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УВОДНА РЕЧ

Си сте мат ско ис тра жи ва ње ар хи ве Епар хи је бра ни чев ске за по че то је кра јем 
2006. го ди не за по тре бе пи са ња ма стер ра да Цр ква Све тих ар хан ђе ла Ми ха и ла и 
Га ври ла у По жа рев цу.1 С об зи ром на то да се већ на са мом по чет ку ис тра жи вач ких 
ра до ва уви де ло да су у пи та њу из во ри не са мо од ре ги о нал ног, већ и од оп штег зна
ча ја, ја ви ла се иде ја да се нај зна чај ни ји део ове гра ђе пу бли ку је и та ко пред ста ви 
на уч ној и цр кве ној јав но сти. На ме ра је да се по кре не посебна библиотека под на зи
вом Ар хи ва Епар хи је бра ни чев ске, у окви ру ко је би пе ри о дич но би ли пу бли ко ва ни 
те мат ски кон ци пи ра ни збор ни ци до ку ме на та, ко ји би са др жа ли гра ђу до Дру гог 
свет ског ра та. Бу ду ћи да се по зна ча ју ме ђу из во ри ма из два ја ју Уред бе и про пи си 
Ми тро по ли је бе о град ске, ови до ку мен ти би ушли у са став пр вих не ко ли ко збор
ни ка по ме ну те библиотеке, док би на ред ни би ли по све ће ни дру гим те мат ским це
ли на ма и пре те жно би се од но си ли на цр кве не, дру штве не, кул тур ноисто риј ске и 
умет нич ке при ли ке на под руч ју Епар хи је бра ни чев ске.

По сма тра но са по зи ци ја цр кве не ад ми ни стра ци је, у струк ту ри ар хив ске гра
ђе Епар хи је бра ни чев ске мо гу се из дво ји ти две це ли не. Пр ва об у хва та из во ре од 
1835, од ка да да ти ра ју нај ста ри ји са чу ва ни до ку мен ти, све до 1922,2 ка да је, на кон 
об но ве Епар хи је бра ни чев ске (1921), кон сти ту и сан Епар хиј ски Ду хов ни суд, док 
се дру га од но си на пе ри од на кон то га. Ста ри ја гра ђа об у хва та вре мен ски пе ри од 
у коме је По жа ре вац, као окру жна ва рош, био се ди ште По жа ре вач ког про то пре
зви те ра та ко ји је, као ма ња цр кве ноуправ на је ди ни ца, био у са ста ву Ми тро по ли
је бе о град ске. Са гле да ва ју ћи струк ту ру ове гра ђе, ко ја је про и за шла из пре пи ске 
Кон зи сто ри је Ми тро по ли је бе о град ске и ло кал ног све штен ства са кан це ла ри јом 
По жа ре вач ког про то пре зви те ра та, нај ве ћи њен део од но си се на брач не пар ни це и 
до зво ле за брак, али су за сту пље не и различите вр сте дру гих до ку ме на та. Из ме ђу 
оста лих, по себ но се из два ја ју до ку мен ти ко ји су у ве зи са оп штим ор га ни за ци о
ним и бо го слов ским пи та њи ма цр кве, ње ним зна ча јем и ути ца јем у та да шњем дру
штву, као и они ко ји осли ка ва ју од нос цр кве пре ма др жа ви и вла да ри ма. Зна ча јан 

1 М. Ла зић, Цр ква Све тих ар хан ђе ла Ми ха и ла и Га ври ла у По жа рев цу, текст ма стер ра да од бра ње ног 
на Оде ље њу за исто ри ју умет но сти Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду 2008.

2 Не до ста ју из во ри из пе ри о да од 1912–1918, ко ји су стра да ли за вре ме бу гар ске оку па ци је. Гра ђа ни је 
ар хи ви стич ки об ра ђе на, већ је са мо класификована по го ди на ма, ма да се из ве стан број до ку ме на та 
не на ла зи у фа сци кла ма од го ва ра ју ћих го ди на. По сто је, ме ђу тим, За пи сни ци са по пи сом ар хив ске 
гра ђе ко је су 1969. го ди не са чи ни ли ар хи ви сти Исто риј ског ар хи ва По жа ре вац.

13



број ових до ку ме на та пот пи си ва ли су са ми ми тро по ли ти, на ро чи то ми тро по ли ти 
Пе тар и Ми ха и ло, ко ји су, као по гла ва ри пра во слав не цр кве у Кне же ви ни Ср би
ји, пр вих де це ни ја на кон сти ца ња по ли тич ке и цр кве не ауто но ми је, би ли ујед но 
и пред сед ни ци ми тро по лиј ске Кон зи сто ри је. Већ из са ме чи ње ни це да већи део 
извора по ти че од Ми тро по ли је бе о град ске – као нај ви ше цр кве не ин сти ту ци је, од
но сно по ме сне пра во слав не цр кве у Кне же ви ни, по том Кра ље ви ни Ср би ји – и ње
не нај ви ше је рар хи је, ова грађа по свом зна ча ју умно го ме пре ва зи ла зи ре ги о нал не 
окви ре, што, из ме ђу оста лог, по твр ђу је и ве ли ки број уред би, про пи са, вла дар ских 
про кла ма ци ја и ука за, ко је је Кон зи сто ри ја Ми тро по ли је бе о град ске, пре ко окру
жних про то пре зви те ра у ви ду рас пи са, тј. цир ку лар них пи са ма, сла ла ло кал ном 
све штен ству.

По об но ви Епар хи је бра ни чев ске (1921) са се ди штем у По жа рев цу, кон сти ту
и са на је и Епар хиј ска кон зи сто ри ја, од но сно Ду хов ни суд Епар хи је бра ни чев ске 
(1922), ко ји је пре у зео не ка да шње цр кве ноад ми ни стра тив не над ле жно сти Кон
зи сто ри је Ми тро по ли је бе о град ске. Нај ве ћи део гра ђе из овог пе ри о да, на ста ле из 
пре пи ске овог Епар хиј ског ор га на са Ар хи је реј ским на ме сни штви ма и ло кал ним 
цр кве ним оп шти на ма, у основ ној струк ту ри се ни је бит ни је раз ли ко вао од из во ра 
из прет ход ног пе ри о да. Тако се међу изворима, по ред брач них пар ни ца и до зво ла 
за брак, на ла зи и зна тан број до ку ме на та из цр кве ног, дру штве ног, кул тур ног и 
умет нич ког жи во та који се одвијао на под руч ју Епар хи је бра ни чев ске. Ме ђу њима 
се по себ но из два ја ју они ко ји се тичу сакралне топографије Епархије, а од но се се на 
по ди за ње, опре ма ње и укра ша ва ње цр ка ва.

Гра ђа из ар хи ва Епар хи је бра ни чев ске до са да је би ла го то во не по зна та на уч ној 
јав но сти, бу ду ћи да је у научним радовима изузетно ретко навођена. На ње но по
сто ја ње, са др жа ј и зна ча ј, пр ви је, још три де се тих го ди на два де се тог ве ка, скре нуо 
па жњу исто ри чар Ми о драг Пур ко вић. Ба ве ћи се по је ди ним те ма ма из кул тур не 
исто ри је Бра ни че ва, Пур ко вић је, као ре зул тат ис тра жи ва ња ар хи ве Епар хи је бра
ни чев ске, у Бра ни чев ском ве сни ку, зва нич ном гла си лу Епар хи је бра ни чев ске, об ја
вио два тек ста.3

По се бан Пур ко ви ћев осврт на гра ђу Епар хи је бра ни чев ске на ла зи се у тек сту 
мо но гра фи је о По жа рев цу.4 У пот по гла вљу на сло вље ном Ар хив по жа ре вач ког про
та та, иако он званично ни ка да ни је по сто јао као по себ на ин сти ту ци ја у окви ру 
Епар хи је, Пур ко вић опи су је та да шње ста ње ар хив ске гра ђе, пру жа ју ћи исто вре ме
но и при каз струк ту ре „Ар хи ва по жа ре вач ког про та та“. Нагласивши да је у питању 
Ар хив од ло кал ног зна ча ја, он у први план истиче богатство извора за кул тур ну 
исто ри ју овог под руч ја, али ука зу је и на то да по је ди на до ку мен та по свом зна ча ју 
пре ва зи ла зе ре ги о нал не границе. Ме ђу њи ма, по себ но из два ја она ко ја се не по
сред но од но се на вла дар ску иде о ло ги ју и по ли тич ку исто ри ју Ср би је – по пут мо ле
ба на за сре ћан пут кне за Ми ло ша у Ца ри град, из ве штаја о Ми ло ше вој ауди јен ци ји 
код сул та на и дру ге – као и зна тан број вла дар ских Ука за и Про кла ма ци ја.

3 M. Ал. Пур ко вић, Од ло мак о кул тур ним при ли ка ма по жа ре вач ког кра ја у 19. ве ку, Бра ни чев ски ве
сник, књ. II–св. 2 (По жа ре вац 1934), 63–78; M. Ал. Пур ко вић, Из ар хи ва по жа ре вач ког про та та, 
Бра ни чев ски ве сник, сеп тем бар–ок то бар, (По жа ре вац 1934), 50–52.

4 М. Ал. Пур ко вић, По жа ре вац, По жа ре вац 1934, 68–72.
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На кон Ми о дра га Пур ко ви ћа, би ло је још не ко ли ко ауто ра ко ји су по вре ме но ко
ри сти ли гра ђу из ар хи ве Епар хи је бра ни чев ске. 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 по ме ну то, пр вих не ко ли ко књи га збор ни ка до ку ме на та би ће 
по све ће но уред ба ма и про пи си ма Ми тро по ли је бе о град ске, вре мен ски огра ни че
но до 1922. го ди не. Овим уред ба ма, пра ви ли ма и на ло зи ма, ко ји су у ви ду рас пи
са, пре ко окру жних про то пре зви те ра, про сле ђи ва ни ни жем све штен ству, вр ше но 
је уређивање цр кве ног жи во та у Кне же ви ни, потом Кра ље ви ни Ср би ји. Је дан део 
ових до ку ме на та, али не у ин те грал ној вер зи ји, већ у не што ре ду ко ва ни јој и са же
ти јој фор ми, пу бли ко вао је ми тро по лит Ми ха и ло у Руч ној све ште нич кој књи зи.7 
Та ко ђе, у пе ри о ду од 1901. до 1905. го ди не, ба ве ћи се жи во том и де лом ми тро
по ли та Пе тра Јо ва но ви ћа, про та Алек са Илић је, ко ри сте ћи гра ђу из та да шњег 
Ми тро по лиј ског ар хи ва, ма њи број ових до ку ме на та штам пао у Хри шћан ском 
ве сни ку,8 као и касније у књизи о митрополиту Петру Јовановићу.9 С дру ге стра
не, са др жа ји по је ди них вла дар ских Про кла ма ци ја и Ука за ко је је Кон зи сто ри ја 
Ми тро по ли је бе о град ске про сле ђи ва ла све штен ству са за дат ком да их об на ро ду је 
ста нов ни штву, а чи је пре пи се ов де об ја вљу је мо, та ко ђе су до не кле по зна ти на уч
ној јав но сти.10

Публиковани до ку мен ти у пр вој књи зи збор ни ка, ко ји због усло вље но сти оби
ма пу бли ка ци је са др же гра ђу до 1856. го ди не, у свом из вор ном об ли ку ис пи са ни 
су „серп ским“ и „гра ждан ским ско ро пи сом“11 или грађанским писаним типом 
ћирилске азбуке, без ја сних пра во пи сних нор ми, те су, ка ко из ве сни слов ни зна ци 
та ко и ин тер пунк ци ја и пунк ту а ци ја, упо тре бље ни у за ви сно сти од пи сме но сти 
или сло бод не про це не пи са ра. Та ко нпр. у истом до ку мен ту сре ћу се две ва ри јан те 
истог сло ва, два на чи на озна ча ва ња се квен це ије, ија, глас ј озна чен је сло вом i али 

5 Та ко је, из ме ђу оста лих, Па вле Ва сић, про у ча ва ју ћи сли кар ски опус Жив ка Па вло ви ћа, „мо ле ра по
жа ре вач ког“, у цр кви За о ви, пу бли ко вао пре пис уго во ра о из ра ди жи во пи са, за кљу че ног из ме ђу 
пред став ни ка цр кве не оп шти не и овог сли ка ра: П. Ва сић, Жив ко Па вло вић мо лер по жа ре вач ки и 
ње го во до ба, По жа ре вац 1968, 17–18. Исти аутор је не што ка сни је, у при ло гу тек ста Сли кар ска по ро
ди ца Мар ко вић, об ја вио и не ко ли ко до ку ме на та ко ји се од но се на жи во пи сца Ми ли ју Мар ко ви ћа, у 
пе ри о ду док је Ми ли ја био па рох По жа ре вач ки: П. Ва сић, Сли кар ска по ро ди ца Мар ко вић, Збор ник 
ра до ва На род ног му зе ја у Чач ку VII (Ча чак 1975), 35–36. У ско ри је вре ме, ђа кон Злат ко Ма тић је у 
Са бор но сти, те о ло шком го ди шња ку Епар хи је бра ни чев ске, об ја вио пре пис и ре про дук ци ју цир ку
лар ног пи сма ми ро по ли та Ми ха и ла: З. Ма тић, Упо тре ба ол тар ског звон ца у Ев ха ри сти ји, Са бор
ност – те о ло шки го ди шњак I (По жа ре вац 2007), 137–138. 

6 Издвајамо: Цр кве Оп шти не Жа ба ри, прир. М. Ла зић, И. Бо ро зан, Жа ба ри 2004; М. Ти мо ти је вић, Ју
би леј као ко лек тив на ре пре зен та ци ја: про сла ва 50го ди шњи це Та ков ског устан ка у Топ чи де ру 1865. 
го ди не, На сле ђе IX (Бе о град 2008), 9–49.

7 Ми тро по ли тъ срб скій Ми ха и лъ, Руч на све ште нич ка кні га, Бе о град 1867, 134–191.
8 Гра ђа за исто ри ју Срп ске цр кве у Кне же ви ни Ср би ји 1833–1859, Хри шћан ски ве сник (Бе о град 

1901–1905).
9 А. Илић, Петар Јовановић, митрополит београдски: његов живот и рад 1833–1859, Београд 1911.
10 Б. Пе ру ни чић, Град По жа ре вац и ње го во управ но под руч је, Бе о град 1977, 888.
11 О тер ми ни ма ко ји ма се озна ча ва пи смо срп ске пи сме но сти по чев од пр вих де це ни ја 18. ве ка: П. Ђор

ђић, Исто ри ја срп ске ћи ри ли це: па ле о граф скофи ло ло шки при ло зи, Бе о град 1971, 194–204. 
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и, у два примера – оба у лексеми „својой“, сло вом ј. Сре ће се не до след ност у обе
ле жа ва њу гла са ћ (ћъ, ћь), као и обе ле жа ва ње гла са ђ сло вом ћ, у из ве сном бро ју 
при ме ра из о ста вља се глас х, итд.

За је зик до ку ме на та може се рећи да је славеносрпска језичка мешавина. Еле
мен ти срп ског је зи ка углав ном се односе на лек си ку и дру ге при ме се ко је по ти чу 
из го во ра пи са ра. Из рускословенског и руског преузимане су извесне речи, али је 
ипак, у из ве сној ме ри, ру ско сло вен ски језик при ла го ђа ван срп ском је зич ком узу су 
то га до ба, и то нај че шће по ступ ком адап та ци је. Гра ђа је ис пи са на раз ли чи тим пи
сар ским ру ка ма, а сва ка ру ка има осо бе ни дук тус.

У пу бли ка ци ји, текст из вор них до ку ме на та дат је у тран сли те ри са ном об ли ку, 
од но сно, из вор не гра фе ме до след но се тран спо ну ју гра фе ма ма исте звуч не вред но
сти. При ли ком тран сли те ра ци је за др жа ли смо из вор ни на чин пи са ња – 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, ъ или ь. 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, 
као и при вид не „гре шке“ пи са ра. Реч је, на и ме, о ва ри ја ци ја ма спо је ног / одво је ног 
пи са ња. Ка ко спо је но та ко и одво је но пи са ње кли тич ких елемената пре не ли смо 
пре ма ста њу у из вор ним до ку мен ти ма. Тако је и, примера ради, у документу бр. 3 
изостављена оригинална нумерација. 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.

Ар хив ски до ку мен ти су пре зен то ва ни хро но ло шким ре дом, а ра ди пре глед но
сти, сва ки по на о соб има свој ред ни број, ис под ко јег се на ла зи ње гов са др жај у ви
ду крај ње све де них ре ге сти. 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 сом до ку ме на та на ла зи се блок са 
ре про ду ко ва ним до ку мен ти ма. 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. Иза репродукованих докумената на ла зи се општи 
ре ги стар.

На крају, вреди по ме ну ти и то да су да ту ми ко ји се на во де у до ку мен ти ма да ти 
по ста ром, Ју ли јан ском ка лен да ру.

Ова квим ме то до ло шким при сту пом, ко ји се, пре све га, од но си на пу бли ко ва ње 
гра ђе у ње ном из вор ном об ли ку, те жи ли смо да за до во љи мо кри те ри ју ме са вре ме
не на у ке, а ујед но и ове из во ре учи ни мо интересантним и до ступ ним не са мо ис
тра жи ва чима ко ји при па да ју раз ли чи тим исто риј ским ди сци пли нама, већ и фи ло
ло зи ма и богословима. С дру ге стра не, на да мо се да ћемо публиковањем докумена
та који се одликују ра зно ли ко шћу и бо гат ством садржаја дати и известан до при нос 
у будућим ис тра жи ва њи ма мно го број них фе но ме на из сфе ре цр кве не, по ли тич ке, 
со ци јал не и кул тур не исто ри је.

У току рада на публиковању грађе помоћ су нам пружили појединци, али и 
поједине институције. Нај пре смо дужни да укажемо да реализација ове публи ка
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ције не би била могућа без благослова Ње го вог Пре о све штен ства Епи ско па бра 
ни чев ског Го спо ди на проф. др Иг на ти ја (Мидића), чи ју смо по др шку има ли ка ко 
при ли ком ис тра  жи вач ких ра до ва, та ко и при из ра ди са ме пу бли ка ци је. На ро чи ту 
за хвал ност из ра жа ва мо и про ф. др Ми ро сла ву Ти мо ти је ви ћу на дра го це ним са
ве ти ма и примедбама, као и под сти ца ју и по др шци то ком при пре ма пу бли ка ци је, 
ко ји је ујед но, по ред Ње го вог Пре о све штен ства, и њен ре цен зент.

По себ но се за хва љу је мо ђа ко ну Злат ку Ма ти ћу на све срд ном раз у ме ва њу и по
мо ћи, ко ји је уло жио и не се би чан труд и енер ги ју да се ова пу бли ка ци ја 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, 
благодарност исказујемо 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: Ду шан Сте па но вић, Го ран Илић, Ми ро слав Дми тро вић, За гор ка Стевић 
и Све тла на Савић.

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, на че му смо им ве о ма за хвал ни.

Такође су били драгоцени савети и сугестије колегинице Александре Илић и 
лекторке Славице Јовановић, и на томе им искрено захваљујемо.

У пру жа њу услу га ске ни ра ња ар хив ских до ку ме на та у су срет су нам иза шле ко
ле ге из Народне би бли о те ке „Или ја М. Пе тро вић“ у По жа рев цу, ко ји ма се, овом 
при ли ком, ср дач но за хва љу је мо, по себ но: Та тја ни Жив ко вић, Катарини Бели и Ре
нати Минић.

На кра ју, по себ ну 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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Пречестнѣйшій Протопресвітеръ!

Налогъ нашъ, касателно благодаренія по церквама подручногъ вамъ Протопо
піа та, 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.

Вамъ
У Београду
10. Септемврія 1835.
№ 689.

благожелателный
Петаръ Іоанновићъ

АрхіЕпкпъ и МитропСербскій

Бр. 1
О одржавању молебана за време боравка 
кнеза Милоша у Цариграду
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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
сти вѣйшаго 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 

Бр. 2
О именовању Духовника за исповедање верника 
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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.

Вамъ
У Бѣограду
23. януар. 1836.
№ 75.

благожелателный
Петаръ Іоанновићъ

АЕпкпъ и МитропСербскій
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Пречестнѣиши Протопресвитеръ!

Нѣгова Свѣтлостъ Милостивѣйши Господарь и Князъ Нашъ, Благовол или су 
Ви сочаише Одобрити, дасе Приложена овдѣ два Писма, єдно Патриарха Іеру са
лимскогь, а друго одъ Светогорски монастира Сада на Цвѣтоносие По црквама 
на ши ма Прочитаю Благочестивому народу нашему. Писма ова Содржаваю у себи 
Бла го дарностъ и Благословъ Патриарха Іерусалимскогъ и Свето Горски монастира 
за по дарену 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.

Вамъ
У Београду
12. Март. 1836
№

благожелателный
Петаръ Іоанновићъ

АЕпкпъ и МитропСербскій

Бр. 3
О читању писама Јерусалимског патријарха и 
монаха Светогорских манастира за милостињу
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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

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

Петаръ Іоанновићъ
АЕпкпъ БѣоградиМитроп Србскій

Секретаръ
Владиславъ Стоядиновићъ

Бр. 5
О испуњавању неопходних услова 
за добијање ђаконског чина

26



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  

Бр. 6
О правима и дужностима 
Окружних протопрезвитера
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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.

Петаръ Іоанновићъ
АЕпкпъ БѣоградиМитроп Србскій

Секретаръ
Владиславъ Стоядиновићъ
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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.

Бр. 7
О оснивању Богословије у Београду
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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 Про то пре
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.

Вамъ
У Бѣограду,
23. юлія 1836.
№ 704.

благожелателный
Петаръ Іоанновићъ

АЕпкпъ БѣоградиМитроп Србскій
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