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О почетку нове школске године у Богословији
О жељи учитеља за рукополагањем и добијањем свештеничког чина
О слању прокламације у вези са закљученим миром у Паризу
О венчању цигана
О слању одлука Архијерејског Сабора
О потраживању циркулара из 1844. године ради увођења у Протокол
О лекарском уверењу лица која ступају у
брак да су прележали богиње
О правилима уписивања у протокол новокрштених лица
О прикупљању свештеничког бира
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РЕГИСТАР

УВОДНА РЕЧ
Систематско истраживање архиве Епархије браничевске започето је крајем
2006. године за потребе писања мастер рада Црква Светих арханђела Михаила и
Гаврила у Пожаревцу.1 С обзиром на то да се већ на самом почетку истраживачких
радова увидело да су у питању извори не само од регионалног, већ и од општег зна
чаја, јавила се идеја да се најзначајнији део ове грађе публикује и тако представи
научној и црквеној јавности. Намера је да се покрене посебна библиотека под нази
вом Архива Епархије браничевске, у оквиру које би периодично били публиковани
тематски конципирани зборници докумената, који би садржали грађу до Другог
светског рата. Будући да се по значају међу изворима издвајају Уредбе и прописи
Митрополије београдске, ови документи би ушли у састав првих неколико збор
ника поменуте библиотеке, док би наредни били посвећени другим тематским це
линама и претежно би се односили на црквене, друштвене, култ урно-историјске и
уметничке прилике на подручју Епархије браничевске.
Посматрано са позиција црквене администрације, у структ ури архивске гра
ђе Епархије браничевске могу се издвојити две целине. Прва обу хвата изворе од
1835, од када датирају најстарији сачувани документи, све до 1922,2 када је, након
обнове Епархије браничевске (1921), констит уисан Епархијски Духовни суд, док
се друга односи на период након тога. Старија грађа обу хвата временски период
у коме је Пожаревац, као окружна варош, био седиште Пожаревачког протопре
звитерата који је, као мања црквено-управна јединица, био у саставу Митрополи
је београдске. Сагледавајући структ уру ове грађе, која је произашла из преписке
Конзисторије Митрополије београдске и локалног свештенства са канцеларијом
Пожаревачког протопрезвитерата, највећи њен део односи се на брачне парнице и
дозволе за брак, али су заступљене и различите врсте других докумената. Између
осталих, посебно се издвајају документи који су у вези са општим организацио
ним и богословским питањима цркве, њеним значајем и утицајем у тадашњем дру
штву, као и они који осликавају однос цркве према држави и владарима. Значајан
1

М. Лазић, Црква Светих арханђела Михаила и Гаврила у Пожаревцу, текст мастер рада одбрањеног
на Одељењу за историју уметности Филозофског факултета Универзитета у Београду 2008.

2

Недостају извори из периода од 1912–1918, који су страдали за време бугарске окупације. Грађа није
архивистички обрађена, већ је само класификована по годинама, мада се известан број докумената
не налази у фасциклама одговарајућих година. Постоје, међутим, Записници са пописом архивске
грађе које су 1969. године сачинили архивисти Историјског архива Пожаревац.
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број ових докумената потписивали су сами митрополити, нарочито митрополити
Петар и Михаило, који су, као поглавари православне цркве у Кнежевини Срби
ји, првих деценија након стицања политичке и црквене аутономије, били уједно
и председници митрополијске Конзисторије. Већ из саме чињенице да већи део
извора потиче од Митрополије београдске – као највише црквене инстит уције, од
носно помесне православне цркве у Кнежевини, потом Краљевини Србији – и ње
не највише јерархије, ова грађа по свом значају умногоме превазилази регионалне
оквире, што, између осталог, потврђује и велики број уредби, прописа, владарских
прокламација и указа, које је Конзисторија Митрополије београдске, преко окру
жних протопрезвитера у виду расписа, тј. циркуларних писама, слала локалном
свештенству.
По обнови Епархије браничевске (1921) са седиштем у Пожаревцу, констит у
исана је и Епархијска конзисторија, односно Духовни суд Епархије браничевске
(1922), који је преузео некадашње црквено-административне надлежности Кон
зисторије Митрополије београдске. Највећи део грађе из овог периода, настале из
преписке овог Епархијског органа са Архијерејским намесништвима и локалним
црквеним општинама, у основној структ ури се није битније разликовао од извора
из претходног периода. Тако се међу изворима, поред брачних парница и дозвола
за брак, налази и знатан број докумената из црквеног, друштвеног, култ урног и
уметничког живота који се одвијао на подручју Епархије браничевске. Међу њима
се посебно издвајају они који се тичу сакралне топографије Епархије, а односе се на
подизање, опремање и украшавање цркава.
Грађа из архива Епархије браничевске до сада је била готово непозната научној
јавности, будући да је у научним радовима изузетно ретко навођена. На њено по
стојање, садржај и значај, први је, још тридесетих година двадесетог века, скренуо
пажњу историчар Миодраг Пурковић. Бавећи се појединим темама из култ урне
историје Браничева, Пурковић је, као резултат истраживања архиве Епархије бра
ничевске, у Браничевском веснику, званичном гласилу Епархије браничевске, обја
вио два текста.3
Посебан Пурковићев осврт на грађу Епархије браничевске налази се у тексту
монографије о Пожаревцу.4 У потпоглављу насловљеном Архив пожаревачког про
тата, иако он званично никада није постојао као посебна инстит уција у оквиру
Епархије, Пурковић опис ује тадашње стање архивске грађе, пружајући истовреме
но и приказ структ уре „Архива пожаревачког протата“. Нагласивши да је у питању
Архив од локалног значаја, он у први план истиче богатство извора за култ урну
историју овог подручја, али указује и на то да поједина документа по свом значају
превазилазе регионалне границе. Међу њима, посебно издваја она која се непо
средно односе на владарску идеологију и политичку историју Србије – попут моле
бана за срећан пут кнеза Милоша у Цариград, извештаја о Милошевој аудијенцији
код султана и друге – као и знатан број владарских Указа и Прокламација.
3

M. Ал. Пурковић, Одломак о културним приликама пожаревачког краја у 19. веку, Браничевски ве
сник, књ. II–св. 2 (Пожаревац 1934), 63–78; M. Ал. Пурковић, Из архива пожаревачког протата,
Браничевски весник, септембар–октобар, (Пожаревац 1934), 50–52.

4

М. Ал. Пурковић, Пожаревац, Пожаревац 1934, 68–72.
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Након Миодрага Пурковића, било је још неколико аутора који су повремено ко
ристили грађу из архиве Епархије браничевске. Међу њима, било је и оних који су
публиковали појединa документа,5 док су други, пак, само цитирали одговарајуће
изворе.6
Као што је већ поменуто, првих неколико књига зборника докумената биће
посвећено уредбама и прописима Митрополије београдске, временски ограниче
но до 1922. године. Овим уредбама, правилима и налозима, који су у вид у распи
са, преко окружних протопрезвитера, прослеђивани нижем свештенству, вршено
је уређивање црквеног живота у Кнежевини, потом Краљевини Србији. Један део
ових докумената, али не у интегралној верзији, већ у нешто ред укованијој и саже
тијој форми, публиковао је митрополит Михаило у Ручној свештеничкој књизи.7
Такође, у периоду од 1901. до 1905. године, бавећи се животом и делом митро
полита Петра Јовановића, прота Алекса Илић је, користећи грађу из тадашњег
Митрополијског архива, мањи број ових докумената штампао у Хришћанском
веснику,8 као и касније у књизи о митрополиту Петру Јовановићу.9 С друге стра
не, садржаји појединих владарских Прокламација и Указа које је Конзисторија
Митрополије београдске прослеђивала свештенству са задатком да их обнарод ује
становништву, а чије преписе овде објављујемо, такође су донекле познати науч
ној јавности.10
Публиковани документи у првој књизи зборника, који због условљености оби
ма публикације садрже грађу до 1856. године, у свом изворном облику исписани
су „серпским“ и „гражданским скорописом“11 или грађанским писаним типом
ћирилске азбуке, без јасних правописних норми, те су, како извесни словни знаци
тако и интерпункција и пункт уација, употребљени у зависности од писмености
или слободне процене писара. Тако нпр. у истом документ у срећу се две варијанте
истог слова, два начина означавања секвенце -ије, -ија, глас ј означен је словом i али
5

Тако је, између осталих, Павле Васић, проучавајући сликарски опус Живка Павловића, „молера по
жаревачког“, у цркви Заови, публиковао препис уговора о изради живописа, закљученог између
представника црквене општине и овог сликара: П. Васић, Живко Павловић молер пожаревачки и
његово доба, Пожаревац 1968, 17–18. Исти аутор је нешто касније, у прилогу текста Сликарска поро
дица Марковић, објавио и неколико докумената који се односе на живописца Милију Марковића, у
периоду док је Милија био парох Пожаревачки: П. Васић, Сликарска породица Марковић, Зборник
радова Народног музеја у Чачку VII (Чачак 1975), 35–36. У скорије време, ђакон Златко Матић је у
Саборности, теолошком годишњаку Епархије браничевске, објавио препис и репродукцију цирку
ларног писма мирополита Михаила: З. Матић, Употреба олтарског звонца у Евхаристији, Сабор
ност – теолошки годишњак I (Пожаревац 2007), 137–138.

6

Издвајамо: Цркве Општине Жабари, прир. М. Лазић, И. Борозан, Жабари 2004; М. Тимотијевић, Ју
билеј као колективна репрезентација: прослава 50-годишњице Таковског устанка у Топчидеру 1865.
године, Наслеђе IX (Београд 2008), 9–49.

7

Митрополитъ србскій Михаилъ, Ручна свештеничка кніга, Београд 1867, 134–191.

8

Грађа за историју Српске цркве у Кнежевини Србији 1833–1859, Хришћански весник (Београд
1901–1905).

9

А. Илић, Петар Јовановић, митрополит београдски: његов живот и рад 1833–1859, Београд 1911.

10

Б. Перуничић, Град Пожаревац и његово управно подручје, Београд 1977, 888.

11

О терминима којима се означава писмо српске писмености почев од првих деценија 18. века: П. Ђор
ђић, Историја српске ћирилице: палеог рафско-филолошки прилози, Београд 1971, 194–204.
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и, у два примера – оба у лексеми „својой“, словом ј. Среће се недоследност у обе
лежавању гласа ћ (-ћъ, -ћь), као и обележавање гласа ђ словом ћ, у извесном броју
примера изоставља се глас х, итд.
За језик докумената може се рећи да је славеносрпска језичка мешавина. Еле
менти српског језика углавном се односе на лексику и друге примесе које потичу
из говора писара. Из рускословенског и руског преузимане су извесне речи, али је
ипак, у извесној мери, рускословенски језик прилагођаван српском језичком узус у
тога доба, и то најчешће поступком адаптације. Грађа је исписана различитим пи
сарским рукама, а свака рука има особени дукт ус.
У публикацији, текст изворних докумената дат је у транслитерисаном облику,
односно, изворне графеме доследно се транспонују графемама исте звучне вредно
сти. Приликом транслитерације задржали смо изворни начин писања – уз примед
бу да нис у ретки случајеви да се уопште не може поуздано утврдити да ли се ради
о великом или малом слову, ъ или ь. У разрешавању таквих сит уација служили смо
се аналогијом, следећи интенцију и стил докумената – и појединачно и уопште.
Скраћенице су дате у изворном облику, изворна интерпункција доследно се чува,
као и привидне „грешке“ писара. Реч је, наиме, о варијацијама спојеног / одвојеног
писања. Како спојено тако и одвојено писање клитичких елемената пренели смо
према стању у изворним документима. Тако је и, примера ради, у документу бр. 3
изостављена оригинална нумерација. Све интерполације, исписане како надредно
тако и на маргинама, стављене су на своје место без посебног обележавања. Оште
ћени делови односно фрагменти докумената који недостају – лакуне – обележени
су писањем три тачке у изломљеним заградама (<…> ). Тамо где је могуће (хипоте
тички) разрешавају се таква места.
Архивски документи су презентовани хронолошким редом, а ради прегледно
сти, сваки понаособ има свој редни број, испод којег се налази његов садржај у ви
ду крајње сведених регести. Како би се стекао потпунији увид у аутентични изглед
грађе, језик и правопис, иза поглавља са преписом докумената налази се блок са
репродукованим документима. Испод сваког документа, у виду потписних леген
ди, исписан је његов редни број из публикације, а уколико је он вишестраничан,
у загради је дат и број стране. Иза репродукованих докумената налази се општи
регистар.
На крају, вреди поменути и то да су дат уми који се наводе у документима дати
по старом, Јулијанском календару.
Оваквим методолошким приступом, који се, пре свега, односи на публиковање
грађе у њеном изворном облику, тежили смо да задовољимо критеријуме савреме
не науке, а уједно и ове изворе учинимо интересантним и доступним не само ис
траживачима који припадају различитим историјским дисциплинама, већ и фило
лозима и богословима. С друге стране, надамо се да ћемо публиковањем докумена
та који се одликују разноликошћу и богатством садржаја дати и известан допринос
у будућим истраживањима многобројних феномена из сфере црквене, политичке,
социјалне и култ урне историје.
У току рада на публиковању грађе помоћ су нам пружили појединци, али и
поједине институције. Најпре смо дужни да укажемо да реализација ове публика
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ције не би била могућа без благослова Његовог Преосвештенства Епископа бра
ничевског Господина проф. др Игнатија (Мидића), чију смо подршку имали како
приликом истраживачких радова, тако и при изради саме публикације. Нарочит у
захвалност изражавамо и проф. др Мирославу Тимотијевићу на драгоценим са
ветима и примедбама, као и подстицају и подршци током припрема публикације,
који је уједно, поред Његовог Преосвештенства, и њен рецензент.
Посебно се захваљујемо ђакону Златку Матићу на свесрдном разумевању и по
моћи, који је уложио и несебичан труд и енергију да се ова публикација нађе у
оквиру издања Одбора за просвету и културу Епархије браничевске. Поред тога,
благодарност исказујемо и осталом свештенству пожаревачке Црквене општине,
пре свих, протојереју Дејану Ивковићу, секретару Управног одбора Епархије бра
ничевске и архијерејском намеснику Пожаревачком, и протојереју Дејану Томи
ћу, старешини Саборне цркве у Пожаревцу. Поред свештених лица, помоћ су нам
пружили и поједини службеници Црквене општине и епархијских тела, између
осталих: Душан Степановић, Горан Илић, Мирослав Дмитровић, Загорка Стевић
и Светлана Савић.
Значајну подршку и корисне примедбе добијали смо од колега и пријатеља мр
Игора Борозана и мр Владимира Симића, на чему смо им веома захвални.
Такође су били драгоцени савети и сугестије колегинице Александре Илић и
лекторке Славице Јовановић, и на томе им искрено захваљујемо.
У пружању услуга скенирања архивских докумената у сусрет су нам изашле ко
леге из Народне библиотеке „Илија М. Петровић“ у Пожаревцу, којима се, овом
приликом, срдачно захваљујемо, посебно: Татјани Живковић, Катарини Бели и Ре
нати Минић.
На крају, посебну захвалност изражавамо протојереју Драгану Лазићу, његовој,
као и нашим породицама, на вишегодишњој подршци, несебичној помоћи и раз
умевању.
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Бр. 1
О одржавању молебана за време боравка
кнеза Милоша у Цариграду

Пречестнѣйшій Протопресвітеръ!

Налогъ нашъ, касателно благодаренія по церквама подручногъ вамъ Протопо
піата, а и у Пожаревцу, имао є ту силу и означеніє, да се за торжественну княжеску
кодъ Султана аудиєнцію всенародно благодареніє Богу возда, то єсть, єданпутъ безъ
повторенія. Ово вамъ толкуємо за то будући бы изъ писма вашегъ рекли, да вы то
и сада у єктеніяма продолжавате. Зато, ако сте случайно у томъ смыслу священству
расписали, да се исто благодареніє выше пута чини, а вы ускорите наредити, да се то
прекине, и выше не повторава, но придодайте, да се непрестанно продолжаваю по
пређашнѣму нашему налогу молебствія за путешествіє, єръ у ньима, као што свакій
може усмотрити, содержава се купно и молебствіє за сохраненіє ньіово одъ сваког
злополучія, и за щастливо возвращеніє, какове молитве Богу возносити упутно є, ако
и знамо, да є князъ щастливо у Цариградъ приспѣо.
Мы смо наклонѣни представленію Капетана звиждскогъ Міхаила, и прошенію
Кметова Дубочкіи удовлетворити, збогъ прекомѣрногъ удаленія редовногъ пароха
ньиногъ Віћентія. Зато, ако знате, да се тай ђакъ, при вама находећійсе, достаточно
за чинъ пріуготовіо, и да му у томъ, почемъ бы се овдѣ испытао, препоне быти неће,
а вы га пошльите, макаръ и одма, да га во Діакона произведемо.
А и за Іерея Іоанна нисмо заборавили, но даємо му вдову Мишлѣновачку парохію,
будући се онай ђакъ Мишлѣновачкій выше и не явля. Праздне за садъ друге нема, коіой
бы приставлѣнъ быти могао, зато нека се задовольи съ томъ, докъ се не бы на другу болю
по времену премѣстіо, чему се може основано надати, ако се буде добро владао; ніє ли
пакъ радъ те парохіє пріимити се, а оно му остає у терпѣнію ожидавати друго мѣсто.
На конацъ не изоставлямо изявити вамъ наше Архі Іерейско благоволеніє, о томъ,
што сте Священство вама подручно, коє вамъ се у смотренію наплаћиваня по новой
тарифи жалило, онаковымъ рѣчма ублажили, и на дужность ніиову опоменули. Не
изоставите и у напредакъ свакомъ приликомъ ньи совѣтовати, да се они само ста
раю, како ревностнымъ отправлянѣмъ дужностій своіи священическіи, тако и бла
гонравнымъ поведеніємъ заслужити благоволеніє и призрѣніє надлежне высочайше
власти, па неће забачени быти.
У Београду
10. Септемврія 1835.
№ 689.

Вамъ

благожелателный
Петаръ Іоанновићъ
АрхіЕпкпъ и МитропСербскій
21

Бр. 2
О именовању Духовника за исповедање верника

Пречестнѣйшій Протопресвѵтеръ!

Будући да съ наступаюћимъ Частнымъ Постомъ наступа време исповѣди и
Причащенія; то предузимамо нуждне къ тому Духовнике опрѣделити.
За вашъ Протопресвѵтератъ опредѣлюємо; да у нѣму исповѣдате вы, съ Іереима
Живкомъ изъ Ореовице, и Міяиломъ изъ Кушилѣва.
Како ово писмо пріимите, одма опредѣленымъ Духовницыма именемъ нашимъ
обявите, дужность исповѣданя, кою имъ, за овай постъ, налажемо; у исто време
свакому ясно назначите парохіе у коима ће исповѣдати, да не бы коя парохія оста
ла безъ Духовника, ил’ да се не бы кои Духовникъ, у села другому идшао; к’ тому
препоручите, да она, кои су опредѣлени за духовника по варошима на свое мѣсто
изыђу іоштъ первє неделѣ поста, а кои су опредѣлени за села, да изыђу на своє дѣло
друге неделѣ поста.
Духовницы нек’ даю исповѣдалне цедулѣ оныма, кои се исповѣде и разрѣшенія
получе, и нек ій совѣтую, да у найближе недельне ил’ праздничне ил’ Субботне
дне причащеніе пріимаю. Зато ће Священицы дужни быти особито крозъ част
ный Постъ приложавати у служенію Літургіе, не само у недельне дне, но и Суб
ботомъ; Средомъ пак’ и Петкомъ разумѣвасе, даће служити Преждеосвящене. Ни
єданъ Священникъ, нек’ одрасле не причешћує, кои не бы имали цедулѣ о своіой
исповѣди. Ово нек’ Духовницы яве по одређенымъ себи мѣстима ради исповѣданія,
како бы народъ дознао, да се неће моћи причестити безъ исповѣдалне цедулѣ,
и да бы тако охотніє Духовницыма на исповѣдъ долазіо. Духовницы некъ дѣло
свое, као што важностъ нѣгова изыскує отправляю, трудолюбиво с мудростію и
предосторожностію; при томъ ходећи по народу некъ буду примѣръ беззазорногъ
и трезвеногъ поведенія.
А будући да ће по высочайшой заповести Нѣгове Свѣтлости нашего Мило
стивѣйшаго Господара и Княза мірска властъ на руцы быти Духовницыма, да бы
люди прилѣжно на исповѣдъ долазыли; то ћете надлежнному Исправничеству, ил’
гдѣє згодніє Капетанима обявити, кои є Духовникъ за кою парохію одређенъ, а
и Духовницы сами приявиће се кметовима ил’ другимъ, на то одређенымъ, ради
полученія предпомянуте рукопомоћи.
На послѣдку кажите Духовницыма, да назначе, колико у коіой парохіи лица
мужескогъ, колико ли женскогъ пола исповѣде, па по совершенію дѣла да вама
Списакъ о томъ предаду, съ тымъ додатымъ примѣчаніємъ, ел’ народъ охотно на
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исповѣдъ долазіо, ил є ню избѣгавао, а вы ћете нама и списке предречене и она
примѣчанія свію Духовника вашего ПротопресвIтерата прислати.
У Бѣограду
23. януар. 1836.
№ 75.

Вамъ

благожелателный
Петаръ Іоанновићъ
АЕпкпъ и МитропСербскій
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Бр. 3
О читању писама Јерусалимског патријарха и
монаха Светогорских манастира за милостињу

Пречестнѣиши Протопресвитеръ!

Нѣгова Свѣтлостъ Милостивѣйши Господарь и Князъ Нашъ, Благоволили су
Височаише Одобрити, дасе Приложена овдѣ два Писма, єдно Патриарха Іеруса
лимскогь, а друго одъ Светогорски монастира Сада на Цвѣтоносие По црквама
нашима Прочитаю Благочестивому народу нашему. Писма ова Содржаваю у себи
Благодарностъ и Благословъ Патриарха Іерусалимскогъ и Свето Горски монастира
заподарену имъ милостиню одъ нашегъ народа. – Пошилюћи ій вамъ препорѹчу
емо, да и єдно и друго Препишете толико пута, колико цркви имате у вашему Про
тоПресвитерату, и да Свакой цркви што скорие Пошлѣте По єданъ преписъ и одъ
єдногъ и одъ другогъ писма, съ тимъ налогомъ, дасе прочитаю народу сада на
цвѣти; коећете иви у вашой цркви учинити; Накоима мѣстима савь народъ у цркви
стане ондѣ нексе очитаю у церквама Опричастномь, или посовершению Литургие,
а гдѣ небуде савъ народъ у церкви стао, ондѣ нексе очитаю по совершению Литур
гие и причащению изванъ церкве Сабраному народу. – Коима церквама небы стиг
ла писма до цвиети; у онима нексе читаю на благовѣсти или на воскресение, као
напразнике, у коеће народи мнозиномь собрана бити. – Дабисе чась пре разлала,
прионите одъ ма, съ преписиванѣмь поменути писама, и употребите нато вешти
егъ гдѣкогь священика а и учителѣ, кои затаково дѣло неће од’рећи, услугу вамъ
учинити; само мотрите дапреписи буду безъ погрѣшки; ктому чисти и разговѣтни;
А при читаню ньіномъ предь народомь нексе употребе священици способни у чи
таню рукописа мабили и млаћи у реду священическомъ.
У Београду
12. Март. 1836
№
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Вамъ

благожелателный
Петаръ Іоанновићъ
АЕпкпъ и МитропСербскій

Бр. 4
О помињању кнеза Милоша
и његове фамилије на Литургији

Пречестнѣйшему Протопресвѵтеру Пожаревачкому Єлисею Марковићу.

Да би се свуда и по свимъ церквама споменъ княжеске фамиліе єдним итымъ
истымъ начиномъ чиніо: то Консисторія съ одобреніемъ Нѣгове Свѣтлости, Мило
стивѣйшегь Господара и Княза нашегь одъ 7 тек. № 2656. опредѣлює, да се како при
Єктеніама, тако и при великом’ входу княжеска фамілія овако споминѣ, као што є
овде на приложеноме печатаномъ листу подъ А. изложено.
Налаже вамъ се дакле, да цѣломе Священству вашегъ Протопресвѵтерата, дав
ши свакоме священнику за нѣгову потребу єданъ печатаный листъ, препоручите
да оно одсадъ и при назначеной у приложеноме листу єктеніи, и при входу, и иначе
при каквомъ священнодѣйствію, на комъ бы дошао споменъ княжеске фамиліе, ову
само тако споминѣ, као што є у приложеномъ листу напечатано, нитъ додаваюћи
нитъ одузимаюћи и найманѣ што одъ овогъ назначенія.
Примѣтићете на овоме листу рѣчь „Господарь“ она ће се употреблявати мѣсто
досадъ употребляеме бывше „Государь“ єръ ово є речь росийска; а Господарь є наша
сербска, само ћесе она при употребленію славенскимъ начиномъ изменявати сирѣчь:
Господарь, Господаря, Господарю, о Господарѣ, како гдѣ нужно буде ставити є.
Іоштъ се овдѣ вниманіє ваше на то обраћа да се при имену Господарскомъ рѣчь
„Христолюбывый“ само на великомъ входу поредъ „Благовѣрный“ употреблюе, а
иначе свудъ само Благовѣрный.
Напечатаномъ овдѣ спомену додато є и заключително млоголѣтственно пѣніе
„Спаси Хрісте Боже и помилуй“, о комъ се цѣломъ священнству препоручуе, да
се реченно пѣніє такођеръ само онако поє, као што є напечатано, а не другчіе: и
да се оно не изоставля, као штоє досадъ на млоги мѣсты пренебрегавано; но да се
поє свагда при свршетку літургіе, а тако у очи неделѣ и велики праздника после
вечернѣ, и на исте дане после ютренѣ, кадъ не бы овой літургія послѣдовала. Ово
заключително пѣніе саобщиће священницы учительима, да они юность свою тамо
науче.
Изъ Консісторіє Митрополіе Княжества Сербскогъ.
У Бѣограду
9. юніа 1836.
№ 58

Петаръ Іоанновићъ
АЕпкпъ БѣоградиМитроп Србскій
Секретаръ
Владиславъ Стоядиновићъ
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Бр. 5
О испуњавању неопходних услова
за добијање ђаконског чина

Пречестнѣйшему Протопресвѵтеру Пожаревачкому Єлісею Марковићу

Свакоме, кои жели Діакономъ было монашескогъ было мирскога чина по
стати нуждно є свидѣтелство о способности нѣговой за священическій чинъ.
Свидѣтелство ово добыяће онъ одъ Консисторіє, зато є нуждно, да свакій Конси
сторіи предстане кои Діакономъ быти жели, да се способности нѣгове испытаю. Ко
овоме потребно є да онъ одъ свое мѣстне власти свидѣтелство Консисторіи пока
же, да се є до онога времена добро и честно владао; и то, ако монашескій чинъ при
мити жели, одъ Настоятела и братства монастырскогъ, а ако мірскій чинъ жели,
одъ пароха и общества, но потврђено Срезскимъ Старѣшиномъ. Пріимѣтити се
има далѣ и то, да свакій онай, кои свидѣтелства ради Консисторіє предста, мора
имати изгледъ, да ће скорымъ временомъ Діакономъ постати моћи, и да ніє одвећъ
млады година.
Ово вамъ се препоручує, да цѣломе священству Протопресвѵтерата вашегъ са
тимъ додаткомъ обзнаните, да пароси младежи обнародую, како бы се она къ томе
приуготовляти и по овой уредби управляти могла.
Изъ Консисторіє Митрополіє Княжества Сербскогъ
У Бѣограду
18. Юнія 836.
№ 16.
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Петаръ Іоанновићъ
АЕпкпъ БѣоградиМитроп Србскій
Секретаръ
Владиславъ Стоядиновићъ

Бр. 6
О правима и дужностима
Окружних протопрезвитера

Пречестнѣйшему Протопресвѵтеру Пожаревачкому, Єлисею Марковићу!

Дужность свакога Протопресвѵтера состоисе наипаче у томъ, да налоге, одъ над
лежне духовне власти получене, точно извершує, да оне, кои су за сообщеніе, свя
щенству вовѣреногъ му Протопресвѵтерата сообщава, и настоява, да ій и реченно
священство наблюдава, а тако и да священнике свога Протопресвѵтерата, кои бы
или у отправленію дужностій своій или у поведенію свомъ неисправни были, над
лежной своіой власти доставля. Совѣстно испунѣніе овы дужностій ПротоІерейски
приноси весма велику ползу: оно причинява, да священство свагда у свое време о
свима издатымъ заповѣстима свѣдѣніе има, и да слабіи священницы, кое само до
стоинство ньіово ко испунѣнію дужностій и къ сообразномъ чину поведенію не
подстрекава, збогъ близу налазєћег се надзиранія ПротоІерейскогъ у обоему опас
ни буду. А напротивъ тога небреженіе реченне дужности могло бы великій вредъ
принети; єръ отудъ бы се родіо нєпоредакъ у сообщенію заповѣстій одъ Духовне
власти изданы, а сувыше бы священницы неисправни у своимъ погрѣшкама и по
роцыма укоренилисе тако, да бы после она средства, коя бы изнайпре при самомъ
ньіовомъ поползновенію дѣйствителна была, можно суєтна показаласе.
Да бы овай вредъ на свагда у клонѣнъ, и паче она полза докучена была, то Кон
сістория све ПротоІереє побуждава, да предпоменутой дужности своіой удовлет
вораваю точно и совѣстно. И зато долази вама именно препоручити:
да свакій налогъ, кои бы или одъ Консисторіє или одъ Архієрея непосредсвен
но получили, точно наблюдавате:
да оне између овы налога, кое священству валя сообщити, незадержно, и што є
само скоріє возможно сообщавате:
да никада не изоставите надлежной власти явити, да сте налогъ пріимили и из
вершили; особито
да бодро мотрите, да ли сви священницы врученногъ Вамъ Протопресвѵтерата
дужности свое священническе точно испуняваю, и чину свомъ пристойно владаю
се, и по тому, да оне, кои бы или дужности свое пренебрегавали, или се безчинно
владали, Консисторіи доставляте, са безпристрастнымъ описаніемъ небреженія,
погрѣшке или изступленія ньіовы.
Разумѣвасе само по себи, да ћете вы, комъ се оволико надзираніе над другима
вовѣрава, сами осталому Священству у свему добрымъ примѣромъ предходити.
Увѣрена будући Консисторія, да ћете вы важность ове изъ дужности ваше из
ведене препоруке познати и ню къ сердцу пріимити, нада се совершенно, да ћете и
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све силе ваше у сугубити, да многоважной дужности вашой точно удовлетворите.
Ако ли ову дужность не бы охотно и ревностно отправляли, а нарочито, ако не
исправне священике или по небреженію, или по снисходителности или збогъ дру
гогъ когъ му драго узрока не бы открыли и доставляли, и Консисторія бы за ньіову
неисправность одъ друге стране дознала, онда бы строгому подлегли одговору.
Изъ Консисторіє Митрополіє Княжества Сербскогъ.
У Бѣограду
25. Юнія 1836.
№ 30.
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Петаръ Іоанновићъ
АЕпкпъ БѣоградиМитроп Србскій
Секретаръ
Владиславъ Стоядиновићъ

Бр. 7
О оснивању Богословије у Београду

Пречестнѣйшему Протопресвѵтеру Пожаревачкомъ Єлісею Марковићу!

Имаюћи по надлежной дужности нашой стараніє о изображенію лица, желећи
посвятити себе священическому чину, намѣрени смо были, съ одобреніємъ Нѣгове
Свѣтлости іошть прошле године завести при нама училище Богословско, као што
о томъ гласи писмо наше подъ 27. септемврія 1835. № 744. на Протоєреє епархіє
наше издано. Но збогъ нѣкіи препятствія остало є намѣреніє оно не извршено.
Сада пакъ, како є Свѣтлѣйшій Князъ и Милостивѣйшій Господаръ нашъ, бринући
се равно о благоустроєнію свію земальскіи потреба, благоволіо при нама поста
вити Консісторію, а поредъ тога учинити такво уреждѣніє, да се и Богословско
училище може завести, заключили смо, да се такво овога лѣта съ началомъ Індікта,
то єсть, 1.га Септемврія отвори.
Даюћи вамъ на знанѣ, да ће се училище Богословско 1.га Септемврія ове го
дине при нама у Бѣограду започети, обявлюємо вамъ іошть и следуюће о томъ
урежденіє.
1.		 У ово училище пріимаће се юноше одрастніє, найманѣ кои су око 18. лѣта
свога возраста, кои умѣю читати и писати и кои су честнога поведенія. О
своимъ годинама и свомъ пређашнѣмъ добромъ владаню валя да донесу
свидѣтелство од свогъ мѣстногъ священника подписано и од свогъ глав
ногъ кмета селскогъ.
2.		 Теченіе, за коеће се у овой школи началама найнуждніи наука юность обу
чавати, бы ће за садъ као изпочетка єдногодишнѣ. Дакле за єдну годину
свршиће прописане науке они, кои ове године на речено време у школу
дођу, и у науцы прилѣжни буду. Доцніє бы ће ово теченіє умножено
3.		 За време науке своє мораће се у Бѣограду о свомъ трошку обдержавати,
то есть, сами старати се за одѣло, рану и пребываніє своє; коима бы тежко
или немогућно было за препитаніє и обиталище овдѣ готовъ новацъ да
вати, они се могу помоћи и о лакше проћи, кадъ бы ньіи повыше по трои
ца или четворица сложилисе, собу за пребываніє себи нашли, а потребна
за рану одъ своіи кућа доносили. – За школу и наставленіє неће се ништа
плаћати.
4.		 Кои у речено училище доћи намѣрава, валя да дође у Бѣоградъ до 1. Сеп
темврія, да се у нашему конаку одма прияви, и као будущій ученикъ Бого
словіе уписати даде.
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5.		 По истеченію єдне године неће се у нашой Епархіи пріимати на єданъ у
чинъ священическіи, ма и быо за таковый прилично приуготовлѣнъ; докъ
не сврши школу Богословску. Зато некъ юность, желећа получити речен
ный чинь, не оклева съ долазкомъ, но некъ радо у поменуту школу прити
че.
Све ово обявите безъ и найманѣгъ одлаганя священицыма вашега Протопре
свѵтерата, и заповѣдите имъ именемъ нашимъ, да они исто по своимъ парохіяма
што скоріє обнародую, како бы многополезно урежденіє ово дошло до знаня сва
кому, а наипаче оныма, кои намѣраваю посвятити себе священническому чину, и
како бы они између ньіи, кои се за вышереченно училище спремити могу, до уре
ченнога рока, то єсть, до 1. га Септемврія у Бѣоградъ стићи могли.
У Бѣограду,
23. юлія 1836.
№ 704.
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Вамъ

благожелателный
Петаръ Іоанновићъ
АЕпкпъ БѣоградиМитроп Србскій
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