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УВОДНА РЕЧ

Архивски извори, штампани у петој књизи библиотеке „Архива Епар хије 
браничевске“, представљају део нове тематске целине која носи назив Одлуке 
и решења Сабора, Синода и Епархије браничевске, а која хронолошки покри-
ва период од уједињења помесних цркава и уздизања Српске цркве на ранг 
Патријаршије (12. септембра / 30. августа 1920. године)1 до почетка Другог свет-
ског рата 1941. године. У питању је период који представља засебну етапу у жи-
воту Српске цркве, када, у значајно измењеним друштвено-политичким окол-
ностима након Првог светског рата и формирањем нове мултиконфесионалне 
државне творевине – Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца – долази  до великих 
промена у организационом устројству Српске православне цркве. Уједињењем 
Митрополије београдске и осталих помесних цркава у Српску православну 
цркву и проглашењем Патријаршије са патријархом Димитријем на челу, мења се 
и административно уређење цркве, што се, између осталог, огледа и у оснивању 
нових и обнови некадашњих Епархија. У склопу ових организационих промена, 
1921. године конституисана је, односно обновљена, и Епархија браничевска са 
седиштем у Пожаревцу, а за њеног првог епископа изабран је Митрофан Рајић, 
који је на епископској катедри остао до смрти 1930. године. Већ током наредне, 
1922. године основан је и Духовни суд Епархије браничевске, као централно 
црквено-административно епархијско тело.

Сагледавајући доступне изворе са становишта црквене администрације 
могу се издвојити две целине. Прва обухвата период од конституисања Српске 
патријаршије, када је Пожаревац још увек био у саставу Архиепископије бео-
градске и када је званична преписка вршена преко њеног Духовног суда, док 
се друга односи на време након издвајања Епархије браничевске и формирања  
њених црквено-административних органа. Оснивањем Духовног суда Епархије 
браничевске, 1922. године, вођење црквене администрације прешло је у над-
лежност овог епархијског тела. Међутим, и након тог периода надлежни 
патријаршијски органи су Духовном суду Епархије браничевске или директно 
епископу слали одређена акта са задатком да их преко окружних протопрезви-

1 Проглас успостављања Српске патријаршије на дан Сабора српских светитеља 12.–IX.–1920,–30.–
VIII.–1920. у Сремским Карловцима, Гласник Српске православне патријаршије 5 (1920), 70–73.
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тера обнародују подручном свештенству. У питању су најчешће одлуке и решења 
Светог Архијерејског Сабора и Синода Српске православне цркве. Међутим, по-
ред званичних патријаршијских расписа, Духовном суду Епархије браничевске 
обраћали су се и надлежни државни органи (Министарство вера, Министарство 
грађевина, Министарство саобраћаја…),  али и многобројна грађанска и наци-
онална удружења (Друштво за потпомагање, васпитање и заштиту деце, Српско 
пољопривредно друштво, Београдско певачко друштво…), као и појединци који 
су најчешће препоручивали своја дела од опште црквене или друштвене кори-
сти. С друге стране, значајан број докумената односио се само на одлуке и регу-
лативе којима је нормиран црквени живот на нивоу Епархије браничевске, које 
су доносили надлежни епископ или Духовни суд.

У погледу структуре и садржаја извора из међуратног периода, поред брач-
них парница и судских спорова – који представљају нејвећи део грађе – може 
се уочити широк спектар тема којих се дотичу, не само из сфере црквене, већ и 
социјалне, политичке и културне историје.

Међу публикованим изворима у зборнику докумената Одлуке и решења 
Сабора, Синода и Епархије браничевске 1920–1925 издвајају се две основне 
групе. Прва се односи на организационо устројство и црквено-администра-
тивно уређење Српске православне цркве, као и утврђивање једнообразности 
у литургијском, богослужбеном и верском животу, док друга група извора у 
знатној мери осветљава однос цркве и државе. У питању су документа која 
указују на уплив државе у живот цркве, истичући њену снажну национал-
ну компоненту која нарочито долази до изражаја након Првог светског рата. 
Тада је црква, поред своје основне верске функције, имала и ангажовану улогу 
у истицању националних идеала и изградњи националне свести. Поред тога, 
истој групи докумената припадају и многобројни расписи на основу којих се 
може сагледати социјално ангажована улога цркве и њено учешће у разним ху-
манитарним акцијама, почев од пружања материјалне помоћи социјално угро-
женим групама или појединцима, до прикупљања средстава за помоћ другим 
братским народима након разних елементарних непогода, попут поплава и 
суша. Такође, ови извори указују на место и значај Српске православне цркве 
у свеопштој едукацији и креирању индивидуалног и колективног идентите-
та српског друш тва у периоду између два светска рата, када се верски идеали 
прожимају и спајају с националним. Поред тога, свакако треба издвојити и до-
кумента која се односе на духовно и културно-историјско наслеђе, будући да 
је подизање и опремање цркава умногоме било одређено одговарајућим закон-
ским регулативама. 

Иако у научној литератури није довољно скренута пажња на значај ових из-
вора, значајан део расписа Епархије браничевске публикован је у Службеном 
Веснику Православне Епархије Браничевске, који је као званично епархијско гла-
сило излазио у периоду између 1929. и 1932. године. Након тога, 1933. године, 
покренут је нови лист Епархије браничевске Браничевски весник, који је, поред 
вести из живота епархије, такође наставио да доноси и садржаје расписа.
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Изворни документи публиковани у књизи исписани су српским језиком и 
правописом тога доба. Одступања се срећу исписивањем извесних скраћеница 
на стари начин и навођењем кратких сегмената из богослужбеног текста исписа-
ног црквенословенским, богослужбеним, језиком. Интерпункција и пунктуација 
у извесним позицијама недостају; знаци навода понекад изостају на почетку или 
на крају целине. У документима исписаним руком могу се срести две варијанте 
истог слова (слова т, д); скраћенице типа др., бр. пишу се са једном тачком, две 
тачке, а могу се срести и без икаквог знака скраћивања (понекад се и иницијали 
у потпису на крају докумената пишу без тачке); заступљена су различита право-
писна решења у исписивању истих секвенци (нпр. одсуствовати : осуствовати, 
осуствује); иста лексема исписује се некад великим, некад малим словом (нпр. 
Епархије Браничевске : епархије браничевске, Проти : проти, (округа) Пожаре-
вачког : пожаревачког); енклитике се у извесном броју примера пишу заједно са 
речју уз коју стоје. У народном говору је често изостовљан глас х, па је и у овим 
документима, истина ретко, примећено његово одсуство (најчешће у облику ге-
нитива множине заменичке промене: званични/х/ листа, ови/х/, али и у другим 
облицима: са/х/рана).

Текст изворних докумената доноси се у оригиналној графији, језику и право-
пису. Скраћеницу су дате у изворном облику, изворна интерпункција доследно 
се чува. Оштећени делови односно фрагменти докумената који недостају – лаку-
не – обележени су писањем три тачке у изломљеним заградама (<…>). Тамо где 
је могуће (хипотетички) разрешавају се таква места и стављена су у изломљене 
заграде. Поједине, по нашем мишљењу, очигледне грешке настале испуштањем 
слова или интерпункцијског знака, исправили смо стављањем испуштеног слова 
или знака на одговарајуће место и у косе заграде – //. На очигледне грешке пи-
сара (lapsus calami) такође смо указали – стављањем ознаке (sic!).

Међу публикованим документима у књизи – за разлику од претходних која 
су припадала искључиво фонду Пожаревачког протопрезвитерата чија је грађа 
несређена – уврштен је и известан број из архиве Духовног суда. Будући да је 
овај фонд сређен, документа садрже и одговарајућу сигнатуру која је наведена у 
напоменама означеним звездицама. С друге стране, поједини расписи упућени 
канцеларији окружног протопрезвитера нису сачувани, већ смо пронашли 
њихове преписе које је надлежни протопрезвитер прослеђивао подручном 
свештенству.     

Треба напоменути и то да нису сви сачувани документи из архиве Епархије 
браничевске ушли у састав књиге, зато што су поједини знатно оштећени, 
док је на другима мастило потпуно избледело, што је онемогућило њихово 
рашчитавање.

Документа публикована у књизи пре зен то ва на су хро но ло шким ре доследом, 
мада су извесну потешкоћу стварала поједина решења Архијерејског Сабора, 
која су прослеђивана у виду прилога уз расписе – који у многим случајевима 
нису сачувани, као и неусаглашеност у употреби календара. Ра ди боље пре-
глед но сти, сва ки препис документа има своју нумерацију, ис под ко је се на ла зи 
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његов са др жај у ви ду сажетих ре ге сти. Приликом преписа трудили смо се да, 
што је више могуће, задр жимо 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. Подвучене реченице у изворним 
документима 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.

На крају треба истаћи и то да документа у књизи покривају период од 1920. 
до краја 1925. године по новом Грегоријанском календару, који је био званич-
ни државни календар. С друге стране, да ту ми ко ји се на во де у изворним до-
ку мен ти ма нису у потпуности нормирани, што уноси извесну пометњу. Иако 
је од стране надлежних црквених органа било прописано да се у црквеној 
администрацији обавезно наводе оба датума, што у пракси у великој мери није 
поштовано. Истина, најчешће се срећу оба датума али са различито наведеним 
распоредом, док су у другим документима заступљени само датуми по старом 
Јулијанском или новом календару Грегоријанском календару.

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 бого-
словског 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 протођа 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, про то је ре ју Де ја ну То ми ћу, ста ре ши ни Саборне 
цркве у Пожаревцу и ђакону Горану Илићу. 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.

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.
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Такође су били драгоцени савети и сугестије историчара и теолога Радована 
Пили по вића, директора Архива Српске православне цркве, колегинице Алек-
сандре Илић и лектора 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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ПРЕПИСИ ДОКУМЕНАТА





Архиепископ Београдски 
и
Митрополит Српски
АЕБр. 2382
9/22. септембра 1920 г.
Београд.

Свима окружним протојерејима и среским намесницима.

Ректор Богословије Св. Саве доставио Нам је акт следеће садржине: „По 
решењу Господина Министра Вера од 15. септембра ове год. ВБр. 9372, ове го-
дине примиће се у I разред Богословије Св. Саве до 50 ученика о државноме и 
своме трошку.

Упис се врши у канцеларији Ректората, Васина ул. Бр. 11. свакога дана пре и 
после подне.

У први разред примају се ученици који су свршили најмање четири разреда 
гимназије или реалке. За упис треба да понесу сведочанство о свршеном IV раз-
реду гимназије или ком вишем и уверење од финансиске Управе о непосредном 
порезу, ако жели бити благодејанац. Ако жели плаћати, онда ће плаћати онолико 
колико држава буде плаћала за благодејанце. У Београду ће се вршити упис до 1. 
октобра, а од 1. октобра вршиће се упис и слати пријаве са горњим документима 
у Сремске Карловце Ректорату. 

Упис ће трајати до 4. октобра по новом календару. Рад у школи почеће 16. 
октобра по новом календару.

Ученици и нови и стари треба да се лично јаве Ректорату Богословије од 
10–14. октобра по новом календару у Сремске Карловце.“

<…> о овом упознати све подручно Вам свештенство, како би они о овоме 
известили заинтересоване ђаке, да би се што већи број ученика пријавио за I 
разред Богословије Св. Саве.

Архиепископ Београдски
и

Митрополит Србије,
Димитрије

Бр. 1
О упису ученика у Богословију
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Архиепископ београдски
и
Митрополит Српски
АЕБр. 2434
15/28 септембра 1920 год.
Београд.

ОкружнОм ПрОтОјереју

Пожаревац.

Поводом покренутих питања о томе, да ли поједини парохијани могу тражи-
ти да им се извесна чинодејства врше у другој, а не у оној цркви којој припадају, 
препоручите свима парохијанима да се за свако чинодејство обраћају својој 
цркви и своме свештенику.

Ако би поједини од њих пак неодступно тражили да им се које чинодејство 
обави у другој цркви, препоручите свештенству да, кад кад (sic!) код није спре-
чено каквим другим парохијским послом, овима излази на сусрет саветујући им 
да извесну суму накнаде и својој цркви / евентуално онолико исто колико буду 
платили и другој цркви/.

Ово се може само саветовати парохијанима, али се не може тражити ни на 
каквом законском основу, јер сваки парохијанин, чак и из друге епархије, може 
захтевати да му се извесно богослужење изврши у ма којој православној цркви.

До умешности свештенства и увиђавности парохијана стоји како ће ова 
ствар бити регулисана.

Св. Бр. 1094
АРхиЕПиСКОП БЕОГРАДСКи

и
МитРОПОлит СРБијЕ,

Димитрије

Бр. 2
О праву вршења чинодејстава у другој а 
не у цркви којој парохијани припадају
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Духовни Суд
Архиепископије Београдске.
Бр. 11160.
21 Октобра 1920 год.
Београд.

распис
свима окружним протојерејима и среским намесницима

Господин Министар Вера под ВБр. 8630 од 30 августа о. г. упутио је Мини-
старском Савету овакву представку:

Чланом 229. зак. о црквеним властима одређено је шта протојереји и намес-
ници имају на име дневнице и попутнина из епарх. разреза за вршење ревизије 
цркава у своме подручју и до сада  никаква измена у закону у смислу повећања 
дневнице и попутнине није учињен.

Како је међу-тим, под данашњим екон. односима и приликама, које су насту-
пиле као последице дуготрајног рата; немогуће да висина дневнице и попутнине 
остане иста онаква, како је пре/д/виђена законом, који је био донет пре рата под 
повољним животним погодбама; то да би се омогућило вршење прегледа црка-
ва по округу и рада свештеничког, част ми је учинити предлог Министарском 
Савету: да се дневница и попутнина протојерејима и намесницима у границама 
Краљевине Србије, опсег старих и нових области, за послове предвиђене чл. 
229 зак. о црквеним властима исплаћује у величини сума предвиђених у одлу-
кама Министарског Савет Д. Р. Бр. 35864/1919 и Д. Р. Бр 53778/1919 г. т. ј. по 20 
динара и у име километраже по 0.50 и 1.50/2 динара од километра, но с тим, да 
се ова путовања имају свести на најмању меру и имају се вршити само док ове 
изузетне прилике трају, по специјалним одлукама надлежних епископа, о којима 
се предходно има извештавати Министар Вера.

Одлука Министарског Савета по овом предлогу имала би важити од 1. 
јануара 1920. г. а дотле остају на снази постојећи прописи.

Министарски Савет усвојио је предњи предлог Господина Министра Вера и 
одобрио „да се исплата дневница и попутнина протојерејима и намесницима у 
границама старе Краљевине Србије, врши саобразно одлукама Министарског 
Савета ДРБр. 35864/1919 и ДРБр 53778/1919 год.“

Бр. 3
О протојерејским и намесничким 
дневницама за вршење ревизије
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О овоме је овај Суд под 19 о. м. добио извештај.
Саопштавајући предње Суд Вам препоручује да се у даним приликама 

управљате по овој одлуци.
За свако путовање треба добити специјалну одлуку епархијског епископа.

Секретар, 29–X–1920.
Бр: 1421

Председник Духовног Суда
протојереј,

Мих. и. Поповић

26



Духовни Суд
Архиепископије Београдске.
Бр. 12262
9 новембра 1920 год.
Београд.

распис
Свим окружним протојерејима, среским намесницима и настојатељима 

манастира

Министарство Вера – Православно Одељење – актом својим од 20. октобра 
о. г. НБр: 311 доставило је овом Суду следеће наређење:

„Уговори о Миру закључени у Паризу у току прошле и ове године између наше 
Државе и Држава савезничких и удружених с једне и појединих непријатељских 
држава с друге стране озакоњени су и ступили су у важност.

Они стављају нашој Држави у дужност чување и одржавање гробова 
непријатељских војника као и ратних заробљеника и интернираних грађана, 
умрлих у ропству сахрањених на нашој државној територији.

Ове одредбе садржане су у:

Уговору о Миру са Немачком чл. 225 и 226.
   „  са Аустријом чл. 171 и 172.
   „ са Бугарском чл. 116 и 117.
   „ са Угарском чл. 155 и 156.

Све ове одредбе о питању гробова индентичне су и гласе:
„Владе савезничке и удружене и (Влада противне уговарајуће стране) чуваће 

и одржаваће гробове војника и морнара сахрањених на њиховим територијама.“
„Оне се обавезују да признаду сваку комисију којој једна или друга Влада 

стави у задатак да индентификује, попише одржава или подигне пристојне спо-
менике на реченим гробовима и да иде на руку тој комисији у вршењу њених 
дужности.“

Оне се осим тога слажу да једна другој, са резервом наређења њиховог наци-
оналног законодавства и потреби јавне хигијене, пружи узајамно све олакшице, 

Бр. 4
О одредбама Париског мировног 
уговора које се односе на одржавање 
гробова непријатељских војника, ратних 
заробљеника и интернираних лица
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како би изашле на сусрет молбама за пренос у отаџбину посмртних остатака 
њихових војника и њихових морнара.

– идући члан –

Гробови ратних заробљеника, интернираних грађана, припадника разних 
зараћених држава, који су помрли у ропству биће одржани пристојно према 
погодбама предвиђеним у претходном члану овога уговора.“

„Владе савезничке и удружене с једне стране и Влада противне уговарајуће 
странке с друге стране обавезују се, осим тога, да једна другој ставе на 
расположење:

1.  Потпуну листу умрлих са свима потребним подацима како би се утврди-
ла њихова личност;

2.  Сва обавештења о броју и месту где се налазе гробови свих мртваца 
сахрањених без утврђења њихове личности.“

Достављајући предње томе суду – Конзисторији, Министарство га позива, да 
са овим одредбама упозна све своје подручне органе и да затражи од њих потпу-
ну листу помрлих бив. непријатељских војника са свима потребним подацима, 
ради утврђења њихове личности.

Свака листа да буде засебна као н. пр. листа немачких погинулих војника, 
ратних заробљеника и интернираних грађана, листа аустриских, бугарских, 
угарских и т. д.

листу о броју и месту, где се налазе гробља и гробови појединих бив. 
непријатеља без утврђења њихове личности.

извештај, у каквом стању се налазе гробља, ко је о њима до сада водио бригу 
и надзор.

Све ове податке Суд – Конзисторија прегледаће и најдаље до 15 децембра т. г.  
испослати овом Министарству.“

Достављајући Вам ово Суд Вам препоручује да све податке прикупите од под-
ручних Вам свештеника и овоме Суду одмах и најдаље до 25 овог месеца исте 
доставите.

Секретар,
Драг. Миловановић
12–XI–1920.

Председник Духовног Суда
протојереј,

Мих. и. Поповић
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