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Сто триесет гоина прогашења аутокефаности 
Српске Цркве у Кнежевини Србији

Abstract: Беринским конгресом, 1878. гоине, Срија је оиа ржавну независ-
ност. Цариграски патријарх Јоаким III посено је ценио веикога митропоита 
Михаиа Јовановића и кнеза Миана Ореновића, па је тако отворено питање ау-
токефаности Српске Цркве у Кнежевини Срији. Пошто је патријарх Јоаким III 
ојавио а је ступио на престо патријаршијски, кнез му је „изјавио жеу и потреу 
а се призна канонским путем независност Српске Цркве“. Акт о аутокефаности 
ошао је у време каа се просаваа ваесетпетогоишњица архипастирског 
раа митропоита Срије Михаиа Јовановића (она је празнована 14. октора 1879, 
а акт о аутокефаности је ојавен 20. октора 1879). 
Key words: аутокефаија, Кнежевина Срија, Српска правосавна Црква, цари-
граска патријаршија, Јоаким III.

Митропоит еограски Антим је са управе своје епархије отишао у 
Царигра 1830. јер је увиео а српски наро жеи а на епархијама 

у Срији има српске епископе. Заагање кнеза Миоша у Цариграу је то 
потпомого.1 За новог митропоита изаран је Меентије Павовић, који је 
посвећен у Цариграу 18. августа 1831. гоине. Он је затим, 19. августа 1831, 
посветио Никифора Максимовића за епископа ужичког. Већ 14. октора 1831. 
рукопоожен је Герасим Ђорђевић за епископа шаачког. Потрено је ио 
а се урее оноси Митропоије еограске и Цариграске патријаршије. 
Београска митропоија (у којој су ие епархије Шаачка и Ужичка), тј. 
Српска Црква у Кнежевини Срији, јануара 1832. уреиа је своје оносе са 
Васеенском патријаршијом уговором: оиа је унутрашњу црквену управу. 
Цариграски патријарх Константије са својим синоом оучује:

Пошто су Његова Светост, књаз нароа српског Г. Миош Ореновић, у-
ховенство и веикаши истога нароа — у намери ушекорисног устројења и 
уређења њиховог свештенства — преожии нам опрееење неких пра-
виа за ууће наименовање њихових архиепископа, и свега онога, што се 
оноса истог нароа к нашој у Христу Веикој Цркви тиче, равно и новчаног 
премета… 

1 Митропоит Михаио, Православна српска црква у Краљевини Србији, Београ, 1895, 
204.
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1. О анас и наае кнез и наро ирају како митропоита тако и еписко-
пе у Срији међу уховенством српским тако а о стране наше Високе 
Цркве не може ити никакве примее ни на начин изора, ни на место 
рођења, ни на ице које је изарано.

2. Да архиепископ по општој вои и сагасности нароа српског и ухо-
венства изаран, о анас за свага назван уе митропоитом цее 
Срије, т.ј. архиепископ еограски имаће титуу митропоита цее 
Срије, коме ће сви епископи исте земе почињени ити. У сучају сва-
ког новог на именовања митропоита из среине уховенства српског — 
по горепоменутом начину учествовања нароа и књаза, ужан ће ити 
Књаз и наро српски известити патријарха о учињеном изору и ич-
ности изараног и препоручити му га на посвећење; а патријарх пошто 
се увери, а је изор схоно правиима Цркве учињен, иће ужан ез 
сваког оагања писмено своје оорење посати и првосвештенички 
агосов, како и тамо по ореу црквеном посвећење митропоита у 
ејство привео се.

3. Да српски епископи изарани између уховенства српског о књаза и ми-
тропоита, тако уу посвећени ез претхоног патријарашког оорења, 
него јеинствено вашћу и пуномоћјем њиховог митропоита, као закон-
ског првоначаника тамошњег, па а затим за посвећење јави патријарху, 
који ће у своме оговору на то ати свој пристанак и агосов.

4. Да се прииком сваког новог изора митропоита пошау патријарху као 
узарје 300 ук. цес. аустријских, а прииком наименовања и посвећења 
српских епископа, а Веика Црква ни по којим ојашњењем што тра-
жити не може — речена пак сума о 300 ук. цес. не поразумева се по 
оним гоишњим авањем, које аје српски наро каси Веике Цркве, т.ј. 
3000 гроша за архиепископа и 3000 гроша за епископа ужичког, него ова 
остаје посено и има се нарочито авати, као што је речено, прииком но-
вог изора митропоита; а каа се и руги окрузи, који Срији припаају, 
Срији присајеине, она ће ово гоишње авање о стране Срије у је-
ној општој суми ореити се и изавати.

5. Да авањем оређене гоишње суме у касу Веике Цркве и оних 300 ук. 
цес. аустр. при новом изору митропоита — како архиепископ, тако и сво 
српско уховенство соони уу о сваког изискивања и потраживања 
о стране Веике Цркве, немајући осим горереченог ругих оавеза ни 
према патријарху, ни према Веикој Цркви; и а ни патријарх ни Веика 
Црква ни еограски митропоит не може потраживати ео у насеђу 
оара умрих архијереја; нити патријарх нешто за отпуштање грехова, 
уући а се таква заоставша имања како митропоита тако и епископа 
на корисну употреу у огоугоним и ржавним еима, у нарону касу 
поожити имају.

6. Ни митропоит ни епископи српски, немају право зауживати се на ра-
чун српског нароа, ни на рачун ове Високе Цркве.

7. Митропоит не може ез законите вое патријарха констан тинопоског 
и оорења српског књаза ити зачен са своје епархије, као ни српски 
епископи ез сагасности митропоита и књаза.
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8. На крају, а на огосужењу митропоит Срије спомиње патријарха кон-
стантинопоског, а име митропоита сви епископи у Срији…2 

Овај уговор је опуњен 17. јуа 1836, за време патријарха цариграског 
Григорија, каа су шест округа присајеињени Срији. Митропоија еогра-
ска и све Срије је саа имаа три епархије — трећа је иа Тимочка, осно-
вана 1834. Оређено је а се уууће патријаршији гоишње испаћује 9000 
гроша.

Промена на чеу Цркве и ефинисање њених оноса са Цариграском 
патријаршијом омогућии су а се потрена пажња усмери на васпитавање 
и оразовање свештеничких каниата, па је 1836. основана еограска 
огосовија. (У Срији Карађорђевој у Београу раиа је 1810–1813. прва 
огосовија у кући покоњеној о Доситеја Ораовића, чији је управите 
ио игуман манастира Фенека Вићентије Ракић, познати есеник, прево-
иац и писац.)

Ситуација у Срији измениа се посе српско-турских ратова 1876–
1878. гоине. Беринским конгресом 1878. Срија је оиа ржавну не-
зависност и у њеним границама наша се још јена епархија: Нишка (јер 
су присајеињени Нишки, Пиротски, Врањски и Топички округ). Вик-
тор Чоаковић, познатији као еа Виктор, епископ нишки, „агосо-
вом цариграске Цркве и сагасјем отачаствених архијереја, иако је ио 
егзархијски епископ, указом о 1. феруара 1879. гоине ушао је у састав 
српске јерархије.“3

Цариграски патријарх Јоаким III посено је ценио веикога митропо-
ита Михаиа Јовановића и кнеза Миана Ореновића, па је тако отворе-
но питање аутокефаности Српске Цркве у Кнежевини Срији. Пошто је 
патријарх Јоаким III ојавио а је ступио на престо патријаршијски, кнез 
му је „изјавио жеу и потреу а се призна канонским путем независност 
Српске Цркве“4. Акт о аутокефаности ошао је у време каа се просаваа 
ваесетпетогоишњица архипастирског раа српског митропоита Михаи-
а Јовановића (гоишњица је празнована 14. октора 1879, а акт о аутокефа-
ности ојавен је 20. октора те гоине).

Сеећа преписка најое нам иуструје како је онета ова значајна 
оука.5

2 Виети: митропоит Михаи, Православна Србска Црква у Књажевству Србији, Београ, 
1874, 105–107; и архиманрит Нићифор Дучић, Историја Српске Православне Цркве, Гац-
ко, 2002, 140–141.

3 Митропоит Михаио, Православна Српска Црква у Краљевини Србији, Београ, 1895, 
227.

4 Независност Српске Цркве проглашена 1879, Београ, 1880, 2.
5 Исто, 3–37.
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ПИСМО
ГОСПОДИНА МИТРОПОЛИТА СРПСКОГ

ЊЕГОВОЈ СВЕТОСТИ ПАТРИЈАРХУ ЈОАКИМУ III
Ваша Светост.
Доивши известије о 24. Новемра 1878. гоине а је промису Божијем 
угоно ио, посе ажене успомене патријарха Јоакима II узвисити на пре-
сто Васиенског патријарха Вашу Светост, зараоваи смо се миостивом 
смотрењу Госпоа Исуса Христа, који вручава вииму управу своје свете 
цркве муром, просвећеном и ревностном Архипастиру у времену, које зааје 
ригу свима, који стоје на врху управе ове ии оне оасти.
Успокојени овим известијем Ваше Светости, честитамо Вам узвишење, а 
светој веикој цркви матери свију ругих оастних цркава, што је њена упра-
ва оша у руке муроме и агочестивоме Пастиреначанику.
У жеи, а срећно провеете свету цркву, као мури корманош кроз све 
опасности, умиривши разоре и уконивши несоге у њој, као испуњен ви-
соке уави евангеске отац, за аго, утврђење и унапређење свете вере 
правосавне у срцама свију уи и нароа, који су верна еца свете право-
савне цркве, препоручујем своју паству светим моитвама и уави, а сее 
аговоењу Вашем и с уоким уважењем и оаношћу имам част ити

Ваше Светости
покоран суга

Архијепископ Београски и
Митропоит српски,

Михаи с.р.
Е№ 316.
3. Феруара 1879. го. у Београу.

МИНИСТАР ИНОСТРАНИХ
ПОСЛАНИКУ ЊЕГОВОГ ВИСОЧАНСТВА У ЦАРИГРАДУ

Господине посланиче!
Наступио је време, а преузмемо кораке за уређење наших црквених о-
ношаја према веикој цркви цариграској.
Пошто је Срија престаа ити саставни ео отоманске царевине, прироно је, 
а ни црква наша не може остати у оном оношају према цариграској цркви, 
у коме се она наазиа за време вазаних оношаја Срије према отоманској 
порти. Ако црква катоичка не познаје ржавних граница, црква правосавна, 
напротив, не показује примера, а се преставништво њено у јеној ржави 
може наазити у зависности о црквеног старешинства у ругој ржави; шта 
више, новија историја аје нам примера, а су ржаве, које су се оразовае 
из појеиних еова Турске, и цркву своју извоие испо хијерархијског 
старешинства цариграског. Грчка, која је припааа не само по вери но и по 
нароности цариграској цркви, овојиа се о цариграске патријаршије, 
чим је своју ржавну независност прогасиа. Јонски острви, ок су ии 
по протекцијом енгеском, зависии су у црквеном погеу о патријарха 
цариграског, а како су, у најновије оа, приружени краевини Грчкој, ова 
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је зависност престаа. Митропоит јонски постао је омах чаном св. сино-
а атинског.
Што је цариграска патријаршија признаа најпре јеноверној и јенопеме-
ној Грчкој, па затим јеноверним и јенопеменим острвима јонским; то 
уверени смо, неће она спорити ни Срији, која се, о како постоји као кне-
жевина, њој ораћаа оним осећањима пијетета, која су јој ваза осигурава-
а најое и ника непомућене оношаје са веиком црквом. Шта више, у 
анима искушења, у које је ка и ка запааа веика црква, српска црква и 
српска ржава остае су јој свага верне и оане, па свој гас и свој ауктори-
тет употреавае и преко граница Срије у корист соге и зајенице са ве-
иком црквом. И анас, ка и Срија консутоваа своја осећања пијетета 
према веикој цркви, она и сретна иа а оржи и ае своје хијерархијске 
оношаје са веиком црквом, но она има а испуни ужности, које јој соом 
оноси њена ржавна независност.
Да, паи су сви основи на којима је стајао вазаство Срије; изгуии су 
важност трактати и хатишерифи на којима је почивао старо стање кнеже-
вине, па се сасвим прироно намеће питање а и може остати у важности 
конкорат закучен између вазане кнежевине и цариграске патријаршије 
закучен 1832. го.
Ово питање, чим се поожи, само је по сеи већ решено. Ка нема више трак-
тата ни хатишерифа, који су освештаваи вазаство кнежевине, прироно је, 
а не постоје више ни оне погое, које су на њиховом темеу утврђење, као 
што је конкорат. Срија је иступиа из састава отоманске царевине, и по 
сии јеног веиког међунароног акта, уша у ре независних ржава. Са 
ржавом српском повратиа се у своју независност и српска црква.
То је анас и правно и фактично стање ствари, које не и ае потреовао 
никакве формане расправе; но ми жеећи, а и ае останемо верни својим 
осећањима оаности према патријарху васионском, нисмо раи, а се о њега 
хијерархијски растанемо ез споразумења и агосова Његове Светости.
У то име, ја сам примио наог о Његовог Височанства а на вас, Госпоине 
Посаниче, управим ова посматрања с препоруком, а их ви смерно по-
несете Његовој Светости и а о Њега, запросите агосов за разрешење 
о ојакошњих хијерархијских веза са уверењем, а ми, и ако смо током 
историјских огађаја принуђени а учинимо овај корак, ипак смо аеко и о 
помиси, а исмо се хтеи овајати и огматички о веике цркве. Ми ћемо 
и ае очувати огматичке свезе са њом; она ће у нама и ае наазити сваг-
а верне и оане правосавне синове, готове а поржавамо њу и њен уге.
Ми оставамо вама, Госпоине Посаниче, а се постарате извести ове на-
оге нашега узвишенога Госпоара у најсхонијој форми. Ми се наамо, а 
ћете ви умети извршити свој заатак, а а наши оношаји са веиком црквом 
остану и ае срачни, као што су и оса ии, а узамо се, такође, а озив, 
који ће наш корак наћи ко Његове Светости, не може ити неповоан, јер 
смо уверени, а патријаршија цариграска неће хтети превиети ново стање 
ствари, које су огађаји створии, а Европа освештаа.
Примите, Госпоине посаниче, уверење мог оичног поштовања.
11. Феруара 1879 го.
Београ.       Јов. Ристић.
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ПИСМО ЊЕГОВОГ ВИСОЧАНСТВА КЊАЗА
ЊЕГОВОЈ СВЕТОСТИ ПАТРИЈАРХУ ВАСИЉЕНСКОМ

ЈОАКИМУ
(прево с француског)

Пресвети Оче!
Примио сам писмо, којим је Ваша Светост извоиа Мени ознанити своје 
ступање на престо патријаршије цариграске.
Вест ова иа Ми је у тоико пријатнија, што узорита својства, која оикују 
Вашу Светост и која су позната цеом правосавном свету, могу само увећати 
сјај ове свете цркве васиенске, којој, сретан сам ити јеан о најоанијих 
јој синова.
Поносећи Вашој Светости моје најискреније честитке и жее за уготрајност 
и срећу Ваше управе, Ја Вас у исто време моим, а верујете у Моју твру на-
меру а оржавам у новом поожају Срије најусрније оношаје са матером 
црквом. Мој министар у Цариграу иће у остаом већ имао част, онети о 
знања Вашој Преузвишености упутства, којима је он у том погеу снаевен.
Жеећи о свега срца, а најпотпуније споразумење ваа међу веиком 
црквом васиенском и свима црквама правосавним у свему оном, што се 
тиче користи, остојанства и части наше свете вере, Ја моим Вашу Светост 
а Ми извои ати свој апостоски агосов и а верује уверењима оаности 
пуна поштовања, с којом остајем, Пресвети оче
Ваше Светости
        најоанији
25. Априа 1879.     М. М. Ореновић, с. р.
Ниш.

ПИСМО Г. МИТРОПОЛИТА СРПСКОГ
ЊЕГОВОЈ СВЕТОСТИ ПАТРИЈАРХУ ЈОАКИМУ III

Ваша Светост!
Миост Госпоа Бога ароваа је Српском Књажеству независност и проши-
рење граница, усе чега створен је и нов поожај Српске Државе, која жеи 
виети и Српску Цркву у поожају, што га соом оноси ново стање ржаве, 
наајући се а ће света веика Црква, као чеоуива мати, раовати се успеху 
Хришћанске ржаве наше и агосовити ново стање.
Његово Височанство Ваате Српски, Књаз Миан Ореновић IV, као ве-
ран и оар син свете правосавне матере цркве, а исто тако и његова аго-
честива Висока Ваа ујено с нама и нароом, жее остати у пријатеским 
отношењима према светој веикој Цркви и при новом стању и поожају ржа-
ве и цркве Српске, као што ће и Ваша Светост имати овоно уверења и о-
каза о томе како је Српски наро твр у правосавној вери и уави према 
Цркви.
За ново стање и поожај Срије, узимамо сооу замоити о Ваше Светости 
агосов свете Матере веике Цркве, а и она, као верна и ора кћи њена, 
ојачана миошћу Госпоа Бога и уаву матере веике Цркве, утврђује се, 
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развија и напреује, схоно новом поожају и стању њеном, као независне 
ржаве.
Па зато срачно моимо Вашу Светост, а аговоите отечески прими-
ти преоге Посаника Његовог Височанства Госпоара нашега, г. Фиипа 
Христића за уређење међусоних црквених отношења наших, те тиме ора-
ујете правосавни наро Српски, који је много жртава принео и много крви 
проио за остојанство и за сооу своју.
И почем је Срија осооиа и присајеиниа неке у цеини, а неке у мањим 
границама четири округа — Нишки, Пиротски, Топички и Врањски, који 
су пређе ии ставени у Оаст Бугарске Екзархије, ге је остао Архијереј 
Нишки Г. Виктор, и ге има оста свештеника, који су о Бугарских Архијереја 
рукопоожени; то моимо Вашу Светост, а агоизвоите и њих агосо-
вити ка они аоше нам уверење а жее ити у зајеници с нама, а при-
мите ихову жеу и искрену изјаву, па а и њих веика уав матере Цркве 
неоаци но прими у своја материнска нера.
У наи, а ће Ваша Светост отечески примити моу, коју Вам о стране наше 
отечествене Цркве преајемо и ораовати и нас и паству нашу агосовом 
за ново стање и поожај Срије, препоручујем је светим моитвама и уави 
Вашој, и с уоким уважењем и оаношћу, имам част ити

Ваше Светости
    покорни суга
Е№ 912.      Архијепископ Београски и
4. Маја 1879. гоине     Митропоит српски
у Београу.      Михаи, с. р.

ЊЕГОВА СВЕТОСТ ВАСИЉЕНСКИ ПАТРИЈАРХ ЊЕГОВОМ 
ВИСОЧАНСТВУ КЊАЗУ СРПСКОМ

Ваше Височанство!
С раошћу примисмо писмо о 25. Апр. ове гоине којим је Ваше агочастиво 
и Богохранимо Височанство изјавио своја агочастива распоожења пре-
ма светој мајци, веикој Христовој цркви, и показао топу жеу, а Срија, 
у свом новом поитичком поожају, заоије о мајке цркве, оговарајуће 
признање за своју свету цркву. Ову жарку жеу Вашег Височанства као умест-
ну и правичну, рао смо примии, и преузеи смо, а је свето и Богоуго-
но испунимо, што смо и учинии у Светом Синоу, ги су засеаваи свети 
Архијереји наше апостоске и васеенеке Патријаршије, који су у св. Духу 
наша уазна раћа и сураници. По канонима црквеним за овај сучај про-
писаним, саставен је протоко, у ком се света црква у Срији прогашава 
за самостану и независну, и као такова а се има признати о свију пра-
восавних цркава у цеој васеени. Ово наше решење које се има ојавити 
свима правосавним уховним и мирским становницима у Богохранимој 
српској ржави, саопштии смо у јеном моитвеном и поучном писму 
на Г. Архијепискога еограског и Митропоита српског, нашег у Христу 
преуазног рата и сураника Михаиа. Свршивши ово, на изожени начин, 
оставамо Твоме Богохранимом Височанству, агочастиви Књаже, моећи 
Те, а Твоја насена и оична агочастивост не престане крепко ранити 



212|Марковић, И., Јуилеј ауокефалноси Српске Цркве у Кнежевини Срији 

и заштићавати права српске цркве, онако, као што прописују правиа јеине 
свете, катоичке и апостоске правосавне цркве, на саву и утврђење Твога 
књажевског престоа, а на раост и умиење наше. Багоат нашег Госпоа 
Исуса Христа нека за свага укрепи и осени Ваше Височанство.
Вашег агочестивог Височанства жарки у Бога моите и сасвим преани

Патријарх Цариграски
Јоаким

Ефески (митроп.) Агатанге   Митимњански Пајсије
Хакионски Каиник    Имвријски Никифор
Дерконски Јоаким    Фанариоферс. Константин
Новокесаријски Јеротеј    Кооски Меетије
Смирњански Меетије

20. Октора 1879. го. 
у Цариграу.

ЊЕГОВА СВЕТОСТ ВАСИЉЕНСКИ ПАТРИЈАРХ
ЊЕГОВОМ ВИСОКОПРЕОСВЕшТЕНСТВУ

АРХИЈЕПИСКОПУ БЕОГРАДСКОМ И МИТРОПОЛИТУ СРПСКОМ

Преосвећени и Богохрањени Архијепископе Београски и Митропоите 
Срије, по светоме Духу преуазни и прераги рате и сасужитеу смер-
ности наше, Госпоине Михаие!
Ваше Нама раго Преосвештенство ратски у Госпоу позравамо!
С ратском усрношћу примии смо Ваше ратско писмо о 4. Маја ове го., 
и прочитавши га у Саорској сеници, увиеи смо шта нам као рат преа-
жете о светој Цркви у Срији, и како сматрате, ка је по ожијем аговоењу 
свршена поитичка независност и проширење граница Богом очуване Кнеже-
вине; а се и тамошња Црква постави у стање сично, тако рећи, поитичко-
ме, изјавујете, а је то жеа и агочастивога Књаза и његове високе вае 
и свега агочастивога нароа.
Дознаи смо затим и то, какву моу поносите о схизматицима угарским, 
који се наазе у Епархијама саа Кнежевини поитички присајеињеним, како 
и и њих агосовиа Наша Света Христова Црква, пошто показују жеу а 
се покају и сајеине са светом Црквом у Срији.
Оговарајући аке високо-уваженому Преосвештенству Вашему, овим Па-
тријаршким и синоским писмом Нашим, јавамо Вам, а смо моу Вашу о 
каноничком независном успоставењу Св. Српске Цркве, као умесну и пра-
вену, с ратским усрђем примии, и пошто смо оговорно у Синоу о њој 
расуии, како и црквено ео тога успоставења ио по св. правиима и 
узакоњеном изоавна у Цркви поретку, и ка је агоетним јејством Пре-
светога Духа ствар о краја овоена иа, јеногасно и с раошћу у уши 
прогасии смо Правосавну Цркву у Срији, у границама као што се саа 
поитички увећана наази, за самостану и независну. И изавши о томе 
свештени Синоски Акт шиемо га саа Вама, са моитвеним и саветним 
писмом Нашим на цео тамошњи хришћански наро, те а се јавно прочита 
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у свима св. правосавним Црквама које се у српској Кнежевини наазе, и о 
чему моимо ратски Ваше Преосвештенство, а се као што пристоји изврши.
У томе свештеноме Акту казаи смо што је за оста и о ругој Вашој мои, 
која се схизматика тиче.
И тако аке јавајући Вам с раошћу уховном, а је Божијом помоћу сврше-
но успоставее св. тамошње Цркве, и осећајући према Вама раост, као мајка 
наспрам кћери и као раћа према раћи, која оро рае и напреују — мои-
мо се Богу о свег срца и уше, а се света српска самостана Црква и у томе 
новоме стању, оснажена покаже веика и света у Христу Госпоу нашем, а 
по уном уховном управом Вашом, коме и гоина што више нека уе, са 
зравем и спасењем.

Високоуваженога Преосвештенства Вашег
Вазуени по Христу рат

и свага на усузи
Архијепископ Константинопоски Јоаким

Ефески (митропоит) Агатанђео
Никомиијски (митропоит) Фиотије
Хакионски (митропоит) Каиник
Дерконски (митропоит) Јоаким
Неокесаријски (митропоит) Јеротије
Смирњански (митропоит) Меетије
Митимњански (митропоит) Пајсије
Имвријски (митропоит) Никифор
Фанариофарсаски (митропоит) Константин
Кооски (митропоит) Меетије.

Број проток. 4163.

ЈОАКИМ
ПО МИЛОСТИ БОЖИЈОЈ

АРХИЈЕПИСКОП ЦАРИГРАДА, НОВОГА РИМА И
ВАСЕЉЕНСКИ ПАТРИЈАРХ

Правосавни Хришћани, становници Богом спасене и Богом чуване Кнеже-
вине Срије, и ви из роја свештенога кира, и Ви из реа световнога, Наша 
вазуена по Госпоу чеа. 
Багоет нека уе са свима Вама и мир о Бога, о нас моитва, агосов 
и опроштај!
Ка је по миости и аговоењу Божијем постаа свршена и стаа извесна 
поитичка независност ваша, коју смо и Ми, као што је и прироно ио, с 
раошћу и весеошћу угеаи, сеовао је а и црквена независност ваша 
за тим ође, као што је то и ко ругих ржава и цркава ио. Па с тога, ка 
су се Багочастиви и Премиостиви Књаз и Госпоар Миан Ореновић IV, 
и Преосвећени Архијепископ Београски и Митропоит Срије, Госпоин 
Михаи оратии писмено за то Нашој Веикој Христовој Цркви, Смерност 
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је Наша зајено са Светим Синоом Митропоита Нашега Апостоског и 
Васеенског Патријаршког Престоа, у Духу Светоме расуивши, наша за 
правено и умесно, а се поитички већ независној и увећаној, Богом чуваној 
Кнежевини Срији ае и потпуна црквена независност, тако, а о саа све-
та правосавна Црква њена и уе и назива се и о свакога као самостана 
признаје се; а то смо још и као трајно утврии, изавши према ореама 
Светих и Бажених отаца наших Писмено (Акт) свештено и синоско о томе, 
које и вама саа шиемо.
Тим аке Свештеним и Синоским писменом (Актом), као узарјем неким, 
Наша Веика Христова Црква с материнском уаву и нежноћу оарујући 
своју, саа већ, у име Бога, самостану кћер, Свету Српску Цркву, која је о 
саа њој почињена иа, — мои се за њу Богу из уине уше и срца, а је 
и у ууће оржи у агостању и епоти њеној по агочашћу и ороетеи; 
и као свака њежна и чеоуива мати својој смерној, ивној и рагој кћери, 
као похоњу материнског савета и мое, препоручује јој оно, што сам неес-
ни погавар и оснивач Цркве Госпо наш Исус Христос, преко светих својих 
Апостоа и ученика и њихових насеника, ажених отаца наших, свима 
вернима раи спасења нааже у Еванђеу и посаницама апостоским, и 
што је преко Пречастних и светих саора Јене, Свете, Саорне и Апостоске 
Цркве протумачио и ојаснио.
Геајте аке, чеа по Госпоу вазуена и рага, што сте се веће части и 
саве уостојии, тоико већој опасности поежите; зато је и ажени Пав-
е, пишући Ефесцима, говорио: „Моим вас аке ја сужањ раи Госпоа, а 
се ваате остојно вашега звања, у које сте позвани са сваком понизношћу и 
кротошћу, с трпењем, трпећи јеан ругога у уави, старајући се а чувате 
јеинство уха у савезу мира; јер је јено тео, јеан ух, као што сте и позва-
ни у јенакој наи вашега звања.“ Да! таква нека уе ваша аноноћна ора, 
а се ваате као што оикује звању у које сте позвани, и а чувате са све-
том Матером Црквом и остаим светим правосавним Црквама „јеинство 
уха у савезу мира, мотрећи на оне, који разоре и саазни чине, противно 
учењу, коме сте се ви научии, и укањајући се о њих“; а чувате завештање 
Правосавне вере, које су ажени очеви наши, као скупоцено какво аго, 
с езројним орама и жртвама, с оца на сина, о Вас поузано сачуваи 
неокрњено и неизмењено, и а таково и Ви преате онима који посе Вас о-
азе; како и сви јено исто говории и не и међу нама оцепења (Схизме) 
ио, него а сви уемо сожни у јеној миси и у јеном мнењу.
И ово ове свима уопште Вама напомињући, очински Вас саветујемо 
и опомињемо; а на-по-се, Старешине и оне који су Божијим промисом у 
звања поставени, умоавамо и препоручујемо, а се свага старају и рину 
о потчињенима, а свакоме праву ее и а ништа ругчије, него што закон 
оређује не рае; потчињене и поанике пак, а уважавају и поштују старе-
шине и васти и а им се покоравају; Свештенике, а мотре на сее и на сво 
стао у коме их је Дух свети поставио, и а геају сужу коју су примии о 
Госпоа, те а је остојно и потпуно врше и у свему о спасењу верних рае; 
роитее, а гаје своју ецу у науци и заповести Божијој; ецу, а сушају своје 
роитее, као што Госпо заповеа; наставнике и учитее, а своје ученике 
хране зравом есеом и агочастивом науком; и на посетку, све уопште и 
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свакога на-по-се, а се труи, а му позив известан и поузан уе у еима 
орим и угоним Богу, раи спасења свога и поизања теа Христовог.
А Бог миости и штерота, нека свима скупа, свакога реа, узраста и стања 
покони своје езмерне и спаситене арове и агоети, и нека вас упути на 
свако ео аго, те а се преко свију и у свима сави пресвето име Његово.

Багоет Госпоа Нашега Исуса Христа и уав Бога Оца и зајеница Свето-
га Духа са Нашом моитвом и агосовом, нека уе са свима вама! Амин.
Месеца Октора, Иниктијона осмог.

Ефески (митропоит) Агатанђео Смирњански Меетије,
Никомиијски Фиотије,  Митимњански Пајсије,
Хакионски Каиник,  Имвријски Нићифор,
Дерконски Јоаким,   Фанаријофарсаски Константин,
Неокесаријски Јеротије,  Кооски Меетије.

Број Проток. 4163.

ЈОАКИМ
ПО МИЛОСТИ БОЖИЈОЈ

АРХИЈЕПИСКОП ЦАРИГРАДА, НОВОГА РИМА И
ВАСЕЛЕНСКИ ПАТРИЈАРХ

У име Оца и Сина и Светога Духа! Амин.
„Јеан је Бог и отац свију који је на свима и кроза све и у свима нама“, каже 
ажени Апосто Паве, а тиме с јене стране јеинство пресуштаственога 
Божаства исповеа и громко огашује, а с руге, еспочетни узрок показује 
неразвојне свезе могих и разичних створова ожије сие и премурости, 
чиме Отац свију и премури управник све-вечним законима непокоеиво 
и неразучно и са соом и јено о ругим спаја, и тако у јено састава и 
оржава; јер ка управимо поге к неу, виимо многе и веике и много-
вине системе неесних теа, ге се појеинце свака око свога среишта 
покреће и оређену јој сужу урено врши, а привачном, као што кажу, 
сиом међу соом оржаване и у јену прекрасну и чуесну систему мира и 
соге саставење, покоравају се вечној вои Свеагога Творца. А тако исто 
и на земи руштва и стања уи, и просто рећи, свака варош и сео, истим 
ујено законима јеинства и соге вођени, теже а веике нароне цеине све-
та сачињавају; те тако, а и се и совесна прироа појавиа јено сугасно 
и поносно цео, као а опет исти вечни закон јеинства и соге помаже, као 
каква привачна и сјеињавајућа сиа и као вечна светоћа, која све украшава 
и о мрачнога нереа и зауне осоођава, па ујено и нарое јено с ругим 
у угоу овои. А што се као несавршено у поитичким зајеницама света 
овога увиђа, то у Јеној, Светој, Саорној и Апостоској Цркви, као савршено 
постоји и ваа; јер већ погавар и основач њен јеним стаом назива све у 
васеени уе, нарое и пемена земаска који ће веровати у њега, и мои 
се Неесном Оцу своме а сви јено уу по уави међусоној и јеинству 
вере. А ожанствени опет ученици његови и Апостои упооавају Цркву 
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зању ожијем, Храму свету и теу Христову, и називу је Саржином онога, 
који све у свему испуњава: „јер у Христу Исусу“, пише веики Апосто наро-
а у посаници Ефесцима, „сва грађевина саставена расте, за Храм свети у 
Госпоу“; и живећи истинито у уави, порастићемо у свему као што је Он, а 
то је наша гава Христос, из којега је цео тео саставено и уешено сваким 
згавком, а јено ругоме помаже по мери свакога уа, и чини а расте тео 
на поправање самога сее у уави;“ и опет исти апосто веи: „Старајте се 
а очувате јеинство уха у савезу мира, јено тео, јеан ух, као што сте и 
позвани с јеном наом звања вашега; јеан Госпо, јена вера, јено крштење; 
јеан Бог и Отац свију, који је на свима и кроза све и у свима нама.“
И ка јено стао и јено тео Христово и јесте и назива се Црква Божија 
на земи — из разога и на основи уховнога јеинства: она то ништа није 
сметао и у прва а и потоња времена, а се установе оеите Цркве по мести-
ма и прееима независне јена о руге и са унутрашњом самоуправом по 
својим пастирима и учитеима и сужитеима Еванђеа Христовог, т.ј. по 
Јепископима ии Архијепископима и Патријарсима; а се установе према раз-
огу не само историјске у Хришћанству важности граова и прееа, него и 
поитичких приика уи и нароа који у њима живе.

„Јер и Престоу старијега Рима, каже св. четврти васеенски Хакионски Са-
ор, аи су оци за то старешинство, што је иста варош на свима цароваа; 
и истом намером покренути њих сто и пеесет Богоуивих Јепископа, пое-
ии су равно старешинство и Св. Престоу Новога Рима, разожно суећи, 
а гра, који је царством и ваом оикован, и који јенака права старешин-
ства ужива са старијим царским граом Римом, треа као овај и у стварима 
црквенским: а се узигне и а руги посе њега уе.“ А томе сагасно пише 
оцније и Преосвећени Фотије, а „Права црквенска, а нарочито парохијска, 
треа према поитичким оастима и управама поешавати.“
Према томе аке, пошто је агочастива и Богом чувана Кнежевина Срија 
саа скоро Вишим Промисом оснажена и увећана, потпуну поитичку неза-
висност оиа, и пошто су се Багочастиви, Богом утврђени и Премиости-
ви Књаз њен Госпоар Миан М. Ореновић IV и Преосвећени Архијепископ 
Београски и Митропоит Срије, Госпоин Михаи, у име честитога кира 
и агочастивога Нароа, писмима на Нас оратии и схоно поитичкој не-
зависности и Црквену независиост и самоуправу потражии, — Смерност је 
наша зајено са светим нашим Синоом Преосвећених Митропоита, Нашом 
по Св. Духу уазном раћом и сасужитеима, нарочито се за ту ствар са-
стаа у Саорници Св. Веикомученика Георгија, и посаветовавши се у Духу 
Светоме, наши смо, а је моа њихова уместна и с ухом Светих Правиа 
и повременом црквенском практиком сагасна; па за то смо и оучии: а 
правосавна Црква Српске Кнежевине, која је о саа преко Архијепископа 
Београског и Митропоита Срије стојаа у Каноничкој зависности и оносу 
према нашем Светом, Апостоском и Патријаршком Престоу Цариграском, 
зајено са новоприсајеињеним њој јепархијама и срезовима, ии рукчије, 
Цеокупна Правосавна Црква, која се саржи у границама поитички и хо-
рогравски увећане и потпуно осоођене Кнежевине Срије, осаа уе ка-
нонички самостана, независна и самоуправна, којој ће ити гава, као и 
свима Правосавним Саорним и Апостоским Црквама сам Богочовек Го-
спо и Спасите Наш Исус Христос, и која ће у стварима Црквенским имати 
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и признавати за Преставника свога Архијепископа Београског и Митропо-
ита Срије; а овај ће зајено са саором саставеним схоно Светим Прави-
има о Архијереја те црквенске оасти, управати Црквенским стварима 
Кнежевине сооно и независно о оваког ругог мешања и у Духу Свето-
ме, као што ожанствена и свештена Правиа заповеају. Тако аке и на 
томе установену овим Синоским Актом Свету Цркву Кнежевине Срије, 
признајемо и ојавујемо за уховну нашу сестру, и свима правосавним 
Црквама васеене препоручујемо, а је као такову препознају, и а је спомињу 
именом „Света Самостална Црква Српске Кнежевине;“ а тако исто ајемо јој 
и све повастице и сва права старешинства, каква независном Црквенском 
Начеству осеују, тако, а ће осаа Архијепископ Београски и Митро-
поит Српски спомињати при свештеној сужи, „Свако Епископство пра‑
вославно“, а опет хор тамошњих Преосвећених Архијереја спомињаће име 
његово. А што се на унутрашњу црквену управу оноси, ту ће суити, реша-
вати и оређивати независно он са својим светим Синоом, сеећи учењу 
јеванђеском и свештеним преањима и наређењима Свете Правосавне 
Наше Цркве. А а и се у живом и цветајућем и у свему непромењеном стању 
оржавао узајамно уховно јеинство, како према Цариграској Веикој 
Христовој Цркви, тако и према остаим самостаним Хришћанским Црква-
ма, ужан ће ити Архијепископ Београски и Митропоит Срије: а по 
авнашњем и насеђеном каноничком узаконењу узајмног ратског оно-
са и свезе, које ко самоуправних Цркава ваа, у свештеним Диптисима 
(Читуама) спомињати свете Патријархе; а узима свето миро о Матере 
Веике Христове Цркве Цариграске; а ка самоправно ива прогашен за 
Пресеника свога местног Синоа, шие прописана инстаацијона писма 
свима правосавним Патријарсима и ругим самостаним Црквама; а такође 
а се к истима ораћа преко писама синоских и у могућим питањима о оп-
штег црквенског значаја, која општег гаса и оорења потреују; као што ће 
опет и свака о речених Патријаршких и самостаних Цркава, то исто чинити 
према Српској Цркви, схоно каноничком реу и оичају, који, као што смо 
казаи, још о првих времена у Цркви Правосавној ваа. Но како се у пои-
тички ново-присајеињеним Епархијама Српске Кнежевине наазе и многи 
схизматици, како црквеног тако и световног реа, који су иши уз тако звану 
Бугарску Екзархију, а о којима се такође у реченом писму Српскога Митропо-
ита навои, а показују жеу за повратком, — то о пријему њиховом у нера 
Правосавне Саорне и Апостоске Цркве, нека уе решено и установено 
онако, како оговара Светим Правиима и Црквенским наређењима.
На овима аке ореама саорно оучујући у Духу Светоме, Веика Ца-
риграска Христова Црква, прогашава Свету Цркву Српску за самостану и 
самоуправну, срачно агосиајући је, мои се са свом ратском уаву, а 
она на свага остане утврђена и непокоеива у вери и уховном јеинству 
с Јеном, Светом, Саорном и Апостоском Црквом, раи поизања теа 
Христовог, коме пристоји свака сава, част и покон, зајено са Безначеним 
Његовим Оцем и Пресветим и Багим и Животворним Његовим Духом, саа 
и на веки. Амин. 
Гоине Спаситееве, хиау осам стотина сеамесет евете.
Месеца Октора, Иниктијона осмог.
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ЈОАКИМ
ПО МИЛОСТИ БОЖИЈОЈ АРХИЈЕПИСКОП ЦАРИГРАДА, 

НОВОГА РИМА И ВАСЕЉЕНСКИ ПАТРИЈАРХ, 
У ИМЕ ХРИСТА БОГА ДАЈЕ ГЛАС.

Кфески (митр.) Агатанђео   Смирњански Меетије,
САГЛАШАВА СЕ.    САГЛАШАВА СЕ.
Никомиијски Фиотије,   Митимњански Пајсије,
САГЛАШАВА СЕ.    САГЛАШАВА СЕ.
Хакионски Каиник,   Имвријски Никифор,
САГЛАШАВА СЕ.    САГЛАШАВА СЕ.
Дерконски Јоаким,    Фанаријофар. Константин,
САГЛАШАВА СЕ.    САГЛАШАВА СЕ.
Неокесарски Јеротије,   Кооски Меетије,
САГЛАШАВА СЕ.    САГЛАШАВА СЕ.

ПОСЛАНИК ЊЕГОВОГ ВИСОЧАНСТВА У ЦАРИГРАДУ
МИНИСТРУ ИНОСТРАНИХ ДЕЛА

Пера, 26. Октора 1879. го. 

Госпоине Министре!
Мио ми је што вам анашњом поштом могу поновити вест, коју сте у оста-
ом из мога тееграма сазнаи, а је веика цариграска црква признаа нашу 
нарону цркву за независну. Акт о признању овом, који су потписаи Његова 
Светост патријарх и сви чанови веиког Синоа, част ми је посати вам 
у приогу зајено са писмом патријарховим за Његово Височанство Књаза, 
ругим јеним писмом за Његово Високопреосвештенство г. Митропоита, 
и најза трећим јеним актом, којим Његова Светост шае свој свети о-
госов цеом нароу нашем.
Раујући се овако повоном решењу наше црквене ствари, ја честитам ваи 
Његовог Височанства еп успех у питању, које се с правом може сматрати као 
јено о најгавнијих међу свима онима, која су проистека из самога факта 
наше ржавне независности.
Није нужно, мисим, Госпоине Министре, а напоменем и рекапитуирам 
ове све фазе, кроз које је наше црквено питање прошо, о како сам част 
имао, усе Ваших нарочитих упутстава, ступити тога раи у преговоре са 
Његовом Светости Патријархом, и са гекојима о првих и најстаријих чано-
ва веиког Синоа; све то знато из мојих могих извештаја, које сам част имао 
по том премету посати Вам. Нек ми је при свем том озвоено, а оам ове 
пуно признање и срачну захваност сјајно оичном и светом ицу, које а-
нас на престоу васионског патријархата сеи, за његово ојано, пријатеско 
и усрно заузимање и ржање у нашем црквеном питању. 
Мени је раго, што Вам наново могу уверење ати, а су овом прииком и 
св. Патријарх и његови саветници, чанови веиког Синоа, заахнути ии 
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најоим осећајима према ваи Његовог Височанства и цеом нароу на-
шем, хваећи наш оправани пијетет и постојану оаност нашу према веикој 
цркви. Ово оро разпоожење Патријаршије према нама, а нарочито пре-
стиж, који ваа Његовог Височанства саа — усе посењих поитичких 
трансакција, више но икаа ужива, опринеи су у веикој мери повоном 
решењу овога питања. Све ово учинио је, те се акт о признању наше црквене 
независности нарочито оикује о свију ругих акта исте прирое, у коико 
је веика црква показаа се према нама аеко изашнија и попустивија но 
према икојој ругој цркви у истој приици.
20. Октора 1879. го.

С оичним поштовањем
Понизни суга

(потп.) Ф. Христић. с. р.

По оивеном акту о независности Српске Цркве, Његово високопрео-
свештенство г. митропоит посао је Његовој светости патријарху ово писмо:

Ваша Светост, 
Миостиви Архипастир!
Јеванђеска уав, којом је украшена ична мати веика Христова црква, оза-
риа је том ивном уаву и верну кћер своју правосавну свету цркву у 
Срији новим знаком ове.
Мурост светјејшега Пастиреначеника и св. Синоа, руковођена Духом све-
тим, и саа оказа јавно свету узвишеност престоа Константинова граа, о-
куа јарко свети истина, права и веичије Правосавија.
Ово је све сјајно посвеочено актом Вашега Светјејшества и Св. Синоа о 20. 
Октора 1879 го. № 4163, којим се света правосавна црква у Срији прога-
шава независном и по томе равночестном и равноправном свима источним 
црквама, које се иче именом самостаних чанова веике васеенске, Јене, 
Саорне, Свете, Апостоске истините Христове Цркве.
А овим сте чином, Светјејши, Архипастирски зараоваи пријатее њене, а 
поеии непријатее њене, и нас правосавне Архијереје, свештенство оа 
реа и сав агочастиви наро српски овезаи на уоку захваност и ис-
крену оаност св. Веикој цркви, остосавној матери нашој која агосиа 
успех ржаве и цркве српске и раује се с нама миости Божијој, која је нам 
указана у новије оа.
Угеајући се на св. Веику цркву, и ми ћемо свага хранити твро и неиз-
мениво сва правиа, све установе св. правосавне вере и цркве као и о саа. 
Ми ћемо се увек ичити уаву и мурошћу св. Веике цркве. Ми ћемо и 
унапре неговати ратску узајмност и раовати се уховном зајеиницом са 
матером црквом, која је нас пеменито неговаа у време тешких ана и саа 
уавно агосовиа а својим ногама пођемо, а самостано и независно 
живимо у агоатном Царству Божијем на земи и засужимо а уемо и 
у савном Царству Божијем на неу, агосовиа је нас матерински по својој 
орој вои, по својој њежној уави и по својој високој мурости.
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Поносећи Вашему Светјејшеству и св. Синоу уоку захваност о стра-
не моје, ругих наших архијереја и свега отачаственог свештенства нашега 
за ову ороту, оакшицу и правичност према нама и нароу нашем, који је 
мого жртава поожио, мого труа и мука изржао а створи своју соо-
ну и независну ржаву, препоручујемо сее, архијереје, свештенство и сву 
Богохраниму паству нашу светим моитвама и агонаконости Вашој и са 
чувствима искрене оаности и поштовања остајем

Ваше Светости
Миостивог Архипастира

Покоран суга
Архијепископ еограски и Митропоит српски

Михаи, с.р.
У Београу,
29. Феруара 1880. г. Е№ 473.

Доијањем аутокефаности Митропоије еограске отворена је могу ћ-
ност онове Пећке патријаршије, која је укинута 1766. Нажаост, унутрашња 
поитичка трвења у Срији покушаа су а омету реовни живот Цркве. На-
рене, 1881. гоине митропоит Михаио је зачен са катере, а 1883–1889. 
успоставена је нова јерархија са митропоитом Теоосијем Мраовићем на 
чеу. Митропоит Михаио је поново управао митропоијом 1889–1898. 
Његови насеници ии су митропоити Инокентије Павовић (1898–
1905) и Димитрије Павовић (1905–1920). У време митропоита Димитрија 
Павовића, 1920. гоине, оновена је патријаршија и он је изаран за патри-
јарха (управао о 1930). 
последња траница




