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РЕГИСТАР

УВОДНА РЕЧ
Публиковани извори у другој књизи библиотеке „Архива Епархије браничевске“ хронолошки се надовезују на оне из претходне публикације, а односе се на
период од 1857. до 1876. године, када је Пожаревац, у црквено-административном
погледу, као седиште Окружног протопрезвитерата, био у саставу Митрополије
београдске. Извори припадају истој тематској целини, и односе се на уредбе,
прописе, правила и решења Архијерејског Сабора које је Митрополија београдска, преко окружних протопрезвитера, прослеђивала подручном свештенству.
Један мањи део ових докумената, али не у интегралном облику, донекле је познат
научној јавности захваљујући митрополиту Михаилу, који их је у нешто сажетијој
форми публиковао у Ручној свештеничкој књизи, објављеној 1867. године.1 С друге стране, поједина решења и одлуке Архијерејског Сабора су, на иницијативу
митрополита Инокентија, штампане 1900. године у Зборнику правила, уредаба и
наредаба Архијерејског Сабора православне српске цркве у Краљевини Србији (од
1839–1900).2
Сагледавајући структуру и садржај публикованих извора, може се уочити
широк спектар тема којих се дотичу, не само оних из црквене, већ и социјалне,
политичке и културне историје. Свакако, највећи број докумената односи се на
организационо устројство и црквено-административно уређење православне
цркве у Кнежевини Србији, као и утврђивање верског и црквеног живота у складу са актуелном богословском и литургичком литературом, коју је Конзисторија
редовно препоручивала свештенству путем расписа. Поред извора који се тичу
унутрашњег уређења цркве, значајно место заузимају и циркулари захваљујући
којима се на прави начин може сагледати просветно-едукативна улога цркве у
конституисању индивидуалног и колективног идентитета српског друштва 19.
века. У оквиру државног програма систематске верске и културно-просветне
едукације, држава је преко институције цркве, која је, бринући о утврђивању вере
и морала у народу, као залоге за духовни и материјални просперитет нације, имала ангажовану улогу и у свеопштем просвећивању поданика – од политичке и
друштвене едукације до подизања нивоа свести о потреби одржавања хигијене и
1

Митрополитъ србскій Михаилъ, Ручна свештеничка књіга, Београд 1867.

2

Зборник правила, уредаба и наредаба Архијерејског Сабора православне српске цркве у Краљевини
Србији (од 1839–1900), Београд 1900.
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народног здравља. Занимљиве изворе представљају документи који осветљавају
однос цркве према држави и владарима, међу којима посебно место имају они у
којима се потврђује божанска ауторизација владарске власти кроз миропомазање
и литургијско и богослужбено помињање. С друге стране, држава је такође у
цркви видела и снажан интегративни фактор у изградњи националног идентитета и утврђивања ауторитета сопствене власти. Тако је након политичких потреса
и промена владара на престолу у Кнежевини Србији, у тренутку када је требало
учврстити позиције и успоставити пољуљани ауторитет власти, Митрополија београдска, као највиша црквена институција у Кнежевини Србији, под непосредним
надзором државе редовно упућивала наредбе свештенству у којима се позивало
на верност и послушност владајућој династији и постојећем државно-правном
поретку. Поред тога, известан број докумената дотиче се српског духовног и културног наслеђа, сагледано, пре свега, из перспективе донетих законских аката на
основу којих је било регулисано подизање и опремање цркава и манастира у Кнежевини Србији.
Највећи број ових циркуларних писама потписивали су београдски митрополити, који су, као врховни поглавари православне цркве у Кнежевини Србији,
уједно били и председници Конзисторије. Међутим, већ од шездесетих година
19. века, када је на трону београдских митрополита столовао митрополит Михаило, као председници Конзисторије јављају се и друга угледна лица из окриља
црквене јерархије. Тако се на документима које је Конзисторија упућивала свештенству, налазе потписи не само председника Конзисторије – најпре протојереја
Станка Димитријевића, потом и других – већ и заменика, попут игумана Пајсија,
свештеника Симеона Петровића и осталих. С друге стране, она акта која нису
била под непосредном надлежношћу Конзисторије, већ су се тицала саме
Митрополије београдске, потписивао је и даље митрополит Михаило, као њен
духовни поглавар.
Документи публиковани у овој књизи показују лепезу решења, како у области
азбуке и правописа, тако и саме употребе језика. Изворна грађа, настала до краја
седме деценије 19. века, исписана је старом азбуком, односно, грађанским писаним типом ћирилске азбуке, обогаћеном, истина ретко, словима карактеристичним за српске гласове. Другим речима, ћирилска графија ових докумената је у низу
својих особина традиционално славеносрпска, али и прогресивна, са упрошћеном
графијом. Почетком осме деценије 19. века настају документи исписани, уз извесна одступања, Вуковом азбуком и Вуковим начином писања. Подсећања ради,
Књажеско-српска канцеларија је 1832. објавила забрану штампања књига Вуковом
азбуком.3 У Србији је забрана употребе Вукове азбуке укинута 1859/60, 1865. она
је прихваћена на Великој школи, а тек 1868. уклоњено је последње ограничење за
њену употребу. То значи да је нова азбука врло брзо ушла у употребу у црквеној
администрацији.
Правопис је био несређен и колебљив. Одсуство општеприхваћених правила писари су искористили тако да је сваки стварао свој правопис или писао без
икаквих правила. Извесни словни знаци, интерпункција и пунктуација понекад
3

Види текст забране: А. Младеновић, Историја српског језик : одабрани радови, Београд 2008, 473–475.
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су употребљени у зависности од процене писара, а понегде је на крају реченице
изостављена тачка. Примера ради, у истом документу срећу се две варијанте истог слова, различита решења у исписивању истих секвенци (нпр. -ије, -ија), иста
лексема исписује се некад великим некад малим словом. Речи које се завршавају
сугласником пишу се са финалним ъ, ь али и без њих, а често се уместо ъ, ь пише
апостроф. Енклитике се у извесном броју примера пишу заједно са речима које им
претходе, предлози се понекад пишу спојено с речју уз коју стоје, реч за негацију
долази најчешће спојено с речју уз коју стоји. Глас и (< -ии) понекад је означен са
-iй, глас ј означен је на више начина (i, й, и, ј). Графија ћ показује двојну функцију:
њоме се означавају сугласници ћ и ђ, истина, ђ врло ретко. У извесном броју примера јављају се графијски знаци које је у азбуку увео Вук Караџић, као што су
ђ, ћ, џ, љ, њ, уз већ поменуту графију ј. У народном језику није се употребљавао
сугласник х, па је и у овим документима, уз изузетке, примећено његово одсуство,
а у неколико примера уместо х написано је к. Облик генитива (и акузатива) множине заменице трећег лица означен је групом графија iй, сасвим ретко се среће
облик их. Без графије х исписани су облици генитива и других заменица (свои,
нѢны) али и друге речи (одма). Изостављање графије х у облицима генитива врло
ретко означено је апострофом (порезки᾽, одъ други᾽).
Основни лексички фонд изворних докумената углавном је српски. Српском
народном језику недостајали су изрази за многе апстрактне појмове, као и за тековине новије цивилизације. Такви недостаци били су попуњавани речима из
славеносрпског, рускословенског (црквенословенског), руског, немачког, француског, уколико нису преузимани интернационализми или колоквијализми. Формуле учтивости преузимане су из рускословенског, односно, црквенословенског.
Речи преузете из рускословенског (црквенословенског) и руског ретко су фонетски и граматички посрбљаване. Србизирање ових облика, када се вршило, спроведено је, како на морфолошком, тако и на фонетском плану. Усвајање српског
књижевног језика на основама народног одразило се и на црквену административну преписку.
Текст изворних докумената доноси се у оригиналној графији, језику и добрим
делом у изворном правопису – уз примедбу да нис у ретки случајеви да се уопште
не може поуздано утврдити да ли се ради о великом или малом слову, ъ или ь,
или – код потписа – о одсуству јерова. У разрешавању таквих сит уација служили
смо се аналогијом, следећи интенцију и стил докумената – и појединачно и уоп
ште. Скраћенице су дате у изворном облику, изворна интерпункција доследно се
чува. Све интерполације, исписане како надредно тако и на маргинама, стављене
су на своје место без посебног обележавања. Оштећени делови односно фрагмен
ти докумената који недостају – лакуне – обележени су писањем три тачке у изло
мљеним заградама (<…>). Тамо где је могуће (хипотетички) разрешавају се таква
места и стављена су у изломљене заграде. Поједине, по нама, очигледне грешке
настале испуштањем слова, испуштено слово ставили смо на место и у косе заграде ( //).
Сачувани архивски документи у архиви Епархије браничевске, презентовани
су хронолошким редоследом, а ради што боље прегледности, сваки понаособ има
своју нумерацију, испод које се налази садржај докумената у виду сажетих реге
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сти. 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 поглавља са преписома налази се блок са репродукцијама
изабраних докумената. Подвучене реченице у изворним документима у препису су дате у болд варијанти. Испод сваког документа, у виду потписних легенди,
исписан је његов редни број из публикације, а уколико је он вишестраничан, у
загради је дат и број стране. Како би се стекао што бољи преглед садржаја публикованих извора, на крају књиге налази се општи регистар.
Међу сачуваним конзисторијским циркуларима у архиви Епархије браничевске налази се и мањи број оних који нису били упућени канцеларији Пожаревачког протопрезвитерата, већ појединим среским намесницима. С друге стране,
треба напоменути и то да нису сви документи из архиве Епархије браничевске
ушли у састав књиге, будући да су поједини знатно оштећени, тако да се на основу сачуваних фрагмената не може у потпуности ишчитати њихов садржај.
На крају треба истаћи и то да су дат уми који се наводе у изворним документи
ма дати по старом, Јулијанском календару, који је био у званичној употреби.
Оваквим методолошким приступом у приређивању архивских извора, који
се првенствено огледа у публиковању грађе у интегралном и транслитерисаном
облику, тежили смо да задовољимо критеријуме савремене науке, а уједно и ове
изворе учинимо интересантним и доступним не само истраживачима који при
падају различитим историјским дисциплинама и богословима, већ и филолозима.
С друге стране, надамо се да ћемо публиковањем докумената који се одликују
разноликошћу и богатством садржаја дати и известан допринос у будућим ис
траживањима многобројних феномена из сфере црквене, политичке, социјалне и
култ урне историје.
У току рада на публиковању грађе помоћ су нам пружиле поједине институције,
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 Ми
рославу Тимотијевићу, редовном професору на Одељењу за историју уметности
Филозофског факултета у Београду, на драгоценим саветима и примедбама, као и
подстицају и подршци, како током истраживачких радова, тако и приликом при
према публикације за штампу, који је уједно, поред Његовог Преосвештенства, и
њен рецензент.
Посебну благодарност изражавамо ђакону 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 ова публикација нађе у оквиру издања Одбора за просвету и кул
туру Епархије браничевске. Поред тога, захваљујемо се и осталом свештенству
пожаревачке Црквене општине, пре свих, протојереју Дејану Ивковићу, секретару
Управног одбора Епархије браничевске и архијерејском намеснику Пожаревач
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ком, и протојереју Дејану Томићу, старешини Саборне цркве у Пожаревцу. Поред
свештених лица, помоћ су нам пружили и поједини службеници Црквене општине и епархијских тела, између осталих: Горан Илић, Душан Степановић, Миро
слав Дмитровић и други.
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 колегинице Александре Илић и
лекторке Славице Јовановић, на чему смо им искрено захвални.
Поред поменутих колега, захваљујемо и Ивану Јовановићу из Института за
теолошка истраживања, при Православном богословском факултету.
Пријатна нам је дужност да захвалимо и Министарству вера Републике Србије
које је финансијски помогло публиковање књиге.
На крају, нарочиту захвалност изражавамо протојереју Драгану Лазићу, њего
вој, као и нашим породицама, на вишегодишњој подршци, несебичној помоћи и
разумевању.
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ПРЕПИСИ ДОКУМЕНАТА

Бр. 1
О потраживању добровољних прилога за
подизање споменика Карађорђу Петровићу

Благоговѣйный Намѣстникъ!

Изъ приложеногъ позыва, кои ће ваше Благоговѣйнство Свештенству свога
круга саобштити, видићете заєдно съ ньиме, каква се благородна намера, подићи
споменикъ безсмртномъ Карађорђу, предузима.
Свакій ће Србинъ делити мысли и чувства, у овомъ родолюбивомъ позыву изложена; па зато є поуздано надати се добровольномъ прилогу одъ свега благодарногъ народа нашегъ на ово общенародно предпріятіє.
А како Свештенство треба у свакомъ добромъ дѣлу да предходи своме стаду,
то очекуємо и архіпастырски увѣщавамо цело Свештенство наше Богохраниме
Єпархіє, да у овомъ добровольномъ прилаганю по своме могућству участвує, и да
у ползу тога и на своє стадо усердно подѣйствує.
О приятію и далѣмъ сообщенію ове препоруке очекиваћемо ваше извѣстіє.
У Београду
26 Януара 1857 год.
Є№ 59.

Вамъ

благожелателный,
Архієпіскопъ Београдскій
Митрополитъ Србскій
Петръ
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Бр. 2
О исповести и причешћу верника
у време великог поста

Благоговѣйный Намѣстникъ!

Са приближаваюћимъ се великимъ постомъ наступа за цело духовенство, монашеско и мірско, велика дужность нарочитогъ пріуготовленія повереногъ му стада за покаяніє и причашченіє, као и самогъ исповеданя и причешћиваня ньіове
пастве.
Ваше ће Благоговѣйнство по доякошньим, нарочито новіимъ нашимъ препорукама у томе поступити, опоменувши свештенство свогъ круга и одређене исповеднике на речену надлежећу имъ дужность, као и на то, да не пренебрегну число
исповеђены по прописаномъ образцу устроєно, одма светле седмице Вама припослати, а Ваше ће ій Благоговѣйнство Ѳомине седмице овамо опремити.
Неће быти излишно, овомъ приликомъ обратити вниманіє свештенства на
приуготовленіє агнца у своє време по пропису, у служебнику изложеномъ, као и за
употребленіє старогъ, гди таквогъ преостане, и Ваше ће Благоговѣйнство нашимъ
именомъ и ово свештенству препоручити.
У Београду
28. Януара 1857 год.
Є№ 64.
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Вамъ

благожелателный
Архієпіскопъ Београдскій
Митрополітъ Србскій
Петръ

Бр. 3
О поступању са женама које су напустиле мужеве

Честнѣйшій Намѣстникъ!

О поступаню са женама, коє бы одъ свои мужева одбѣгле, како пре, тако и после суђеня ньиногъ предъ Консісторіомъ, и изречене Консісторіялне пресуде, изишла є на представленіє Консісторіє ове слѣдуюћа высочайша уредба:
1., никоме ніє слободно примити у свою кућу одъ мужа одбѣглу жену, осимъ
нѣны родителя, сродника, или мѣстне власти, па и они дужни су одма, или
найдалѣ другій данъ явити за такавъ случай полицайной власти, и ова да и
ню, и мужа іой безъ отлаганя упути къ надлежномъ пароху ради прописаногъ миреня, и далѣгъ поступка.
2., овако се има поступати у свакомъ, было првомъ было другомъ, или комъ
му драго случаю одбѣгаваню жене одъ свогъ мужа.
3., Консісторіялна пресуда, коя бы гласила, да се одбѣгла жена има вратити
къ мужу къ брачномъ съ ньиме саживленю, има точно, и безъ свакогъ изговора одъ одбѣгше жене извршена быти; и у случаю нѣногъ непослушаня
имаю є къ томе скланяти и духовне и мірске власти, и то совѣтованѣмъ,
поучаванѣмъ, помириванѣмъ донде, докле она полезность оваквогъ совѣта
не увиди, и къ брачномъ съ ньиме саживленю несклони се.
Честности вашой саобштава се высочайша ова Уредба правителствена съ
томъ препорукомъ да ю прочемъ Свештенству круга вашегъ обзнаните, съ тымъ
упутствованіємъ, да є у свимъ предисчислѣнымъ случаима дужанъ надлежный парохъ, быо мірскій свештеникъ или Іеромонахъ, сходно доякошнѣмъ пропису, мирити одбѣгше жене са своимъ мужевима, и у случаю, ако у миреню не буде успѣо
слати Окр. Протоєрею своє о томъ извѣстіє, кои ће, ако се и самъ буде у трипутъ у
некомъ разстоянію времена о миру безуспѣшно трудіо, по существуюћой Уредби
поднети своє извѣстіє Консісторіи.
У Београду
26. Фебруара 1857. год.
К№ 166.

Архієпіскопъ Београдскій и
Митрополітъ Србскій,
Петръ
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Бр. 4
О ненаплаћивању услуга приликом
погреба свештених лица

Честнѣйшій Намѣстникъ!

Услѣдъ представленія Консісторіє изишло є высочайше рѣшеніє, да се о погребу умерши свештеника никаква плата не тражи одъ ньіовы фамилія за звона, гробницу при цркви, ученике о спроводу, и за опело, изъ уваженія труда, кои подносе
свештеницы у своємъ званію, но да се обштине задоволяваю онымъ подарцыма,
коє бы имућніи међу свештеницыма добровольно завѣштали црквама.
О томъ се цело свештенство архідієцезе ове извѣштава знаня ради своєга и
управленія, а уєдно се и опоминѣ, да имућніи међу свештеницыма сами одъ свогъ
иманя по могућству црквама што завѣщаваю, и тако парохіянима и у овомъ
смотренію лепъ примѣръ оставляю.
У Београду
14. Марта 1857. год.
К№ 237.
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Архієпіскопъ Београдскій и
Митрополітъ Србскій,
Петръ

Бр. 5
О уписивању циркулара из
1845. године у Протокол

Честнѣйшій Намѣстникъ!

Добивши Консісторія поднешена іой известія, да су у дотичный протоколъ уписани циркулари одъ године 1844, наређує, да се своимъ начиномъ упишу слѣдуюћи
циркулари одъ године 1845.
1., Циркуларъ одъ 24. марта, 1845. К№ 177. о безплатномъ издаваню протоколарны извода на требованѣ срезски Началника по званичной потреби
подъ числомъ XIX.
2., Циркуларъ одъ 7. маія 1845. К№ 383. да свештенство никога невенча безъ
испыта и трократногъ оглашенія. подъ числом XX.
3., Циркуларъ одъ 15. маія 1845. Є№ 386. да свештенство своимъ поучаванѣмъ
предохранява народъ одъ самоубійства. число XXI.
4., Циркуларъ одъ 25. маія 1845. К№ 280. по коємъ ће образцу Протоєреи и
Намѣстницы шиляти Консісторіи рачуне мирски црквій. число XXII.
5., Циркуларъ одъ 28. юнія 1845. К№ 351. содржаваюћій правила о браку. число XXIII.
6., Циркуларъ одъ 19. юлія 1845. К№ 397. да крштене, венчане и опояне цыгане треба уводити у дотичне протоколе; а никоєгъ цыганина не венчати
безъ дозволенія Арачліє. число XXIV.
7., Циркуларъ одъ 7. Декембра 1845. Є№ 989. да се одъ некогъ приложника
у цркви приложене утвари не подносе опетъ другомъ на одкупъ, а имена
ктитора да се упишу међу приложнике. число XXV.
Ваша ће Честность явити званично Консісторіи и за ове циркуларе, пошто се
препишу уредбеный протоколъ.
У Београду
15. Марта 1857. год.
К№ 274.

Архієпіскопъ Београдскій и
Митрополітъ Србскій,
Петръ
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Бр. 6
О вакцинисању против богиња

Честнѣйшій Намѣстникъ!

На захтеванѣ высокославногъ Правителства нашегъ, и ове године обновлѣно,
препоручує Консісторія свему подручномъ свештенству монашескогъ и мірскогъ
реда, не само собственымъ примеромъ и сходнымъ поученѣмъ световати своє
парохіяне, да и на себи, и на своимъ млађима даду прицепити кравлѣ оспе, него да
и унапредъ недрзне венчати жениха и невесту, докъ се прописно неосведочи, да су
поменута лица прицеплѣне имъ кравлѣ оспе срећно преболовала.
Честность ваша саобштиће овай расписъ свештенству повереногъ вамъ круга,
ради управляня и дѣйствованя по нѣму.
У Београду
18. Априла 1857. год.
К№ 378.
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Архієпіскопъ Београдскій и
Митрополітъ Србскій,
Петръ

Бр. 7
О набавци црквених печата

Пречестнѣйшій Протоєрей!

По высочайшемъ рѣшенію Нѣгове Светлости, Княза нашегъ Александра, одъ 5
Фебруара ове године К. В/Е № 192/103. има свака црква у нашемъ отечеству снабдѣвена
быти своимъ печатомъ, о трошку црквене касе набавлѣнымъ, ради званичногъ
употребленя. Ови печати већъ су наручени и израђую се подъ надзиранѣмъ
Консисторіє овди у Београду, и уговорена є цена свакогъ поєдиногъ печата за 21
цванцигъ или 84 гроша, рачунаюћи дукатъ у 56 гроша
Препоручує се Вашой Пречестности одъ свію храмова, постоєћи у повереномъ
Вамъ кругу, наплатити у име печата по 84 гроша за свакій печатъ, и колико пре
Консисторіи послати.
У Београду
2. Маіа 1857 год
К№ 552.

Архієпископъ Београдскій и
Митрополитъ Србскій
Петръ

29

Бр. 1
325

Бр. 7
326

Бр. 16
327

