УДК: 271.222(497.11)-726.3:929 Илић С.(093.2)

Теолошки погледи / Theological Views
Година / Volume XLVI
Број / Issue 1/2013,
стр. / pp. 227–236.

О српском пребегу из Босне
1873. године
(Необичан канонски пријем пре 140 година)
Радован Пилиповић*
Архив Српске
Православне Цркве,
Београд

Апстракт: У раду се доносе документа која се
односе на пребеглог свештеника Симеона Илића
који је тражио пријем у свезу клира аутономне
Цркве предвођене Архиепископом београдским и
Митрополитом целе Србије. Поред издања ориги
налних докумената, рад пружа друштвено-исто
ријски контекст рада православног свештенства
на подручју североисточне Босне, односно Митро
полије зворничке средином XIX века. Документа
се чувају у Архиву Српске Православне Цркве у
фонду Конзисторија Митрополије београдске који
је у фази архивистичке обраде и сређивања.
Кључне речи: Синђелија, молба, крштеница,
Симеон Илић, Стеван Аврамовић, Орашје, Човић
Поље, Митрополит Михаило Јовановић.

Северна и североис точна Босна, у кој у спад а и Босанска Поса
вина, знај у за већ и број народних буна под изаних прот ив османске
влас ти. На чел у так вих народних теж њи и пок рета да се поп рави
дру ш твени полож ај српског хришћанског ста новниш тва ста в ља ли
су се, по правил у, правос лавни свеш тениц и. Позната су она коме
шањ а и сукоби са турским влас тима која су изазвана радом свеш те
ника као што су Ђорђије Вујичић, који је под игао Цикоте и крај око
Власенице и имао велик и утицај на хајд уке у Бирч у 1826. год ине.1
Још је значајнија буна свеш теник а из Детлака Јовице Илића, који
* ber ioz ush ka@g mail.com.
1
Ду ш ан Ка ш ић, „Прег лед истори је Зворн ич к о-ту з ланс ке епарх и је“, стр. 25,
у: Српс ка правос лавн а епарх ија зворничко-туз ланс ка (Шем атизам), Бе ог рад 1977.
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је 1834. год ине побунио околин у Дервенте. У његовим наоруж аним
редовима наш ли су се свеш тениц и Пав ле Џабић, Анд рија Поповић,
Милан Витковић и остали.2 Турске влас ти су силом угушиле пок рет
Срба североис точне Босне. Предводниц и устанка су се раст урили по
зем љама у окружењу (Славонији и Кнежевини Србији), а турска вој
ска и башибоз ук су се свет или над цивилним становниш твом.
Ве л ике си ле, у првом ре д у Аус три ја и Рус и ја, при мора в а ле су
Османс ко царс тво да донос и низ реформ и које би треб ало да по
бољшај у полож ај хриш ћанс ког ста новн иш тва. Спољнопол ит ичке
при л ике су донек ле поб ољша ле полож ај пра вос лавн их хриш ћа на
у Османс ком царс тву. Рус и ја је Ку ч ук-Кајнарџ ијс ким (1774) и Је
дренс ким ми р ом (1830) доби ла пра во за ш ти т е над турс ким под а
ниц и м а пра вос лавне вер е. Успех на ц ионалн их револ у ц и ја балк ан
ских нар од а, најп ре Срб а 1815, а зат им и Грк а 1829, наг он иле су
турс ке влас ти да буд у поп ус тљиви је у пош тов а њу верс ких слоб од а.3
Дру ш твена либ е ра л из а ц и ја која је усле д и ла у турс кој држ а ви,
потпом а г а на ад м ин ис трат ивн им и за конс ко-норм ат ивн им мера м а
(уки д а њ е ја н и чара 1826, уки д а њ е ка пе танс ког ре д а 1837, доноше
ње Хат ишерифа од Ђул х а не 1839, итд.) омог у ћ ио је хриш ћа н и м а
од р еђ ен и ниво личн их и верс ких слоб од а.4
Пос тоја њ е слоб од не Кнежевине Србије и спољнопол ит ичк и
прог рам кнез а Ми х а и ла Обреновић а нис у оста в ља л и по стра н и
Срб е на левој обал и реке Дрине. Познат о је да је, са прећутном до
зволом српс ких влас ти, некол ико добро орг а н изов а н их и пок рет
них је д ин иц а за ш ло дуб око на те ри т ори ј у Зворн ичког санџа к а, са
ци љ ем да бу н и српс ко ста новн иш тво.5
Свеш тен ик Стев ан Авра мовић из Ораш ја је некол ико год ина
ра н и је, тачн и је 1858. год ине, стао на че ло орг а н изов а не бу не, за
чи је под из а њ е је доп рем љена већ а кол и ч ина оружја и му н иц и је из
Срби је. Пор ед Пос а вине спрем а ла се на уста нак чи та в а Треб а в а и
се ла у Ву ч и ја к у. Турц и су преко доу ш ник а и својих оба веш тајн их
ка на ла са зна л и за прип рем а њ е устанк а, успевш и да га сасек у у ко
рен у.6 Вођ е су, као и у случај у Поп-Јович ине буне, успеле да се до
мог н у слоб од не Срби је, а реп рес а л и је су би ла ре довна поја в а над
не д у ж ним ста новн иш твом. Турц и су, не би ли зас тра ш и л и рај у, по
Д. Кашић, ibid.
Јован Хаџи Васиљевић, Српски народ и турске реформе, Београд 1921, стр. 3–11.
4
Јован Хаџи Васиљевић, ibid, стр. 11–20.
5
Збирк а пензион ис а ног суд ије Пет ра Јов а новић а, Четнички упади у Бос ну
1863 године (рукопис).
6
Д. Кашић, „Преглед историје Зворничко-тузланске епархије“, стр. 26.
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сек ли на кућ ном пра г у свеш тен ик а Па в ла Трифу новић а у Осјеча
ни м а, одсек ли му гла в у и пронос и л и је кроз српс ка се ла.7
Пред мет из Арх ив а Српс ке Пра вос лавне Црк ве из фон д а Бео 
градс ке конзис тори је, који се чу в а под рег ис трат урс ком озна ком Ф
II, ред. бр. 120/73 из 1873. год ин е, од нос и се на гор е опис а на збив а
ња и добрим делом је изн ик ао из њих. Чет ири док умента која се да
ју у нас тавк у мог у би т и дра г оцена за пис а њ е на ц ионалне црк вене
истори је, нар оч и т о за рас ве тља в а њ е дру ш твеног полож аја Српс ке
Црк ве у још увек неос лоб ођ ен им крајеви м а, као и за везе Беог рад
ске ми т ропол и је са оним епарх и ја м а које су би ле под ду ховном
упра вом и бриг ом епис копа фа нариота.
Помен у та арх ивс ка док умента говор е о слу чај у свеш тен ик а
Си меона Илић а из Човић Пољ а у да на ш њој опш тин и Доњ и Жаб ар
у Реп уб лиц и Српс кој, а у нек а д а ш њој опш тин и Ораш је (пре 1991.
год ине). Овај свеш тен ик се 1873. год ине на шао у Кне жевин и Срби
ји, у кој у је преб ег ао, како каже, због сукоб а са Турц им а који су му
ра д и л и о гла ви и који су у њег овом свеш тен ичком позив у и извр
ша в а њу истог ви де л и пол и т ичк и прес туп. Беог радс ка конзис тори
ја, од нос но Црк вен и (Ду ховн и) суд Ми т ропол и је беог радс ке, којим
је предсе д а в ао погла в ар Пра вос лавне Црк ве у Кне жевин и Срби ји
Ми т ропол ит Ми х а и ло, упу т ио га је у Епарх и ј у ужичк у у ма нас тир
Клис у р у 17. апри ла 1873. год ине.
Српс ки свеш тен ик из Човић Пољ а, преб еглиц а из Бос не, ка ко
ка же „оја ђ ене отаџбине“, под нео је за ка нонс ки при јем сву ре ле
вант н у док умен та ц и ј у, свој у крш тен иц у и арх и је р ејс ку синђ е л и ј у,
од нос но све дочанс тво о ру коположењу и пос та в ља њу за свеш тен и
ка од стра не Ми т ропол и та зворн ичког Дион ис ија.8
Крштениц а даје за н и м љиве под ат ке: да је Си меон крш тен у
зрелој доби од 18 год ина, али и да су презимена тад а у том дел у
Бос не би ла нес тална, од нос но да је име оца од р еђив а ло прези ме.
Отац Си меона Илић а звао се Или ја Ла зић... Крш тен иц у је изд ао
је д ан од свеш тен ик а побу њ ен ик а, ора ш ки прот опоп Стев ан Авра
мовић, орг а н из ат ор бу не из 1858 год ине.
Д. Каш ић, ibid, стр. 26.
Реч је о Митрополиту зворничком Дионисију I који је заузимао поменуту катедру
од 1861. до 1865. године. Постоји предање да је имао темељито и широко богословско
образовање, наиме да је познавао, говорио и служио се са седам светских језика, као и
то да је био одличан црквени беседник. Умро је у Доњој Тузли и сахрањен је на доњоту
зланском гробљу Трновац 24. децембра 1865. године где се налази његов надгробни спо
меник. (Српска православна епархија зворничко-тузланска (Шематизам), Београд 1977,
стр. 66. Ову биографску цртицу преузима и Сава, Епископ шумадијски, Српски јерарси
од деветог до двадесетог века, Београд – Подгорица – Крагујевац 1996, стр. 170).
7
8
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Синђ е л ија гов ори о дру ш твено-економс ком полож ај у све
штенс тва, од нос но препор у ч у је дот ичног пас тви као пос та в љеног
на канонс ки нач ин и да га рад и тог а иста изд рж ав а својим при
лози м а. Ова к ав док умент, иза ш ао из канц е л ари је ми т ропол и т а
туз ланс ких, предс тав ља ређ е свед оч анс тво црк вене ад м ин ис тра
ци је Пра в ос лавне Црк ве из времен а турс ке вла д а вине у Бос ни и
Херц ег овин и.

Прилози
1) Крштеница Симе(она) Илића, коју је издао
протопрезвитер орашки Стеван Аврамовић

Слика 1: Крштеница Симе(она) Илића, коју је издао протопрезвитер орашки Стеван Аврамовић
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Препис:
Крештаемо писмо Симе Илића да изволите
Признати и почитаеми читателию да е вишеречени Симо восточ
нога вѣ роисповѣданиiя, рођенъ у Чобићъ Полю, отацъ Илия Лазићъ
мати же Госпава Ћетића восприемникъ Ђорђия Стевићъ, кръстио се
и миромъ свѣтимъ помазанъ чрезъ протоерея Јоакима Аръсенића па
роха Чобићполескогъ у возрасту своме и те година своие 18, дано у
Орашю, 20-га августа 1857-га лета, отъ протопрезвитера
Стефана Аврамовића
2. Синђелија Митрополита Дионисија I о рукоположењу
свештеника Симеона Илића, пароха у Човић Пољу, из 1863. године

Слика 2: Синђелија Митрополита Дионисија I
о рукоположењу свештеника Симеона Илића, пароха у Човић Пољу, из 1863. године
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Препис:
Зворнички Дионисiй молитвеникъ
Благоговѣнѣиши священици поштено радни терговци и прочи
благочестиви христiяни отечески васъ молитвуемо и благословимо!
Будући да вамъ е познато како смо (ка космо) рукоположили (руко
положили), то естъ запопили (за попили) именомъ Симеон
 а Или
ћа, родомъ из села Човићъ Поля и дали смо нѣму да кади и да мило
стиню иште то естъ драге волѣ што у нахию градачку и грачаничку
за кое свию молитвуемъ и благословимъ и мислимъ да ћете учинити
како сте и другима священицима учинили и милостиню давали за
кою ће милостивѣшиБогъ свакимъ добримъ Васъ обдарити, а наша
молитва да будне са свѣми вами.
Дато у тузланской митрополиiи
20-го августа 1863.

3. Писмо Симеона Илића Митрополиту Србије Михаилу
из 1873. године
Препис:
Ваше Вис окопреос вештенс тво!
За вре м е шес тогодишњег мог све ште нодејс твовања дате ми од Г.
Дионис ија Парох ије одговарао сам свес но поз ив у своме и прави ли м а
Мајке Цркве, но као први браник ве ре у ојађ е ној ми отачбини такођ е
био сам заштит а у кол ико сам могао свакоме хрис тијанин у, код ко
га сам видео да потреб ује заштите од ду ш ман а. Тако владај ући се и
одговарај ући поз ив у све ште ничком да сваком бедном по могућнос ти
будем браник нав укао сам на себе зле пос љедиц е тј. мрж њу и осве
ту србс ки крволока – Ту рака, које ме до тога доте раше да оставим
како дат у ми парох иј у од кој у сам кориц у леба себи добијао, тако и
са мо мес то рођ е ња; јер нис ам могао гледати како тирјанс ки кле ти
ду ш ман пос ту п а са мојим јадним парох ијани м а, а да им у помоћ не
притекнем како и кол ико сам могао и како је гди потреба зах тева л а.
Владај ући се тако пак ле ни ду ш мани гледаше на ме не као на разбој
ника и „дин-душ манин а“, а не као на браника браће моје и почеше гле
дати сваком прил иком да ме живот а лише, а при том јавно почеше
говорити да ћед у ме убити, као што су ме већ толико пут а нап адали
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и пребијали. И тако увиђо, да ако останем у своме мес ту, не само да
нећ у моћи бити ни од какве помоћи браћи, него да ћу себи проуз ро
233

Теолошки погледи / Theological Views XLVI (1/2013)

ковати смрт и оставити пос ле себе двоје нејаке сироч ади, која би се
пос ле ме не пот у ц а л а од не ми л а до недрага. У таким не ми лим окол
нос ти м а ре шим се оставити туж ну отачбин у и ожа лошће н у браћ у,
као што и учиних и ево прибего у нар учја ослобођ еној браћи, да код ње
нађ ем спас е ња ојађ е ном живот у.
Зато кол еноприк лоно мол им Ваше Вис окопреос вештенс тво да
ме бедног прими и у помоћ ми притече, као што је и Гос под наш Исус
Хрис тос бедни м а у помоћ притиц ао.
Вашег Вис окопреос вештенс тва
нај пониз ни
Симеон Илић,
свештеник
4. Писмо Митрополита Србије Михаила
Конзисторији Епархије ужичке од 17. априла 1873. године
Препис:
Конзисторiи Епархiе Ужичке!
Свештеника Симеона Илића изъ Бос не, кои е одъ зулума
пребегао у Србiю кои лично предс тае Конзисторiи, упути ће
Конзисторiя у ман. Клис уру у братс тво ако Аверкiе не буде до
шао или у другiй кои манас тиръ кои има пот ребу за пос луг у
свештеничк у.
Јерей Симеон може ступити и у монаштво, еръ е удовъ, но
ово ће слѣдовати доцнiе, докъ се позна, какога е онъ владаня.
Кадъ Јерей Симеонъ тамо дође, извес тиће насъ Конзисторiя,
где га е смес тила, рад и Нашегъ пот ребногъ знаня.
Е. Но. 592
17. априла 1873.
у Беог раду
Архiепископъ Београдскiй и
Мит рополитъ Србскiй
Михаи лъ
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Слика 4: Писмо Митрополита Србије Михаила Конзисторији Епархије ужичке
од 17. априла 1873. године
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Serbian Refugee from
Bos nia in 1873
(Аn Unusual Canonical
Acceptance 140 Years Ago)
Radovan Pilipović
Archives of the Serbian Orthodox Church, Belgrade
Summаry: In this article author presents documents
regarding the refuge priest Simeon Ilić, who required a
canonical acceptance by the autonomous Church and
Archbishop of Belgrade and Metropolitan of Serbia. Pro
viding original documents, this article presents a socialhistorical context of the activities of the orthodox priest
hood in the area of north-east Bosnia, i. e. Metropolis of
Zvornik, in mid XIX century. Presented documents are
kept in the Archives of Serbian Orthodox Church, Con
sistory of the Metropolis of Belgrade Fund (this specific
archive fund is in the process of consolidation).
Key words: Sinđelija (order), application, baptismal re
cord, Simeon Ilić, Stevan Avramović, Orašje, Čović Polje,
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