија“ израдила је једна стручна, свештен. осо-
ба књигу, која је по наше православне Цркве и свешт. од потребе нарочито за 
сиротиње Цркве, јер у њој има кратко правило, за све празнике у православној 
српској Цркви.

По наредби архијерејске власти извештавате се за ову књигу с’ тим да се она 
може набавити за Цркву, која би желила да је има, код књижаре овд. Велимира 
Валожића у Београду по цени 12. гр. чар.

К№ 2992.
18. Јула 1877. год.
у Београду
Секретар,
АтанГеоргієвић

За Председника Конзисторије
Члан.

Свешт. Сима Петровић

Бр. 7
О препоруци књиге Новаја Катавасија
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