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ВАЉЕВСКО ПРОТОПРЕЗВИТЕРСТВО У ОКВИРУ
ШАБАЧКО-ВАЉЕВСКЕ ЕПАРХИЈЕ ИЗМЕЂУ
ДВА СВЕТСКА РАТА
Апстракт: Живот православних верника ваљевског краја као и свештенства и монаштва Ваљевског протопрезвитерства сагледан је у оквиру Шабачко
– ваљевске епархије, а у односу на Српску православну цркву у периоду између два светска рата. На основу узорака Ваљевске области анализирана је улога
православне локалне заједнице кроз најбитније догађаје у међуратном периоду, подизање Српске православне цркве на ранг Патријаршије, Богомољачки
покрет и Конкордатску кризу.
Кључне речи: Протопрезвитерство, верници, свештенство, eпархија, Богомољци, Конкордат.

VALJEVO PROTOPRESBYTER LEADERSHIP WITHIN ŠABAC
AND VALJEVO EPARCHY IN THE PERIOD BETWEEN
THE TWO WORLD WARS
Abstract: The Life of Orthodox believers between two World Wars in Valjevo,
as well as of clergy and monks of Valjevo protopresbyter leadership envisaged
within the framework of Eparchy of Šabac and Valjevo in relation to the Serbian
Orthodox Church. Based on data from Valjevo area, the paper analyzes the role of
the Orthodox community through the most important events in the interwar period,
raising the Serbian Orthodox Church to the rank of Patriarchate, then Bigot
movement and the Concord crisis.
Keywords: Protopresbyter, believers, clergy, eparchy, Bigots, the Concordat.

У Краљевини Србији до Првог светског рата, Српска православна
црква је, са пет епархија и достојанством митрополије, била државна
црква по Уставу из 1903. године, тако да су архијереји, црквеносудски
службеници, вероучитељи и војни свештеници били на платном списку
државе. Уређење цркве је било регулисано Законом о црквеним властима, који је издала држава уз сагласност цркве.1
1
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Пред Први светски рат у Краљевини Србији било је око 1.800 свештених лица на око четири милиона верника, осам епархија и 126 манастира са око 140 калуђера. Према овим подацима на око хиљаду верника долазило је 0,35 свештеника, а на једног свештеника више од 2.200
становника. Целокупна површина која су захватала манастирска добра
била је 175 хектара.2
Крај Првог светског рата није дочекала једна трећина свештеника
Српске православне цркве. Последице тог недостатка ће бити надокнађене тек пред почетак Другог светског рата. Према попису из 1921.
године, у држави је било 46,61% становника православне вере, 39,4%
римокатоличке вере, 11% припадника исламске и 0,5% Мојсијеве вере.
Српска православна црква је имала 24 епархије, три обласне митрополије, 21 епископа, 3.074 свештеника, око 440 калуђера и калуђерица,
око 3.200 цркава и манастира. Око 6,5 милиона становника је било православне вере, на једног свештеника је долазило око 2.040 верника, једна црква је долазила на 2.153 верника а манастир на 34.659 верника.3
Указом регента Александра Карађорђевића од 17. јуна 1920. године
проглашено је уједињење православних црквених области у Краљевини
СХС. У састав Српске православне цркве су ушле: Београдска, Карловачка и Црногорска митрополија, до тада аутокефална; Босанско-херцеговачка митрополија, као аутономна; Задарско-истарска и Боко-которска
епископија; митрополије: Скопљанска, Рашко-призренска, Велешкодебарска, Битољска, Преспанско-охридска, делови митрополија Воденске, Струмичке и Дојранске епископије. На почетку свог новог живота
српска патријаршија је имала 26 епархија.
У Карловцима је 30. августа 1920. године на Светом архијерејском
сабору, споразумом са Цариградском патријаршијом и круном Краљевине СХС, Српска православна црква подигнута на ранг патријаршије.4
Нови патријарх постао је београдски митрополит Димитрије (Павловић), који је устоличен 28. августа 1924. године у Пећи. После смрти
патријарха Димитрија 1930. године, на српски црквени престо је дошао
дотадашњи митрополит скопски Варнава (Росић). У време Конкордатске кризе 1937. године умро је патријарх Варнава, а наследио га је
цетињски митрополит Гаврило (Дожић), који ће остати на челу Српске
цркве до 1950. године.5
Законом о СПЦ од 8. новембра 1929. године одвојена је СПЦ од
државе. Одвајање је било само на финансијском плану, јер је држава
задржала контролу над бројним подручјима важним за живот и рад
2
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цркве. Краљ је и даље себи задржао право да потврђује или не потврђује избор епископа и патријарха, као што је држава задржала право да
контролише црквену имовину, њене фондове и задужбине, што је регулисано Законом од 6. априла 1930. године.6 Држава је и даље могла да
врши експропријацију црквеног земљишта.7
Према статистици Краљевине Југославије из 1935. године, на простору државе постојала је 21 епархија са истим бројем епархијских
судова, 197 архијеријских намесништава, 2.115 црквених општина,
2.962 парохије, 3.518 цркава, 560 капела, 966 црквених домова, 215
манастира, 34 болнице, 7 сиротишта и 10.404 православна гробља. На
основу исте статистике у Дринској бановини било је: 3 епархије са
истим бројем епархијских судова, 28 архијерејских намесништава, 193
црквене општине, 334 парохије, 236 цркава, 17 капела, 90 црквених
домова, 15 манастира, 6 болница, 2 сиротишта и 1.822 православна гробља.8 Из приложених података се види да је Дринској бановини припадала једна шестина укупног броја црквених установа и институција.
На челу сваке епархије био је епархијски архијереј, кога је бирао
Архијерејски сабор под председништвом Патријарха, а потврђивао га је
Краљ својим указом. У црквено административном погледу, епархије се
деле на архијерејска намесништва, црквене општине и парохије. Архијерејско намесништво чини неколико црквених општина, под надзором
архијерејског надзорника кога поставља надлежни епископ. Црквену
општину чини свештенство са припадницима Српске праваославне
цркве на одређеној територији и обухвата једно или више места као једну или више парохија. У једном месту парохија чини једну црквену
општину и обухвата најмање 300, а највише 500 домова.9
Број свештених лица у СПЦ у 1935. години на простору Краљевине
Југославије био је 3.645, од чега је било: пет митрополита, 13 епископа,
4 викарна епископа, 157 службеника средишњих државних власти, 199
архијерејских намесника, 2.603 пароха, 67 капелана, 60 ђакона, 190
вероучитеља, 48 осталих свештених лица и 299 пензионисаних свештеника. У Дринској бановини број свештених лица био је 432, од чега је
било: један митрополит, 2 епископа, 29 службеника средишњих државних власти, 28 архијерејских намесника, 313 пароха, 6 капелана, 10
ђакона, 21 вероучитељ, 8 осталих свештених лица и 14 пензионисаних
свештеника.10 Број свештених лица Дринске бановине био је око 12% у
односу на број свештеника у држави.
6
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Монашких лица у СПЦ на простору Краљевине Југославије у 1937.
години било је 878, од чега је било 575 монаха и 301 монахиња. У
Дринској бановини број монашких лица је био 72, од тога је било 49
монаха и 23 монахиње.11 Укупан број монашких лица која су живела на
простору Краљевине Југославије, био је десетоструко већи него у Дринској бановини, што кореспондира са бројем свештених лица.
У Краљевини Југославији у 1941. години било је 2.691 свештеника
и 806 монаха на 7,154.913 „православних душа” или 258 верника на једног свештеника, тј на хиљаду верника 0,37 свештеника.12
У међуратном периоду, честе су биле критике на рачун верске политике у држави. Дуго се није решавало питање црквеног законодавства,
правног и материјалног положаја свештених лица, организације манастирских добара и друго. Чини се да су се свештеници више бавили
политиком него духовним питањима. Храмова није било довољно, а оно
што је било, слабо је посећено. Критикована су поједина свештена лица
да су неморална, развратна, склона алкохолизму, расипању црквене
имовине и стицању сопствене материјалне користи. Народ је временом
постао огорчен због високих такси за чинодејства, да је заборавио на
веру, тако да су цркве биле са разлогом празне. Долазило је и до сукоба
између свештеника због међусобног упадања у парохије, које су биле
разграничене, па су се водили дуготрајни и мучни спорови. После рата,
монахиње скоро да су ишчезле из манастира, а број монаха је био мали,
исти као и пре Великог рата. Владала је велика оскудица у црквама и
манастирима, зграде су биле у лошем стању, економије запуштене,
недостајало је књига, свештеничких одежди, звона и другог.13
Црква је покушавала да промени тешку ситуацију у својим редовима,
па се није либила да забрани ради појединим свештеницима или да их
распопи. Пример забране рада свештеника, може се видети у одлуци
Администратора Шабачке епархије Господина Јосифа из 1933. године:
„Овим решавамо: да се свештеник Никола Ивановић, бивши парох Драчићки због самовољног напуштања поверене му епархије, чиме је јавно
повредио основни црквени принцип послушности и јавно изазвао саблазан код пастве и дао подстрека млађем свештенству да се дисциплина
може рушити... због тога се ставља под забрану свештенодејства.”14
Верници су поштовали постове, претерано се излагали трошковима
око слава, свадби, сахрана, задушница, даћа и других верских свечаности. Село и свака кућа у селу су имали и славили крсну славу. Црква је
празновала 52 недеље и 32 заповедна празника или 84 дана у години.
11
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Народ је, поред тога, празновао и многе празнике које црква није признавала. Био је примитиван, празноверан, молио се Богу свакодневно, за
успех у послу, због славе, венчања, сахране, кад је полазио на пут, кад
једе, кад легне, кад устане, молио се да помогне у болести, дешавало се
да неретко и псује Бога, а потом га опет одмах моли за опрост. Народ је
мање био религиозан а више побожан и сујеверан. Сахрањивало се без
свештеника и опела, али редовно уз даћу и многобројна јела. Гробови
су били расути по целом селу, невенчано се живело, рађала су се ванбрачна деца, често некрштена до одраслог доба.15 Огледало свештеника
је био народ, а како према свецу иде и тропар, чини се да су једни друге
више него заслуживали.

Храм покрова пресвете Богородице
Почетком XIX века Ваљевска црква припадала је Шабачко-ваљевској епархији која је настала из Ваљевске епископије.16 Шабачка епархија је потпала 1831. године под Митрополију београдску. Црква у
Ваљеву је завршена 1838. године, а од старе ваљевске цркве преузела је
15
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од 1714. до 1802 године.
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име, Храм Покрова Пресвете Богородице, које и данас носи. Иконостас
ваљевског храма урађен је 1864. године, а иконе је радио Никола Марковић. У периоду од 1886. до 1898. године долази до укидања Шабачке
епархије и њеног припајања Београдској епархији.17 На почетку XX
века у протопрезвитерату округа ваљевског било је 13 цркава, 21 свештеник и ђакон са исто толико парохија. У Шабачко-ваљевској епархији
1924. године на челу са архијерејем Михаилом Урошевићем, било је 5
манастира, 80 цркава, 110 парохија, 106 свештеника и 9 монаха на
325.014 душа.
Свештеници који су службовали у протопрезвитерству округа ваљевског између два светска рата били су: Радивој Лукић, Драгојло Илић,
Милан Аресенијевић, Виктор Лазмак, Живота Даничић, Богосав Ковачевић, Јован Туфегчић, Алекса Вићентијевић, Миодраг Станојловић,
Љубомир Марковић, Боривој Ненековић, Синиша Јовановић, Момчило
Крсмановић, Стеван Поповић, Миладин Тешић,18 Миладин Трипковић
и многи други.19
У међуратном периоду поред ваљевског протопрезвитерства, Шабачко-ваљевска епархија је обухватала: шабачко протопрезвитерство,
лозничко протопрезвитерство, убско намесништво, обреновачко намесништво и азбуковачко намесништво. Под шабачким протопрезвитерством налазили су се манастири Свете Петке у Петковици, Свете Богородице (Мала Госпођа) у Чокешини, Свете Богородице (Ваведење) у
Троноши, Светог Архангела Михаила у Радовашници и Светог Георгија
у Боговађи.20 Под ваљевским протопрезвитерством били су манастири
Свете Богородице (Ваведење) у Пустињи, Светих Архангела Михаила и
Гаврила у Каони, и Светих Архангела Михаила и Гаврила у Ћелијама.
Од 1923. године у Шапцу је покренут црквени часопис Глас цркве, под
покровитељством Шабачко-ваљевске епархије и епископа Михаила
Урошевића.21 На иницијативу епископа шабачког Михаила формирано
је сестринство манастира Ћелије под руководством игуманије Аполинарије (Јелене) Јокић које је крајем 1928. године обновило запуштен манастир. Две године касније отворен је још један женски манастир Петковица, на чијем челу је била игуманија Сидонија.22 Манастрир Петковица ће после три године бити стављен под јурисдикцију манастира Ћели17
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је. Исте године по налогу шабачко-ваљевског епископa Михаилa, за
духовника манастира Ћелије је постављен јеромонах Андроник из
манастира Троноше.23 Због лоших услова живота 1935. године сестринства оба манастира ће прећи у манастир Враћевшница, тако да је
Шабачко-ваљевска епархија поново остала без монахиња.24

Манастир Ћелије
Између два светска рата у Србији се развијао Богомољачки покрет,
залажући се за идеју светосавља. Патријарх Димитрије је одобрио 2.
марта 1921. године Основна Правила Народне хришћанске заједнице и
дао свој благослов за оснивање овог удружења.25 Богомољци нису пили
алкохол, нису пушили, постили су све постове и чували се греха. Проповедали су целибат, често одлазећи у монаштво, носећи дуго косу и
браду.26 Циљ овог братства био је да покуша да поврати многобројне
хришћане православној вери, који су се због лошег односа, првенствено
свештенства и цркве, према народу, отуђили од ње. Од септембра 1931.
године, покрет делује организовано у оквиру СПЦ као Народна хришћанска заједница, под посредним руководством владике Николаја
23

Гласник Српске православне патријаршије, бр. 3, 19. I 1933, 1.
Радовић и Војиновић, 1971, 335.
25
Суботић, 1996, 31.
26
Рaдић, 2011, 164.
24
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Велимировића,27 под благословом патријарха Димитрија. Ширећи се на
обе стране реке Дрине, значајно упориште је нашао на простору Шабачко-ваљевске епархије.28 Прва братства су била формирана у селу Шопићима у срезу колубарском и у селу Равнаји у Рађевини.29 У Ваљеву је
основан огранак братства мисијом јеромонаха Мисаила, 1928. године, а
братством је руководио Митар Филиповић. Број чланова је био 16, а
састанци су одржавани у кући Јована Патаковића.30 Благонаклоност
према покрету исказивали су шабачко-ваљевски епископ Михаило Урошевић31 и охридски епископ Николај који су и присуствовали њиховој
годишњој скупштини код манастира Боговађа 11. септембра 1928. год.32
Исту благонаклоност према богомољачком братству исказао је и наследник Михаила, епископ Симеон Станковић.33 Између два светска рата
основано је у Шабачкој епархији око 40 богомољачких братстава. На
простору Ваљева и околине богомољачка братства била су у Бранковини, Грачаници, Лелићу, Петници и Рабровици. Последице богомољачког
рада у Шабачко-ваљевској епархији су враћање народа цркви, обнављање и грађење црквених храмова, као у селу Равнаји код Беле Цркве
1935. и у селу Лопатњу 1937. године.34
27

Исто, 2011, 165; Николај Велимировић је рођен у јануару 1881. године у селу
Лелићу, у срезу ваљевском. Средњу школу и Богословију завршио је у Београду, а Старокатолички богословски факултет у Берну где је и докторирао на
богословији и филозофији. Био је почасни доктор глазговског и оксфордског
универзитета. Замонашио се у манастиру Раковица 1909, а за епископа жичког
изабран 1919. године. По својој вољи, премештен је у епархију охридску 1920,
а поново враћен у жичку епархију 1936. године. Спада у ред највећих српских
теолога и филозофа. После Другог светског рата одлази у САД, где је и умро
1956. године. Његова задужбина, црква у селу Лелићу претворена је крајем XX
века у мушки манастир посвећен св. Николају Мириклијском.
28
Слијепчевић, 1991, 575.
29
Суботић, 1996, 45.
30
Исто, 1996, 44.
31
Поповић, 1940, 46; Српска православна црква: 1920-1970, Београд, 1971, 536;
Шабачко-ваљевски епископ Михаило Урошевић, био је на тој дужности од
1922. до 1933. године. Рођен је у селу Брестовцу у Шумадији 1868. године.
Богословију и Духовну академију је завршио у Москви. Службовао као свештеник до 1897. године кад је постао удовац након чега си и замонашио.
Заслужан је за обнову цркве порушене у Великом рату у Шапцу.
32
Ранковић, 2002, 107; Суботић, 1996, 44.
33
Павловић, 2007, 97; Шабачко-ваљевски епископ Симеон Станковић, рођен је
1886. године у Лежимиру у Срему. Докторирао je на Богословском факултету
у Черновцима у Румунији, и дипломирао филозофију на Бечком и Загребачком
универзитету. На дужности епископа био од 1934. до 1960. године. Заслужан
за обнову и изградњу многих цркава и припремању свештеничког подмлатка.
34
Ваљевски глас, бр. 6, 28. III 1937. стр 3.
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Иако је епископ шабачко-ваљевски Симеон имао епископски двор у
Шапцу, имао је обичај да често долази у Ваљево и да у ваљевској цркви
са архијерејским намесником Богосавом Петрићем, служи литургију.
Долазак у јануару 1936. године бележе локалне новине: „На св. Богојављење служио је у ваљевској цркви свету литургију Његово Преосвештенство Епископ шабачко-ваљевски г. др Симеон уз асистенцију већег
броја свештеника, на челу са свештеником Миладином Ташићем, а
затим узео учешће у литији и освећењу Богојављенске водице код
Гранд хотела. Литургија је почела у 8 часова а литија пошла од цркве у
10 часова.”35 У априлу исте године епсикоп шабачко-ваљевски Симеон
је освештао цркву на ваљевском Новом гробљу, посвећену св. Лазару,36
задужбину породице Гођевац, индустријалаца из Ваљева.37
Конкордатска криза 1937. године, имала је своје последице и у
Шабачко-ваљевској епархији. Као вид протеста, због покушаја државе
да озакони Конкордат у Народној скупштини, одржаване су црквене
литије у градовима широм Србије. И у Ваљеву се осећају последице
Конкордатске кризе, па свештенство ваљевског протопрезвитерства са
народом ваљевског краја учествује у литијама у јулу 1937. године.
Шабачко-ваљевска епархија штампала је проглас којим је позивала грађане Ваљeва на протестни скуп због потписивања Конкордата.38 Велики
протестни збор против потписивања Конкордата одржан је 22. септембра исте године у порти Ваљевске цркве на коме је говорио и епископ
Николај Велимировић.39 Личне последице Конкордатске кризе имали
су: шабачки епископ др Симеон Станковић, који је претучен од стране
полиције на крвавој литији 19. јула 1937. године у Београду и свештеник Марко Ружичић из Шабачко-ваљевске епархије, који је лишен свештеничког чина јер је као члан Одбора у Народној скупштини гласао за
Конкордат чиме је увредио СПЦ и њене управитеље.40
Због Конкордатске кризе, а поводом догађаја на крвавој литији,
Управа града Београда је издала саопштење које је објавила Политика
20. јула 1937. године: „Одлуком Управе града Београда… забрањени су
скупови и поворке до 1. августа 1937. године. Са овим је посебно било
упознато и старешинство СПЦ у Београду… Скренута је пажња цркве35

Глас Ваљева, бр. 3, 26. I 1936, 4.
Ваљевски глас, бр. 9, 18. IV 1937. стр 4.
37
Ранковић, 2002, 132.
38
Међуопштински историјски архив Ваљево, Збирка поклона. кут. бр. 2, фасцикла, пр. бр. 3.
39
Ранковић, 2002, 134.
40
Слијепчевић, 1991, 580; Гласник Српске православне патријаршије, бр. 18 и
19, 10. X 1937, 590; Гласник Српске православне патријаршије, бр. 20, 20. X
1937, 656.
36

75

Небојша Максимовић

ним властима да одустану од намераване поворке… Данас око 17.30 часова
по завршеном молепствју у Саборној цркви… образовала се поворка…
Пошто на опомену власти учесници нису хтели да се разиђу нити да се
зауставе изведени су органи жандармерије да их у миру зауставе и растуре… и без њиховог дејства учесници поворке растурили су се.”41
Из извештаја Управе града Београда, који није тачан, може се
закључити да жандари нису тукли учеснике поворке. Председник
Министарског савета Милан Стојадиновић у свом мемоарском делу Ни
рат, ни пакт, наводи да је маса пребијена али да није било крви и да је
шабачки епископ др Симеон Станковић, који је предводио литију зарадио масницу и огреботину на лицу, зато што је случајно пао у гужви
која се створила. Тврдње Стојадиновића изнете у мемоарима су дискутабилне јер се из фотографија које постоје са литије виде крваве и разбијене главе учесника литије.42
На Савету Православне црквене општине у Ваљеву у оквиру редовне годишње седнице којом је председавао Црквено-управни одбор на
челу са председником црквене општине, Михаилом Јефтићем, поднет је
годишњи извештај о раду Црквене општине. На основу овог извештаја
за 1939/1940. годину, види се да су приходи већи од планираних, као и
да су расходи мањи од предвиђених, тако да се у закључку констатује да
је општина добро пословала у претходној години. Захваљујући добровољним прилозима грађана града Ваљева од око 30.000 динара, извршена је поправка ваљевске цркве која је коштала 38.000 динара. Две велике донације уплаћене су на рачун црквене општине, прва од стране
епархије за подизање црквеног дома и свештеничких станова, а друга у
Фонд Светозара Гођевца и супруге му г-ђе Зорке, за подизање нове
цркве у Ваљеву. 43
Црква је институција која има посебно место у животу Ваљеваца у
првој половини XX века. Она је неговала национална и верска осећања
становништва ваљевске области. Осим за време великих празника, у
дане причешћа и по потреби, грађани нису у знатном броју присуствовали црквеној служби. Становници града Ваљева у међуратном периоду
само су једном показали изузетну приврженост цркви као институцији,
кад се налазила у тешкој ситуацији у вези са Конкордатаском кризом.
Економске тешкоће нису допуштале ни сељаку да чешће одлази у цркву.
41

Политика, бр. 10470, 20. VII 1937, 3; Време, бр. 5569, 20. VII 1937, 1.
Стојадиновић, 1970, 484.
43
Глас Ваљева, бр. 8, 20.VII 1940, 2. Светозар Гођевац био је син Ранка Гођевца угледног привредника Ваљева. Осамдесетих година XIX века је, са својом
браћом у Београду, отворио велику гвожђарску радњу која је прерасла у
фабрику. Он и супруга Зорка били су велики задужбинари ваљевског краја.
Светозар је проглашен за почасног грађанина града Ваљева.
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Није било цркве у сваком селу, па је сељак морао да пешачи и по неколико километара да би присуствовао црквеној служби. Из практичних
разлога, због великог обима посла, сељак то себи није могао да приушти, тако да му је често исповедаоница била поље на коме је радио и на
коме се Богу молио. Утицај ваљевске цркве распростирао се на целокупно становништво ваљевске области.

Summary
The consequences of World War I were felt for long in the Serbian Orthodox
Church and within Orthodox believers in the newly formed Kingdom. It took almost
two decades for population and their spiritual leaders to recover from the effects of
the War. Orthodox believers of Valjevo were pious, but not religious, because the
population was predominantly uneducated and superstitious. It seemed that the
clergy, since the Serbian Orthodox Church had become the part of government
budget in 1903, became too relaxed and ignored the basic principles of religion and
the religion it preached. In an attempt to get back everything in line, to return both
clergy and the people to the church, Bigot movement proved to be as the most
successful. Movement achieved a lot in Valjevo area through Bishop Nikolaj
Velimirović. During the Concord crisis people stood by the church, and church
stood up for people as well, and it seemed that the crisis temporarily awakened the
best in believers and their spiritual leaders on the eve of the Second World War.
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