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РЕГИСТАР

УВОДНА РЕЧ
Архивски извори штампани у шестој књизи библиотеке Архива Епархије
браничевске односе се на период од 1926. до 1930. године. Међу публикованим
документима издвајају се две основне групе. Прва се односи на организационо
устројство и црквено-административно уређење Српске православне цркве, као
и утврђивање једнообразности у литургијском, богослужбеном и верском животу. С друге стране, друга група извора у знатној мери осветљава однос цркве
и државе указујући на значајан уплив државе у живот цркве, као и то да је црква
у том периоду, поред своје основне верске функције, имала и ангажовану улогу
у истицању националних идеала. Поред ових, истој групи докумената припадају
и многобројни расписи на основу којих се може сагледати социјално ангажована улога цркве и њено учешће у разним хуманитарним акцијама, почев од
пружања материјалне помоћи социјално угроженим 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 идентитета српског друштва у периоду између
два светска рата, када се верски идеали прожимају и спајају с националним.
Поред тога, свакако треба издвојити и документа која се односе на духовно и
културно-историјско наслеђе, будући да је подизање и опремање цркава умногоме било одређено одговарајућим законским регулативама.
Изворни документи публиковани у књизи исписани су српским језиком и
правописом тог доба. Одступања се срећу исписивањем извесних скраћеница на
стари начин и навођењем кратких сегмената из богослужбеног текста исписаног
црквенословенским, богослужбеним, језиком. Интерпункција и пунктуација у
извесним позицијама недостају; знаци навода понекад изостају на почетку или
на крају целине. Скраћенице типа зап., 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 правописна решења у исписивању истих секвенци (нпр. безпрекидно : беспрекидно,
Привилигована : Привилегована Аграрна Банка); иста лексема исписује се некад великим, некад малим словом (нпр. Епархије Браничевске : епархије браничевске, Божију : божји); среће се погрешно обележавање гласова (повућени);
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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 (учитељски/х/ сила, са/х/рањивање, артије).
Конгруенција падежа није увек спроведена.
Текст изворних докумената доноси се у оригиналној графији, језику и правопису. Скраћеницу су дате у изворном облику, изворна интерпункција доследно
се чува. Оштећени делови односно фрагменти докумената који недостају – лакуне – 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 писара (lapsus calami) такође смо указали – стављањем ознаке (sic!).
Један део ових докумената публикован је у Службеном Веснику Православне
Епархије Браничевске, који је као званично епархијско гласило излазио у периоду између 1929. и 1932. године. Такође, треба нагласити 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. С
друге стране, поједини расписи упућени канцеларији окружног протопрезвитера нису сачувани, већ смо пронашли њихове преписе које је надлежни протопрезвитер прослеђивао подручном свештенству.
Документа публикована у књизи презентована су хронолошким редоследом,
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. Ради боље пре
гледнос ти, сваки препис документа има своју нумерацију, испод које се на
лази његов садржај у вид у сажетих регес ти. Приликом преписа трудили смо
се да, што је више могуће, задржимо изворну форму докумената, а како би се
стекао потпунији увид у аутентични изглед грађе, језик и правопис, иза по
главља са преписима налази се блок са репрод укцијама. Подвучене реченице
у изворним документима у препису су дате у болд варијанти. Испод сваког
док умента, у вид у потписних легенди, исписан је његов редни број из публи
кације, а уколико је он вишес траничан, у загради је дат и број стране. Да би
садржај публикованих извора био што прегледнији, на крају књиге налази се
општи регис тар.
Свакако треба истаћи и то да документа у књизи покривају период од 1926.
до краја 1930. године по новом Грегоријанском календару, који је био званични
државни календар. С друге стране, дат уми који се наводе у изворним докумен
тима нису у потпуности нормирани. Иако је од стране надлежних црквених
органа било прописано да се у црквеној администрацији обавезно наводе оба
датума, то у пракси у великој мери није поштовано. Истина, најчешће се срећу
оба датума али са различито наведеним распоредом, док су у другим докумен-
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тима заступљени само датуми по старом Јулијанском или новом Грегоријанском
календару.
У току рада на публиковању грађе помоћ су нам пружиле поједине инсти
туције, пре свега, Епархија браничевска, као и већи број појединаца. Најпре
смо дужни да изразимо благодарност Његовом Преосвештенству Епископу
браничевском Господину др Игнатију, редовном професору Православног богословског факултета, без чијег благослова и свесрдне помоћи реализација идеје
да се епархијска грађа објави не би била могућа. Такође, нарочит у захвалност
исказујемо и др Мирославу Тимотијевићу, редовном професору на Одељењу за
историју уметности Филозофског факултета у Београду, на драгоценим саве
тима и примедбама, као и подстицају и подршци, како током истраживачких
радова, тако и приликом припрема публикације за штампу, који је уједно, поред
Његовог Преосвештенства, и њен рецензент.
Посебну благодарност изражавамо протођакону Златку Матићу, асистенту
на Катедри за Основе римокатоличке и протестантске теологије Православног
богословског факултета у Београду, на свесрдном разумевању и помоћи током
истраживања грађе и рада на припреми књиге, који се истовремено несебично
заложио да се библиотека Архива Епархије браничевске нађе у оквиру издања
Одбора за просвету и културу Епархије браничевске. Поред тога, захваљујемо
се и осталом свештенству пожаревачке Црквене општине, пре свих протојереју
Дејану Ивковићу, секретару Управног одбора Епархије браничевске и архијереј
ском намеснику пожаревачком, протојереју Дејану Томићу, старешини Саборне
цркве у Пожаревцу и ђакону Горану Илићу. Поред свештених лица, помоћ су
нам пружили и поједини службеници Црквене општине и епархијских тела.
Значајну подршку и корисне примедбе добијали смо од колега и пријатеља
мр Игора Борозана и мр Владимира Симића, асистената на Одељењу за историју
уметности Филозофског факултета у Београду, и на томе им веома захваљујемо.
Такође су били драгоцени савети и сугестије историчара и теолога Радована
Пилиповића, директора Архива Српске православне цркве, колегинице Александре 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 крају, нарочиту захвалност изражавамо протојереју Драгану Лазићу, ње
говој, као и нашим породицама, на вишегодишњој подршци, несебичној помоћи
и разумевању.
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ПРЕПИСИ ДОКУМЕНАТА

Бр. 1
О правилима за похађање наставе из веронауке
некрштених ученика у гимназијама

ПРАВОСЛАВНИ
ЕПИСКОП БРАНИЧЕВСКИ

Е. Бр. 1553.
30–XII (12–I–) 1925/6. год.
Пожаревац.
ОКРУЖНОМ ПРОТОПРЕЗВИТЕРУ,
ПОЖАРЕВАЦ.

Поводом насталог питања да ли ће се деца некрштена која су у гимназијама,
дозволити учење о вери, као и да ли ће се иста испитивати и оцењивати, Свети
Архијерејски Синод изволео је под Син. Бр. 1497/зап: 1918–1925. одлучити:
„Некрштену децу у гимназији треба пустити да уче науку о вери, али док се
не крсте не могу бити испитивана нити оцењивана, нашто би се имала упозорити гимназијска управа“.
О горњој одлуци обавестите тамошње вероучитеље на гимназијама знања и
управљања ради у колико би било некрштених ученика.
Епископ Браничевски,
Митрофан
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Бр. 2
О препоруци Литургике Лазара Мирковића

ПРАВОСЛАВНИ
ЕПИСКОП БРАНИЧЕВСКИ

Е. Бр. 1585.
30–XII (12–I–) 1925/6. г.
ПОЖАРЕВАЦ.

СВИМА ОКРУЖНИМ ПРОТОПРЕЗВИТЕРИМА,
СРЕСКИМ НАМЕСНИЦИМА И МАНАСТИРСКИМ СТАРЕШИНАМА.

Протопрезвитер Д-р Лазар Мирковић, редовни професор Универзитета Београд, Капетан Мишина ул. бр. 11. спремио је за штампу књигу: ПРАВОСЛАВНА
ЛИТУРГИКА ИЛИ НАУКА О БОГОСЛУЖЕЊУ ПРАВОСЛАВНЕ ИСТОЧНЕ ЦРКВЕ, ДРУГИ, ПО-

СЕБНИ ДЕО (СВ. ТАЈНЕ И МОЛИТВОСЛОВЉА).

Ова књига је неопходно потребна сваком православном свештенику, монаху
и богослову, као и требник и службеник, јер у њој имају тачно упутство за правилно вршење св. тајана и молитвословља у требнику. Ова књига има много да
учини за правилно, једнако и са разумевањем вршење богослужења у српској
православној цркви.
На претплату се пријављује дописном картом. Новац не треба унапред слати.
Ко се пријави за претплатника дужан је књигу купити.
Када књига изиђе, разашиљаће се претплатницима препоручено уз доплату
(стаје 7. динара), према томе књига се доплатом и препорученом поштарином
коштаће највише 67. динара.
Ако се не пријави толики број претплатника, да се претплатом осигурају
трошкови штампе, то се књига неће штампати, што ће бити објављено у Гласнику службеном листу Српске Православне Патријаршије.
Препоручујемо свештенству најтоплије ову књигу и уједно наређујемо, да се
има набавити за све црквене и манастирске библиотеке.
Епископ Браничевски,
Митрофан
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Бр. 3
О препоруци књиге Задужбина

ПРАВОСЛАВНИ
ЕПИСКОП БРАНИЧЕВСКИ

Е. Бр. 1610.
30. XII (12–I–) 1925/6 год.
Пожаревац
СВИМА ОКРУЖНИМ ПРОТАМА, СРЕСКИМ НАМЕСНИЦИМА
И СТАРЕШИНАМА МАНАСТИРА.

Препоручујемо за манастирске и црквене библиотеке књигу Задужбина,
Годишњак III. фонда Станојла и Драгиње Петровића за годину 1924/5. Цена 15.
динара.
Наруџбе ваља слати председнику одбора г. Миливоју Башићу, Београд Александрова 84.
Епископ Браничевски,
Митрофан
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Бр. 4
О попуњавању пријава за пријем
свештеничког додатка на скупоћу

Духовни Суд
Епархије Браничевске
Бр. 8070.
5/18. јануара 1926. год.
Пожаревац.
СВИМА ОКРУЖНИМ ПРОТОПРЕЗВИТЕРИМА И СРЕСКИМ НАМЕСНИЦИМА.

У прилогу под ./. достављају Вам се 72 ком. пријава за пријем додатка на
скупоћу свештеницима с препоруком да сваком свештенику доставите по три
пријаве да их најтачније попуни подацима који се траже, па потом их врати
Вама, а ви хитно Суду овом.
Ради тачнијег попуњавања ових „Пријава“ препоручује Вам се да пријаве
проучите и објасните свештенству тако да се у свакој рубрици тачно да одговор
с обзиром на прилике у епархији.
Сваки свештеник ће од своје финансијске Управе прибавити уверење о разрезаном свештеничком биру за 1925. год. А ако бир за 1925. год. није разрезан
онда извештај о томе да разрез није учињен. Само у том случају нека свештенство зна, да ће се бир у целој 1926/27. год. издавати по разрезу из 1924. год. и да
се у целој рачунској години неће мењати.
Уверења и извештаје придружити пријавама па послати Суду овом најдаље
до 31. јануара тек. год.
Како од брзине попуњавања и враћања ових пријава зависи исплата месечног
додатка Духовни Суд препоручује свештенству да строго пази на одређени рок.
Писар,
Алекс. В. Поповић
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Председник Духовног Суда
Протопрезвитер,
Љ. Д. Поповић

Бр. 5
О уредби о наградама за чинодејства

Духовни Суд
Епархије Браничевске
Бр. 62.
10/23. јануара 1926. год.
Пожаревац.
СВИМА ОКРУЖНИМ ПРОТОПРЕЗВИТЕРИМА И СРЕСКИМ НАМЕСНИЦИМА.

У додатку „Службених Новина“ од 18. децембра 1925. год. Бр. 290. публикована је Уредба о наградама, које припадају парохијском свештенству за извршене свештенорадње.
Ова Уредба ступа у живот 1. јануара 1926. године.
Поводом напред изложеног, а на основу наређења Министарства Вера В. Бр.
17723/25. од 1. јануара 1926. год. Духовни Суд упозорава парохијско свештенство у епархији на правилну примену прописа побројаних у овој Уредби.
Писар,
Алекс. В. Поповић с. р.

Председник Духовног Суда
Протопрезвитер,
Љуб. Д. Поповић с. р.
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Бр. 6
О претплати на часопис Богословље

ПРАВОСЛАВНИ
ЕПИСКОП БРАНИЧЕВСКИ

Е. Бр. 42.
17/30. јануара 1926. год.
ПОЖАРЕВАЦ.

СВИМА ОКРУЖНИМ ПРОТАМА, СРЕСКИМ НАМЕСНИЦИМА
И МАНАСТИРСКИМ СТАРЕШИНАМА.

У вези са Нашим расписом Е. Број 687/25. од 4/17. јуна 1925. јављамо свештенству да је изашла прва свеска часописа „БОГОСЛОВЉА“, органа православног
богословског факултета у Београду. Излази четр пута на годину у свесцима од
5–6 табака, а годишња претплата је 80. динара, која се шаље администрацији
Богословља, Београд, Краља Александра улица 26.
Цркве и свештеници који се пријавили за претплатнике нека одмах пошаљу
непосредно своју претплату на овај часопис администрацији, а препоручујемо
часопис пажњи и оних, који се нису до сада пријавили.
Епископ Браничевски,
Митрофан
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Бр. 7
О разрешењу брачних сметњи које
се тичу крвног сродства

ПРАВОСЛАВНИ
ЕПИСКОП БРАНИЧЕВСКИ

Е. Бр. 50.
17/30. јануара 1926. г.
ПОЖАРЕВАЦ!

СВИМА ОКРУЖНИМ ПРОТОПРЕЗВИТЕРИМА И СРЕСКИМ НАМЕСНИЦИМА.

Свети Архијерејски Синод доставио Нам је под Син. Бр. 1684. од 18/31. децембра 1925. акт овога садржаја:
Поводом насталог питања: да ли може свештеник закључити брак без
Архијерејског благослова у случајевима где постоји 7. степен крвног сродства;
6. и 7. степен двородног и 5. 6. и 7. степен духовног сродства, када већ Архијереј
разрешава и ближе степене ових сродстава. Свети Архијерејски Синод изволео
је одлучити:
Да се Архијереји и свештенство има придржавати акта Син. Бр. 2441. из 1923.
године, који акт гласи:
На основу одлуке Светог Архијерејског Сабора од 12/25 октобра 1923. год. Бр.
АС. 36/зап. 102–1923 о границама и надлежности разрешења од брачне сметње
сродства издаје се ова окружница:
1.) Од сметње крвног сродства, у правој линији међу прецима и потомцима нема разрешења, а у побочној линији у ванредним приликама има
разрешења, од сметње петог до седмог степена закључно од којих ће
од сметње петога степена разрешавати Свети Архијерејски Синод, а
од сметње шестога и седмога степена, надлежни Архијереј. Разрешење
ово даваће се у ванредним приликама, ако то тражи неминовна потреба
позакоњење и васпитање ванбрачно већ изрођене деце, који се не може
друкчије решити; ако разрешење не би произвело саблазан у породици, у задрузи, у месту и у крају; и у опште ако би без разрешења настала велика штета и опасност по децу и остала неуклоњива саблазан
ванбрачног живота. Налагање епитимије лицима, која ступају у брак са
разрешењем петог, шестог и седмог степена оставља се у увиђавности
надлежног Архијереја.
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2.) Од сметње двороднога сродства између предака и потомака супруга и
супруге нема разрешења, а између једне брачне стране и крвних сродника у побочној линији друге брачне стране као и између крвних сродника
у побочној линији обе брачне стране има разрешења сметње од четвртог
до седмог степена укључиво, од којих ће сметњу четвртог степена, осим
случајева наведених у 54. Правилу Трулског Сабора, разрешавати Свети
Синод, а сметња петог, шестог и седмог степена, надлежни Архијереј с
тим, да се у овим разрешењима не узима у обзир слитије имена.
3.) У трородном сродству први степен разрешава Свети Синод, а други и
трећи степен овога сродства надлежни Архијереј, не узимајући ни овде
у обзир слитије имена“.
4.) Код разрешења у духовном сродству која постоје између две особе и
њиховога крвнога сродства актом крштења или црквеног усиновљења
разрешења нема у првом и у другом степену између особа крвнога сродства праве линије кума и кумчета (очува и посинка). У трећем до седмог степена укључиво духовног сродства између крвних рођака кума и
кумчета (поочима и посинка) даје разрешење од трећег степена Свети
Синод, а од четвртог и даље до седмога степена надлежни Архијереј.
Код духовног сродства треба да се на ово пази:
1.) У случају духовног сродства између крвног сродства у побочној линији
кума и кумчета (поочима и посинка) не постоји брачна сметња.
2.) ни код особа, крштених од једног истог кума не постоји брачна сметња.
Молбе за разрешења сродства предаје мушка страна, а за малолетне родитељ
надлежном пароху, који ће постојеће сродства потврдити нацртом сродства,
посведочити истинитост у молби наведених разлога, особито истаћи неће ли
разрешење произвести саблазан у породици, задрузи, у месту или крају, и молбу
са својим мишљењем и предлогом доставити надлежном окружном протопрезвитеру или намеснику. Окр. протопрезвитери (намесници) треба да провере
разлоге молбе и предлоге пароха и молбе са својим мишљењем и предлогом
спровести надлежном Архијереју. Ако је молба упућена Светом Синоду, надлежни Архијереј провериће разлоге молбе и мишљења и предлоге пароха и окр.
протопрезвитера (намесника), и молбу са својим мишљењем и предлогом доставити Светом Синоду“.
Предње Вам се доставља да горњу одлуку објавите подручном свештенству
знања и управљања ради.
Епископ Браничевски,
Митрофан
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Бр. 8
О прикупљању прилога за подизање
споменика епископу Никодиму Милашу

ПРАВОСЛАВНИ
ЕПИСКОП БРАНИЧЕВСКИ

Е. Бр. 96.
19. јануара (1–II–) 1926. г.
ПОЖАРЕВАЦ.

СВИМА ОКРУЖНИМ ПРОТОПРЕЗВИТЕРИМА, СРЕСКИМ НАМЕСНИЦИМА
И МАНАСТИРСКИМ СТАРЕШИНАМА.

Српска Православна Консисторија у Шибенику актом својим Бр. 2134/25 извештава, да намерава земне остатке блаженопочившег свога епископа Д-р НИКОДИМА МИЛАША из Дубровника пренети у родно му место Шибеник и подићи
му достојан споменик, те је све своје подручно свештенство, црквене општине
и манастирске Управе позвала на давање прилога за ову цељ.
Но како је блаженопочивши Еп. Никодим својим неуморним трудом и
истрајним радом на научном пољу за више од четвртине века стекао непро
цењивих заслуга за сву цркву нашу, пијетет и признање захтевају да извођење
овога потхвата буде заједничко одужење дуга признања и захвалности целе
наше сада уједињене Св. Савске Цркве.
Услед тога препоручујемо црквеним и манастирским Управама да се одуже
великом нашем црквеном научнику са прилогом у споменуту цел. Прилоге треба слати на адресу Српске Православне Консисторије у Шибенику, Далмација.
Окружни протопрезвитери, срески намесници и манастирске старешине
имају Нама до Ускрса поднети извештај колико је прилога приложено и експедовано.
ЕПИСКОП БРАНИЧЕВСКИ,

Митрофан
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Бр. 9
О ангажовању стручних лица приликом
рестаурације живописа и иконостаса

Духовни Суд
Епархије Браничевске
Бр. 274.
20–I– (2–II–) 1926. год.
Пожаревац.
СВИМА ОКРУЖНИМ ПРОТОПРЕЗВИТЕРИМА, СРЕСКИМ НАМЕСНИЦИМА
И СТАРЕШИНАМА МАНАСТИРА.

Министарство Вера актом В. Бр. 16282. од 31. децембра 1925. г. доставило
је акт Министарства Просвете У. Бр. 5205. од 7. новембра 1925. год. који гласи:
„Уметничко оделење сазнаје да се у последње време многе православне
цркве рестауришу, т. ј. да се стари иконостаси чисте а зидови изнова малају,
„марморирају“. Те послове поверавају општине и манастирске Управе обично неким опскурним „малерима“ који обилазе села. Таквим рестаурисањем и
моловањем многи је наш драгоцени стари живопис до непознавања упропашћен
<м>ноги Божји храм дречећим шарама унакарађен. Да би се томе уништавању
нашег, и иначе једва преосталог, старог уметничког блага и таквом по развитак и сачување укуса у народу шкодљивом „декорисању“ стало на пут Уметничком одељењу част је замолити Министарство Вера да опомене све православне црквене општине и манастирске Управе да од сада кад се већ одлуче на
рестаурисање и декорисање својих храмова то не чине без знања Министарства
Вера а оно опет нека у сваком таквом случају тражи од Уметничког одељења
да му оно и препоручи стручњаке. Уметничко ће оделење тада, у споразуму с
удружењима наших академских уметника ставити на расположење општинама и Управама известан број незапослених уметника који ће, по исту цену као
и они морати радо прихватити и такав посао, већ и из пиетета према својим
претечама у уметности. Само школован и прави уметник може да с довољном
љубави, пажње и знања рестаурише старе слике и декорише зидове. Ти „молери“,
професионалне занатлије, вазда истим, грубим средствима раде, изједајући оби
чно све финесе старог живописа, па то после брутално заташкавају. Међутим
рестаурисање није тако једноставан посао, сликар рестауратор мора то да учи,
да дистингвира сликарски материјал појединих старих мајстора и да према томе
бира чиста средства, а при поправци да употребљава исти, или бар приближно
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исти, начин малања и спајања боја. С тога, и ако се на Академији облигатно стичу и таква знања, није ни сваки уметник стручан рестауратор, јер се зато тражи
нарочита диспозиција и вежба, те, нарочито кад је у питању какав живопис од
Орфелина, Крачуна, Гавриловића, Теодоровића, Јакшића, Д. Е. и Ј. Поповића, С.
и Н. Петровић, Н. Алексић и т. д. или оних честитих наших старих зографа из
XVII и XVIII века, у томе треба поступити најопрезније.“
Предње се доставља свештенству ради знања с тим да се у даном случају има
претходно поступити по наређењу Министарства Вера под В. Бр. 11313/924, које
је расписано актом овога Суда Бр. 5218. од 22. августа 1924. год.
Писар,
Алекс. В. Поповић

Врши дужност
Председника Духовног Суда
члан,
Добр. М. Лучић
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