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Богосове је увек сећање. Аи оно сећање које се оноси на све оно што 
се човека раи зио и што ће се њега раи зити. Даке, сећање у свом 

константном превазиажењу. Сећање онога што је ило, што јесте и што 
ће ити. Како је то могуће? Тако што се у јеном конкретном актуеном 
(аке, саашњем) огађању — огосужењу Цркве — остварује синте-
за историје и есхатона. Црква је, аке, реаност у којој оази о перихо-
резе сва три темпорана аспекта. Таква реаност открива нам а, с јене 
стране, историја ез есхатона нема смиса, а са руге, а се саржај есхато-
на оређује историјом. Сествено томе, нема огосовског сећања (аке, 
нема огосова) ез историје; огосове ез историје је „празна прича“. 
Изграђивање огосова ез историографије неизвоиво је.

Имајући речено у виу, јасно је а је значај пројекта, који се реаизује 
по покровитеством Епархије раничевске, а оноси се на систематско 
истраживање архиве те епархије, много шири о напросто „магацинског 
пописивања“. Сам пројекат реаизују оц. р Зоран Ранковић и Миросав 
Лазић, а пуикације се ојавују у ииотеци Архив Епархије раничев-
ске, које изаје покровите пројекта. У овој гоини (2010) појавие су се ве 
књиге — Уреде и прописи митрополије еоградске, које су као приређивачи 
потписаи и Ранковић и Лазић. Прва књига покрива перио о 1835. о 1856. 
гоине (из. Одор за просвету и културу Епархије раничевске, Пожаре-
вац, 2010, 414 стр. [ISBN 978-86-87329-05-8]), а руга о 1857. о 1876. гоине 
(из. исто, 413 стр. [ISBN 978-86-87329-10-2]). Прва ва тома покривају, а-
ке, перио о најстаријег сачуваног окумента о српско-турског рата из 
1876. гоине; грађа је поеена у ва тома из техничких разога, пре свега, 
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зог преоимности. Пуиковани материја оноси се у веикој мери на 
уређење црквеног живота у српској Цркви, аи њихов значај заире и у сферу 
кутурно-поитичке историје навееног оа. У ое пуикације текст о-
кументата је ат у транситерованом оику. На крају ое књиге штампан 
је вреан паеографски аум.

Документа из периоа који покрива прва књига писана су „у свом из-
ворном оику ’серпским’ и ’гражанским скорописом’ ии грађанским пи-
саним типом ћириске азуке, ез јасних правописних норми, те су, како 
извесни совни знаци тако и интерпункција и пунктуација, употреени 
у зависности о писмености ии сооне процене писара“ (стр. 15). Језик 
аката је приређивачи су ореии као „савеносрпску језичку мешавину“, 
уз напомену а се „еементи српског језика угавном оносе на ексику и 
руге примесе које потичу из говора писара. Из рускосовенског и руског 
преузимане су извесне речи, аи је ипак, у извесној мери, рускосовенски 
језик приагођаван српском језичком узусу тога оа, и то најчешће поступ-
ком ааптације“ (исто).

Приређивачи су у преговору за ругу књигу напоменуи, у контексту 
језика штампаних окумената, а они „показују епезу решења, како у о-
асти азуке и правописа, тако и саме употрее језика. Изворна грађа, на-
стаа о краја семе еценије 19. века, исписана је старом азуком, оносно, 
грађанским писаним типом ћириске азуке, оогаћеном, истина ретко, со-
вима карактеристичним за српске гасове. Другим речима, ћириска графија 
ових окумената је у низу својих осоина траиционано савеносрпска, 
аи и прогресивна, са упрошћеномграфијом. Почетком осме еценије 19. 
века настају окументи исписани, уз извесна оступања, Вуковом азуком 
и Вуковим начином писања. Посећања раи, Књажеско-српска канцеарија 
је 1832. ојавиа зарану штампања књига Вуковом азуком. У Срији је 
зарана употрее Вукове азуке укинута 1859/60, 1865. она је прихваћена 
на Веикој шкои, а тек 1868. укоњено је посење ограничење за њену 
употреу. То значи а је нова азука вро рзо уша у употреу у црквеној 
аминистрацији“ (стр. 16).

Оасти које покривају ове ве књиге у оређеној мери разоткривају цр-
квени, аи не и само црквени живот онашње Срије. У том смису је њихова 
стручна археографска ораа о изузетног значаја за разумевање конкрет-
них огађаја у историји Српске Цркве (аи и ржаве) 19. века. У ширем па-
ну, њихова критичка ораа оприноси и развоју наше огосовске миси у 
уућности. Све оно што је ио оро ии оше у уређењу верског живота 
таа има веику вреност за нас анас. Као што смо утврии на почетку, 
огосове је увек сећање које се огађа у саашњости, а креће се кроз све 
остае аспекте темпораности, и такво огосове је могуће само укоико 
извире из живота Цркве, који у својој пуноћи поразумева, на првом месту, 
огосужење, а потом и аминистративно уређење. (Потреа за амини-
стративним уређењем црквеног живота појавиа се по „споним“ утицајем, 
првенствено појавом разних гностичких секти већ у само апостоско оа, 
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што је најочигеније из пастирских посаница Светог апостоа Пава.) Ау-
тентична огосовска мисао може а се рои само из зравог црквеног жи-
вота, те је неопхона развијена историјска самосвест како исмо изеги 
грешке које су патоогизовае живот, у овом сучају наше помесне Цркве 
у оређеном периоу, а с руге стране, и сва она ора решења за уређење 
црквеног живења, која су се појавиваа у конкретном историјском мо-
менту, оприносе евоуцији правосавног теоошког искурса. Јеном речју, 
ез оре историјске информисаности немогуће је кваитетно оразовати 
ууће огосовске генерације. Стога ва ојавена зорника, као и они који 
ће у уућности ити пуиковани, преставају изузетан опринос нашем 
теоошком оразовању. 
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