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уВоднА Реч

16. и 17. децембрa, протекле, 2019. године се, у Београду и новом саду, 
у оквиру Пројекта Фондације Конрад Аденауер: Теологија и модерно дру-
штво: о неопходности међурелигијског дијалога и Пројектне теме Матице 
српске: Богословље и духовни живот Карловачке митрополије – од краја 
XVII до почетка XX века, одржао научни скуп под називом: Богословље и 
духовни живот Карловачке митрополије у оквиру 800 година аутокефалије 
српске Православне Цркве.

скуп су организовали Центар за литургичке студије Монс хемус и 
Институт за литургику и црквену уметност Православног богословског 
факултета универзитета у Београду.

ово је трећи скуп који се, у оквиру наведених тема,  одржао под сводо-
вима матице српске. Као резултат првог (из 2017. године) објављен је збор-
ник са 9 радова учесника а другог (из 2018. године) зборник са 16 радова. у 
овом зборнику објављујемо 19 радова учесника из земље, иностранства и 
окружења. Искрено се надамо да ће се овај пораст учесника и њихових 
саопштења наставити и у годинама које долазе. То ће, без сваке сумње, по-
казати да су теме којима се у оквиру ових пројеката бавимо истраживачки 
инспиративне, како за нашу, тако и за генерације које долазе.

још једном се најтоплије захваљујемо епископу бачком др Иринеју 
Буловићу и фондацији Конрад Аденауер који су помогли и омогућили да 
се овај скуп у потпуности и до краја реализује.

у Земуну 1. јуна 2020. године

проф. др Владимир Вукашиновић
протопрезвитер-ставрофор





„ИзРАИљ“ – НАРОД БОжИјИ: ИзВОРНИ тЕкст сВЕтОг сАВЕ… | 11

АРхИмАндРИТ ТИхон (РАКИћеВИћ)

„ИЗРАИљ“ – нАРод БоЖИјИ: ИЗВоРнИ ТеКсТ  
сВеТоГ сАВе КАо духоВнИ И ИдеоЛоШКИ осноВ 

БудућИх ЦРКВенИх оРГАнИЗАЦИјА Код сРБА

Апстракт: осам векова црквене организације код српског народа 
карактеришу различите геополитичке околности у којима читава на-
ша Црква и њени делови функционишу. самом формирању аутоке-
фалне Цркве свих српских земаља претходило је то да је свети сава 
признао и подржао царске и патријаршијске установе обновљеног 
Византијског царства. овоме, опет, претходи савин долазак у србију 
и његов рад у студеници. у Студеничком типику, чији је он аутор, 
проналазимо најстарије сведочанство идеје која ће се касније актуе-
лизовати у стварности – став да је српски народ Израиљ, изречен са 
богословским значењем – нови Израиљ.

Кључне речи: нови Израиљ, свети сава, Преподобни симеон, Сту-
денички типик, Житије Светог Симеона, богословље, литургија, срп-
ска Црква

Судбина старог текста
судбина старог текста – Студеничког типика, одн. Житија Светог 

Симеона, из ког се намеће став о српском народу као новом Израиљу, у 
директној је вези са важним историјским догађајима с краја 17. и почетка 
18. века. стога, зарад разумевања културно-историјских веза, на почетку 
морамо укратко сагледати шире војно-политичке прилике које су се одра-
жавале на целокупну српску територију и њен живаљ.

у претпоследњој деценији 17. века, турски султан мехмед iv објавио је 
рат хабзбуршкој монархији којом је владао цар Леополд i. Велики везир 
Кара мустафа кренуо је у поход с великом војском и 1683. године започео 
опсаду Беча, да би након пораза започело и пропадање османског царства. 
Папска држава, свето Римско Царство, Венеција, Пољска и Русија створи-
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ли су савез под називом света лига, како би удруженим снагама коначно 
ослободили европу од Турака. Године 1688. царска војска освојила је Бео-
град и Будим, а потом продире даље у србију све до Косова, због чега бивају 
позвани срби, Бугари и други хришћански народи да се покрену на уста-
нак против Турака. одазвали су се само срби под патријархом Арсенијем 
iii чарнојевићем и прикључили се аустријској војсци 1690. године, премда 
невољно. Кад је аустријска војска дошла до Косова, французи су напали 
снаге хабзбуршке монархије на Рајни, те је главнина аустријске војске била 
присиљена да се повуче. уз ту војску покренуо се и велики број српског 
становништва које се убрзо населило у јужној угарској и срему. Рат је завр-
шен мировним споразумом потписаним у сремским Карловцима 26. ја-
нуара 1699. године који је обележио крај турске премоћи у југоисточној 
европи. неколико година пре успостављања Карловачког мира, у периоду 
1690–1695. године, хабзбуршки цар Леополд i је издао србима три приви-
легије у којима им је обећао пуну верску слободу као и право да уреде своје 
епископије и црквене општине на подручју под управом хабзбуршке 
монархије.1

И даље недовољно стабилна политичка ситуација условила је нове 
сукобе, те је после непуне две деценије почео и Турско-млетачки рат (1714–
1718) и шести по реду сукоб између Аустрије и Турске. овај нови, Ау стри-
јско-турски рат трајао је од 1716. до 1718. године. Венеција је склопила савез 
са Аустријом која је била гарант Карловачког мира, а Аустрија и Венеција 
завршили су сукоб с Турском потписивањем Пожаревачког мира 1718. го-
дине.2

Током Аустријско-турског рата, врховни заповедник аустријске војске 
био је еуген савојски. Аустријанци су 16. јуна 1717. године прешли реку 
саву и почели да опседају Београд. Турска војска која је кренула да помогне 
Турцима у опкољеном Београду поражена је 16. августа, а већ следећег дана 
аустријска војска ушла у Београдску тврђаву. Турци су тражили мир који је 
склопљен у Пожаревцу 21. јула 1718. године. 

у контексту предочених историјских догађаја, нарочито истичемо до-
лазак еугена савојског у освајање Београда јер ће он значити и својеврсну 
прекретницу за манастир студеницу као и област у оквиру које се мана-
стир налази. наиме, недуго после почетка опсаде Београда, принц еуген 

1 Р. Л. Веселиновић, „срби у Великом рату 1683–1699“ у: Историја српског народа III–1, ур. Р. 
самарџић, Београд 1993, 491–575; ј. н. Томић, Десет година из историје српског народа и Цркве 
под Турцима (1683–1693), Београд 1902. 

2 В. ћоровић, Историја Срба II, Београд 1989, 222–225; м. екмечић, Дуго кретање између 
клања и орања: Историја Срба у новом веку (1492–1992), Београд 2011, 80–87.
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савојски издао је 25. јула 1717. године3 у логору под Београдом документ 
Salva guardia којим се сви официри немачке и мађарске милиције оштро 
опомињу да према селу студеници не смеју да врше пљачку, насиље, оти-
мачину итд. у документу се, између осталог, каже:

„стога, према свемилостивој наредби прихватамо и примамо у 
свевишњу заштиту и обезбеђивање (SALvA-GUARDiA) село студе-
ницу заједно са поданицима, имовином и свим осталим добрима. 
Тако се сваки виши и нижи официр, без обзира на то да ли је коњаник 
или пешак, у немачкој или мађарској милицији, опомиње и строго му 
се наређује, уз претњу неизоставног оштрог кажњавања, да поменуто 
село заједно са његовим становницима и свим добрима, којa год да су, 
треба да се поштеди и да се не узнемирава било каквим самовољним 
војним наплатама, новчаним наметима, порезима, разбојништвима 
и пљачкама, одузимањем мале и велике стоке и летине, било да се на-
лази на пољу, или у амбару, упропашћавањем кућа и винограда, та-
кође, ма којим другим казненим предузимањима и грубостима било 
које врсте.“4

овај документ је несумњиво био од великог значаја за очување студе-
ничке области, па је за његово добијање било потребно учинити несва-
кидашње мењање чак и многопоштованог преписа манастирског – Студе-
ничког типика. да би у потпуности било јасно у каквој су корелацији из-
давање документа Salva guardia и мењање Студеничког типика, предо-
чићемо најважније податке који се тичу Типика и његових саставних делова. 

данас нам је Студенички типик познат на основу јединог сачуваног 
преписа из 1619. године, који се налази у оквиру књиге Цароставник мана-
стира студенице, заједно са другим текстовима насталим у периоду од 16. 
до 18. века. у овом зборнику Студенички типик почиње четвртим словом, 
а тек након читаве целине Типика која се односи на монашка и литургијска 
правила налази се прво слово, одн. Житије Светог Симеона. дакле, већ 
сумарним прегледом, јасна је чињеница да су саставни делови Типика у 

3 на дну документа стоји: „дато у логору код Београда, 25. јула 1717. године; еуген од савоје“ 
као и „по овлашћењу пресветлог господина кнеза/принца…“ после чега је нејасан потпис, ве-
роватно „барон Рунер“. Види: м. Шакота, Студеничка ризница, нови сад, манастир студеница 
2015, 284; м. Шакота, Студеничка ризница, Београд 1988, 260.

4 Види снимак бр 39 у: м. Шакота, Студеничка ризница, ур. Т. Ракићевић, м. Анђелковић, 
манастир студеница 2019, 68. у преводу с немачког језика (писмо готица) су доследно по-
штоване особености језика, правописа и стила изворног документа, а које припадају функ-
ционалностилском комплексу одступања од општеважећих ортографских норми савременог 
српског језика у писању великог слова, као и стандардне синтаксе српскога језика. Преводилац 
овог документа је Зоран стевановић, виши архивист Архива Војводине, коме овом приликом 
изражавамо велику захвалност за труд.
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Цароставник унети погрешним редом, као и да Цароставник не садржи 
друго и треће слово Типика, а проучавањем је утврђено да је у састав збор-
ника унет фалсификат Студеничке повеље. Разлози за исецање и изба ци-
вање другог и трећег слова из зборника – за које се може с правом претпо-
ставити да су садржали оригиналну Студеничку повељу, вероватно су у 
вези са појавом лажне Студеничке повеље5 и њеним уношењем у Царо-
ставник6, а њена, пак, појава може бити у вези са Аустријско-турским 
ратом (1716–1718) и издавањем документа Salva guardia од принца еуге-
на савојског.7 дакле, пошто је требало аустријским чиновницима по-
казати списак имања која треба штитити, за те потребе је начињена 
лажна Студеничка повеља. Њен настанак проузроковао је нужно ме-
њање оригиналног текста и редоследа делова Студеничког типика – на 
почетак, уместо другог и трећег слова, у конволут је стављена лажна 
Студеничка повеља са списком имања које треба штитити, потом по 
реду од четвртог слова Образник Св. Саве Српског – део Типика који се 
односи на монашка и литургијска правила, а тек иза њега је стављено 
прво слово, одн. Житије Св. Симеона. са сигурношћу се може рећи да 
је овакав потез манастирске дипломатије допринео очувању читаве об-
ласти, али истовремено је премештање првог слова проузроковало и 
његово одвајање од остатка Типика, што ће, по питању овог дела, имати 
далекосежне последице. 

Преломан тренутак у сагледавању Житија Св. Симеона као самостал-
ног дела, одвојеног од Студеничког типика, везује се за П. ј. Шафарика и 
његов рад о Цароставнику. након што је у првој половини 19. века, ђакон 
самуило маширевић (потоњи карловачки патријарх) поклонио свом 
пријатељу Шафарику конволут Цароставник, Шафарик је у Бечу 1831. го-
дине о овој књизи објавио рад8, којим је иницирано научно интересовање 
за ову књигу, али и поимање првог слова – Житија Св. Симеона као 
дела независног од Студеничког типика. 

.
очигледно да је у веома деликатним тренуцима српске историје 18. 

5 M. Ивановић, „средњовековни властеоски поседи у крушевачком крају“, Жупски зборник 8 
(2013), 8; с. ћирковић, „студеничка повеља и студеничко властелинство“, ЗФФБ xii–1 (1974), 
311–319.

6 о овом проблему види: н. Р. синдик Поговор, у: Студенички типик, Цароставник Мана-
стира Студенице, Приредила надежда Р. синдик, Београд 1992, 402–414.

7 Исто.
8 J. P. Schaffarik, „Übersicht der vorzüglichsten Denkmäler“, Jahrbücher der Literatur Liii (1831), 1–58. 

овај рад је на српском штампан у Летопису Матице српске 1845. год. – П. И. Шаффарик, 
„Прегледъ найзнатнiи писменны споменика старiи времена кодъ србаля и други Югославена“, 
Сербскiи летописъ 19/68, част i (1845), 54. Књига која је овде пописана, данас се чува у Ша фа-
риковој збирци народног музеја у Прагу под бројем ix H 8 (Š 10).
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века манастир студеница задржао културни и политички утицај који је и 
првобитно имао самом градњом симеонове задужбине, а потом уве-
ћавањем његовог значаја од тренутка састављања Студеничког типика. 
супротно очекивању да овај Типик има значај искључиво за манастир сту-
деницу коме је намењен, испоставља се да је у питању дело које има кључно 
место у српском богословљу и у развоју српске књижевности, а чија вред-
ност потиче, пре свега, из садржине његовог првог слова. управо о томе м. 
Анђелковић укратко закључује, рекавши: „Студеничким типиком и њему 
припадајућем Житију Св. Симеона, св. сава је успоставио основе канон-
ско-правне и хеортолошко-химнографске литературе.“9 И резултати наше 
упоредне анализе показују да је прво слово – ктиторско житије препо-
добног симеона, највећа измена и потпуна новина у односу на текст 
Евергетидског типика – на основу којег је свети сава написао Студе-
нички типик.10 у овом Житију сава по први пут описује читав живот 
симеона немање, а имајући у виду да се ради о житију ктитора, оно је 
морало бити на самом почетку Типика, што је и потврђено постојањем 
одређења „слово прво“ у његовом заглављу.

Иако је још од почетака научног интересовања за Житије Светог Си-
меона било јасно да је Житије саставни део Студеничког типика, дуго је 
проучавано независно од типика коме припада. Такође, промена редоследа 
саставних делова Типика у оквиру конволута Цароставник, и измештање 
Житија на крај Типика, допринело је немогућности поимања Житија као 
кључног фактора за разумевање монашких поука предвиђених Типиком. 

Тек 2018. године, новим преводом м. Анђелковић, тројезично из-
дање Студеничког типика,11 доноси дуго очекивану новину – Житије 
Светог Симеона стављено је на почетно место Типика. „на овај начин 
омогућава се успостављање првобитног, одн. прописаног поретка са-
ставних делова манастирског типика, и коначно сагледавање Студе-
ничког типика у његовом пуном облику и обиму.“12 

9 м. Анђелковић, „Студенички типик светог саве“, у: свети сава, Студенички типик / Saint 
Sava, The Studenica Typikon / святой савва, Студеницкий типикон, ур. маја Анђелковић, Тихон 
Ракићевић, са српскословенског на српски превела маја Анђелковић, манастир студеница 
2018, 13.

10 уп. м. Анђелковић, „студенички типик светог саве“, 16–17.
11 Реч је о тројезичном (српски, енглески, руски) издању: свети сава, Студенички типик / 

Saint Sava, The Studenica Typikon / святой савва, Студеницкий типикон, ур. маја Анђелковић, 
Тихон Ракићевић, са српскословенског на српски превела маја Анђелковић, манастир сту-
деница 2018.

12 м. Анђелковић, „студенички типик светог саве“, 21.
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осим првобитног поретка, разумевању поука и порука Житија и 
Типика у целини допринело је и идентификовање интертекстуалних 
веза. у уводној студији поменутог издања м. Анђелковић указује да је 
Ракићевићево откриће богословског извора – 56. Мале катихезе Теодо-
ра студита13 условило „ново рашчитавање завршног дела Житија, а 
самим тим и добијање новог богословског смисла овог дела текста.“14 
осим овог, и идентификација других интертекстова15 показује се особи-
то битна за разумевање преплета различитих семантичких равни тек-
ста, па као таква указује на неизоставну потребу новог приступа сад-
ржини Житија.

Поруке старог текста 
Као што смо већ нагласили, интертекстуалне везе Житија Светог Си-

меона и жанровски веома различитих текстова,16 показатељ су мно го-
бројних семантичких равни овог текста које су од значаја за разумевање 
развоја српског народа као хришћанског. у контексту како богослов-
ских значења тако и културно-историјских прилика најважнија идеја 
која се тиче немањиног владарског живота је идеја да је његов народ 
схваћен као Нови Израиљ.17 

ова идеја има упориште у речима Апостола Павла, који каже: „да 
на многобошцима буде благослов Авраамов у христу Исусу, да прими-
мо обећање духа кроз веру.“ (Гал 3, 14). старозаветни Закон је припре-
мао свет за христа који га ослобађа: „нема више јудејца ни јелина, […]. 
А кад сте ви христови, онда сте семе Авраамово и наследници по обе-
ћању.“ (Гал 3, 28). дошла је „пуноћа времена“ (Гал 4, 4) за хришћане.18

13 Види: Т. Ракићевић, „есхатолошка визија Теодора студита (хиландар 387) у Ктиторском 
житију Типика манастира студенице”, Зборник радова Византолошког института Liii (2016), 
179–208.

14 м. Анђелковић, „Студенички типик светог саве“, 18.
15 у ново издање Студеничког типика м. Анђелковић уноси свој Регистар библијских, 

богослужбених и светоотачких навода и упоредних места (види у: свети сава, Студенички 
типик, 303–315). на овом основу поникла су и два драгоцена рада: м. Анђелковић, „савино 
Житије светог симеона и интертекстуалност“, Црквене студије, xvi, 16/1 (2019), 329–346. и м. 
Анђелковић, „Интертекстуалне везе савиног Житија Светог Симеона и I и II Хиландарске 
повеље“, Осам векова Српске Православне Цркве I-II, Књ. ii, Београд 2020, 231–239. (у штампи).

16 Изворе интертекста у тексту Житија, Анђелковић класификује у четири групе: „1) свето 
писмо, 2) светоотачки текст, 3) Богослужбени текст, 4) Правни текст.“ м. Анђелковић, „савино 
Житије светог симеона и интертекстуалност“, 339.

17 Т. Ракићевић, „Аскетско поученије и српске владарске идеје у троделном првом слову кти-
торског житија студеничког типика”, Тематски зборник са међународне научне конференције 
Стефан Првовенчани и његово доба (22-23. 11. 2018.), Историјски институт Београд, ур. И. Ко-
матина, Београд 2020 (у штампи).

18 Исто.
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После периода ширења хришћанства међу српским народом, управо 
српски народ постепено долази у ситуацију да о њему и његовој будућности 
неко промишља користећи новозаветне идеје које смо управо изнели. То 
промишљање, рекли бисмо – не случајно, остварује Архимандрит студе-
нички свети сава у првом слову Студеничког типика, и то у детаљима из 
живота Преподобног симеона немање. 

Идеја о српском народу као новом Израиљу најпоузданије се може 
сагледати у поређењу симеона немање са симеоном Богопримцем, стар-
цем који је био христов савременик. у време када је Исус рођен, владао је 
обичај да дечаке који су родитељима били прворођени доносе у храм да би 
били посвећени на службу Богу по Закону. Када су, на такав начин, Исуса 
донели у храм, старац симеон је био у храму чекајући „утеху Израиљеву, 
и дух свети беше на њему“ (Лк 2, 25). симеон, који је „духом вођен“ (Лк 2, 
27) дошао је у храм, чекао је месију. духом је препознао христа-месију 
кога је донела Богородица, узео га у наручје, благословио Бога и рекао: 
„сад отпушташ у миру слугу својега, Господе, по речи својој […]“ (Лк 2, 29). 
у том детету – Исусу симеон старац видео је спасење човечанству. ово 
спасење не односи се само за јевреје већ на све народе, што се открива из 
његових речи: „светлост, да просвећује незнабошце […]“ (Лк 2, 32).19

свето јеванђеље по Луки (Лк 2, 29–32) наводи речи симеона Богоприм-
ца: „сад отпушташ у миру слугу свога, Господе, по речи својој; јер видеше 
очи моје спасење твоје, Које си уготовио пред лицем свих народа. свет-
лост, да просвећује незнабошце, и славу народа твога Израиља.“

управо ове јеванђеоске речи свети сава ће модификовати и у виду 
парафразе20 унети у Житије Светог Симеона: „А мене сада отпустите, 
владара свога | с миром, да виде очи моје спасење, које је [Господ] спре-
мио пред лицем свих, светлост за откриће народима и у славу вама, па-
стви мојој.“21

овим модификованим светописамским наводом успоставља се па-
ралела између симеона немање и симеона Богопримца, која недвос-
мислено указује на немању као човека на коме је дух свети (уп.: Лк 2, 
25), који је „духом вођен“ (Лк 2, 27), који је препознао где је светлост 
спасења, који је благословио (уп.: Лк 2, 29) пут спасења својој пастви 

19 Т. Ракићевић, „Аскетско поученије…“ (у штампи).
20 Види: M. Анђелковић „савино Житије светог симеона и интертекстуалност“, 333. „овакав 

начин инкорпорирања интертекста сагласан је иначе препознатљивом савином начину ко-
ришћења библијских, светоотачких и богослужбених текстова.“ (M. Анђелковић, „Интер-
текстуалне везе савиног Житија Светог Симеона и I и II Хиландарске повеље“, 235)

21 свети сава, Студенички типик, српскословенски текст, ркп. 86а–86б, стр. 333–334; српски 
текст, стр. 33.



18 | АРхИмАНДРИт тИхОН (РАкИћЕВИћ)

(уп.: Лк 2, 32).22 Из успостављене паралеле происходи да се овде напо-
редо са израиљским старозаветним народом ставља паства немањина, 
тј. српски народ, чиме јој се несумњиво квалитативно даје на значају.23

Поменуто место није једино где се истиче идеја о новом Израиљу. 
у истом Житију, немања каже сину стефану: „чедо моје љубљено, | 
напасај Израиљ овај мој, и пази на њега […].“24 За разлику од претходног 
навода, овде се српски народ отворено назива Израиљем, у значењу – 
нови Израиљ.25 очигледно да је стефан немања духом светим препо-
знао потенцијал српског народа и, као нови Израиљ, поверава га бу-
дућем самодржцу – жупану стефану немањићу.26

Предочене паралеле, као и оне друге којима се успоставља нерас-
кидива нит између светописамског и житијног текста наводе на следећи 
закључак: „Прво слово Студеничког типика садржи идеје које при-
падају универзалним хришћанским принципима, које указују на српски 
народ као на народ Божији – нови Израиљ. Постепеним утврђивањем 
симеоновог култа појам „изабрани народ“ постаје српска историјска 
чињеница.“27 ово је, дакле, духовни и идеолошки основ за боље разу-
мевање догађаја који ће се десити деценију касније, када је брига светог 
саве за очување народа Божијег – Израиља нашла своје конкретно ос-
тва рење у историји.

Новорођени Израиљ и Црква Светог Саве
у време кад је византијско царство улазило у изузетно тежак и неиз-

вестан период, као самосталан манастир28 хиландар бива предат симеону 
и сави на управу29 на основу златнопечатног слова које је јуна 1198. године 
издао цар Алексије iii. Годину дана касније (јун 1199) издат је и сигилиј 
којим цар потврђује слободу и самоуправност хиландара, и уврштава га у 
ред царских манастира.30 „овим чином, који се одиграо у историјском тре-
нутку интензивног антивизантијског прегруписавања снага у европи, 

22 Т. Ракићевић, „Аскетско поученије…“ (у штампи).
23 Т. Ракићевић, „Аскетско поученије…“ (у штампи).
24 свети сава, Студенички типик, ркп. 86а–86б, стр. 337–338; српски текст, стр. 34.
25 Т. Ракићевић, „Аскетско поученије…“ (у штампи).
26 Исто.
27 Т. Ракићевић, „одредбе за унутрашњи и спољашњи монашки живот игумана студеничког 

саве немањића“, Осам векова Српске Православне Цркве I-II, Књ. ii, Београд 2020, 13–22. (у 
штампи).

28 M. Живојиновић, Историја Хиландара I. Од оснивања манастира 1198. дo 1335. године, Бео-
град 1998, 66.

29 Actes de Chilandar i. № 4.
30 M. Живојиновић, Историја Хиландара I, 71; И. Коматина, Црква и држава у српским зем-

љама од XI до XIII века, Београд 2016, 190–191.
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настојало се да српска држава и династија буду још снажније и дубље уко-
рењене у византијском свету, што је, свакако, био и део шире политичке 
стратегије Константинопоља у односу на државу инославних угарских 
краљева и у односу на Римску цркву.“31 Важно је поменути да се за исто 
време везује и успон римске цркве, па се покушај Иноћнтија iii у проши-
ривању сопствене јурисдикције може сматрати парадигматским примером 
ширења утицаја папе и римске цркве у целини. оног тренутка кад је Цари-
град 1204. пао, ауторитет папе је проширен и на територију свете Горе, а од 
1206. светогорски манастири бивају под влашћу латинског бискупа од се-
вастије, а монаси и манастирски поседи постају све више угрожени.32 упра-
во ове догађаје у Житију Светог Симеона сава описује као „велики метеж“ 
ко ји је настао након доласка Латина на свету Гору.33 

„После смрти Алексија iii, који је још пре крсташког освајања напу-
стио престо и побегао из Константинопоља, Теодор i остао је једини кру-
нисани цар Ромеја. дакле, управо у време светог саве и брата му стефана, 
чија се држава налазила на својеврсној прекретници, моћ ромејског цара 
увелико се обнављала заједно са царским традицијама, укључујући ту и 
његову специфичну улогу у Цркви.“34 очигледно добро упознат са наведе-
ним чињеницама, као и оном да цар има старо право измене граница 
црквених провинција,35 свети сава одлази у никеју, обраћа се Теодору i 
Ласкарису, а потом прима хиротонију.36 Податак да је света Гора признала 
Ласкариса за свог господара, те да се царева овлашћења37 односе и на избор 

31 Т. Ракићевић, „свети сава и евергетидски манастир“, у: Евергетидски типик, манастир 
студеница 2020. (у штампи). Види: с. Пириватрић, „Криза византијског света и постанак кра-
љевства и аутокефалне архиепископије свих српских и поморских земаља“, Краљевство и Архи-
епископија у српским и поморским земљама Немањића. Тематски зборник у част 800 година 
проглашења краљевства и аутокефалне архиепикопије свих српских и поморских земаља, ур. љ. 
максимовић, с. Пириватрић, Београд 2019, 113. 

32 Види: м. Живојиновић, „света Гора у доба Латинског царства“, Зборник радова Визан-
толошког института xvii (1976) 77–92, 77–78; уп. д. оболенски, Шест византијских пор-
трета, 139; м. Живојиновић, Света Гора око 1204. године, 950 година од великог раскола (1054) и 
800 година од пада Цариграда у руке крсташа (1204), Београд 2005, 91–99. 

33 свети сава, Студенички типик, ркп. 111б-112а. стр. 384-385; српски текст стр. 48.
34 Т. Ракићевић, „свети сава и евергетидски манастир“ (у штампи). Види: с. Пириватрић, 

„Криза византијског света…“, 122–123; с. Пириватрић, „Црквене прилике у византијском свету 
уочи оснивања архиепископије свих српских и поморских земаља 1219. године. Прилог проу-
чавању проблема“, Осам векова Српске Православне Цркве I-II, Књ. i, Београд 2020. (у штампи).

35 Види: с. Пириватрић, „Криза византијског света…“, 119–120.
36 чињеница да Васељенска патријаршија и Архиепископија у охриду нису били у пуноти 

евхаристијског општења (и да се хоматиново име није налазило у патријарховом диптиху) била 
је, у време када је свети сава предузео свој пут у никеју, од изузетног значаја. Види: с. Пи-
риватрић, „Криза византијског света…“, 125, 133.

37 Види: с. Пириватрић, „Криза византијског света…“, 132, 135.
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вишег клира, садржан је и у доментијановом38 опису савине посете никеји, 
одн. Ласкарису, као драгоценом књижевно-историјском сведочанству о 
догађајима који ће снажно утицати на даљи ток развоја српске државе и 
Цркве, али и на признавање византијског поретка од стране светог саве. 
„харизматска природа власти цара наново се пројавила и изразила преко 
чина хиротоније светог саве, подсетивши све на улогу цара у Цркви, која 
се кроз историју манифестовала и кроз избор високих клирика и одређи-
вање територијалног обима црквених провинција.“39

Закључак 
непосредно пред одлазак у никеју, приликом којег је постао Архиепи-

скоп српских земаља, свети сава је опет био светогорски монах.40 Године 
које је претходно провео у србији карактерише његов велики активи-
зам који је дао резултате. у вези са нашом темом од значаја је орга ни-
зација осликавања студеничке Богородичине цркве после чега је у њој 
постављен ктиторски натпис 1209. године у коме се каже да је немања 
„сват цара грчког кир Алексе“.41 спомињања цара Алексија које је у овом 
историјском тренутку очигледно анахроно42 постаје логично ако знамо 
да је архимандрит сава у србију донео, тачније речено – вратио, и 
одговарајућа схватања једног византијског политичког поретка.43 ова 
његова схватања резултирала су, деценију касније, тиме да је сава, у јеку 
прегруписавања снага у региону, подржао настојања никејског царства да 
буде прихваћено као аутентично „Византијско” царство. оснивањем ауто-
кефалне Архиепископије пронађен је традиционални44 и канонски модел 
за организацију Цркве на територији којом је владао његов брат краљ 

38 Види: доментијан, Живот светога Симеуна и светога Саве, Београд 1865, 217–222.
39 Т. Ракићевић, „свети сава и евергетидски манастир“ (у штампи). За улогу цара у Цркви 

види: Ж. дагрон, Цар и првосвештеник. Студија о византијском „цезаропапизму“, Београд 
2001, 294. и даље. нпр. аутокефалне архиепископе у охриду рукополагао је помесни сабор епи-
скопа Бугарске, али их је претходно бирао цар, у складу са тада већ уобичајеном улогом цара у 
Цркви када је у питању избор највишег клира. уп. с. Пириватрић, с. Пириватрић, „Криза 
византијског света…“, 121, нап. 45.

40 не зна се тачно када се сава одселио на свету Гору. Постоји податак да је у србији још увек 
19. априла 1215. године. Види: Б. миљковић, Житија Св. Саве као извори за историју средњо-
вековне уметности, Београд 2008, 130, 213.

41 Г. суботић, „студеница, Богородичина црква (1208/9)“, Натписи историјске садржине у 
зидном сликарству, том први XII–XIII век, ур. Г. суботић, Б. миљковић, И. Шпадијер, И. Тот, 
Београд 2015, 35–44, 36–37.

42 Алексије неколико година пре постављања студеничког натписа није био на престолу. осим 
тога, брак савиног брата стефана са Алексијевом ћерком евдокијом, због кога се немања и 
помиње као „сват“, већ одавно је био раскинут.

43 с. Пириватрић, „Криза византијског света…“, 126.
44 Види: с. Пириватрић, „Криза византијског света…“, 122–123; с. Пириватрић, „Црквене 

прилике у византијском свету…“, (у штампи).
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стефан немањић. сава је, после свог хиротонисања у никеји, преос-
мислио положај српског краља у хијерархијама западног и византијског 
света. чињеница да је, у вековима после ових догађаја, православно 
хришћанство код срба одолело многим изузетно тешким искушењима 
потврђује да је савина визија била дугорочна. Тражећи најстарије тра-
гове његових ставова учитавали смо се у изворе чији је аутор сам свети 
сава. у првом слову Студеничког типика нашли смо одредбе које се 
тичу односа према становништву које је ту виђено као народ Божији – 
нови Израиљ. са формалне тачке гледишта, издавање Студеничког 
ти пика и његово стављање на снагу било је у надлежности великог жу-
пана стефана немањића (Првовенчаног), ком су 1196. припала овлаш-
ћења ктитора,45 премда је настанак Типика апсолутно зависио од рада 
архимандрита светог саве.46 То што држава стоји иза одредби које је 
написао духовник, појачало је њихов значај и дало специфичну снагу 
овим одредбама. духовна основа, овде изложена, добила је своје оства-
рење у времену, у историји. у Никодимовом типику каже се: 

„Божаствених пророка пророштва свршетку приђоше. јер како 
рече Исаија: „светли се јер дође светлост твоја, и подигни около очи 
своје и види сабрана ти чеда. јер поћи ће цареви у светлост твоју, и 
народи у зраку истока твога“.47 Пошто је први Израиљ изнемогао не-
ве ровањем, рече исто пророк, од лица Господња говорећи: „назваћу 
народ који није мој народом својим, и невазљубљене мојим вазљуб-
љеним“.48 Где рече им се: „Ви нисте народ мој“, ту ће се назвати синови 
Бога живога. јер видимо на нама великог Божијег смотрења милосрђе, 
јер јави нам новог Аврама, светога нашег господина симеона и новог 
мироточца, у новорођеном Израиљу, тј. у српској земљи. […]

[…] син његов кир сава божаствени […] видевши у светом граду 
јерусалиму слику цркве славног сиона и светога саве јерусалимскога, 
по истој слици сатвори и ову велику цркву […]“49

45 свети сава, Студенички типик, ркп. 88а–88б, стр. 337–338; српски текст, стр. 34–35.
46 м. А. Пентковский, „славянское богослужение и церковные организации в сербских зем-

лях в x–xii веках“, Стефан Немања – Преподобни Симеон Мироточиви, ур. м. Радујко, Бео-
град–Беране 2016, 50, нап. 90. При томе треба имати у виду да је у манастиру студеници по-
стојао корпус ктиторске документације стефана немање, који је делимично искоришћен при-
ликом састављања Студеничког типика. Види: Исто.

47 Према: Исаија 60, 1, 3 где се говори о слави сиона и о обраћању незнабожаца.
48 Види: Римљанима 9, 25, где се говори о призиву Израиљаца у народ Божији по милости 

Божијој; види и: осија 2, 23, где се говори о милости Божијој и обновљењу савеза са њим.
49 Типик Архиепископа Никодима, књига друга, српскословенски текст разрешио Лазар мир-

ковић. Београд 2004, српскословенски текст, стр. 2а; Типик Архиепископа Никодима, књига 
прва, фототипија изгорелог рукописа народне библиотеке у Београду, Београд 2004, ркп. 2а. 
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Текст Никодимовог типика, и то написан управо на стогодишњицу 
(1319) од формирања аутокефалне Цркве српских земаља, сведочи о вези 
новорођеног српског Израиља и рада на стварању црквене организације. 
Речи светог Архиепископа никодима повезују појам новог, тј. новорођеног 
Израиља са овом великом Црквом светог саве.

.

ARCHiMANDRitE tiHON (RAkićEvić)
tHE StUDENiCA MONAStERy

 ‘’iSRAEL’’ – GOD’S PEOPLE: tHE ORiGiNAL tExt by SAiNt SAvA 
AS tHE SPiRitUAL AND iDEOLOGiCAL fUNDAMENt Of fUtURE 

CHURCH ORGANizAtiONS AMONG SERbS

Resume
Eight centuries of church organization among Serbian people is character-
ized by different geopolitical circumstances in which the entire Church 
and its parts have been functioning. Certain historical events preceded the 
establishment itself of the autocephalous Church of all Serbian lands. The 
byzantine empire was restoring itself territorially and institutionally under 
the empire Theodore i Lascaris. Saint Sava recognized and supported the 
imperial and patriarchal institutions of the restored byzantine Empire. 
This was preceded by Sava’s arrival in Serbia and his work in Studenica, 
which is particularly manifested in the writing of the Studenica Typicon. 
This typicon was written by spiritual father Saint Sava, but was formally 
brought and acknowledged by his brother Stefan Nemanjić, as the Serbian 
ruler. We find in this text the oldest testimony of the idea, which will later 
be actualized in reality – and that is the idea that the Serbian people are 
viewed as israel. This is said with a theological meaning for New israel. The 
Serbian Archbishop Nikodim, while speaking about the establishment of 
the autocephalous Church of Saint Sava in the 13th century, spoke about 
the newborn Israel, i.e. about the Serbian land. Thus, we have theological 
and spiritual grounds in the text of the Studenica Typicon, written around 
1208, for building a church organization, such as it apperared in Serbian 
lands in the following period. 
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ПРедРАГ ПуЗоВИћ

 монАШКА ШКоЛА у мАнАсТИРу хоПоВу  
(1815-1820. и 1893-1899)

Апстракт: у раду је дат, на основу извора и литературе, кратак пре-
глед рада монашке школе у манастиру хопову. у овом фрушкогор-
ском манастиру монашка школа је два пута отварана. Први пут за 
време карловачког митрополита стефана (стратимировића), а дру-
ги пут за време карловачког патријарха Георгија (Бранковића). Ради-
ла је нешто мање од десет година са циљем да се образовање монаха 
подигне на виши ниво. у школи су изучавани световни, богословски 
и економски предмети. Школовање је трајало четири године, с тим 
што је школске 1895/96. уведена и пета година на којој су изучавани 
економски предмети. у школу су уписивани питомци не млађи од 14 
нити старији од 20 година. Школу су издржавали манастири Карло-
вачке митрополије, па је школовање било бесплатно. Из до сада не-
познатих разлога школа је престала са радом септембра 1899. године.

Кључне речи: монашка школа, настојатељи фрушкогорских мана-
стира, манастир хопово, митрополит стефан (стратимировић), па-
тријарх Георгије (Бранковић).

монашка школа у фрушкогорском манастиру хопову отварана је два 
пута. Први пут је отворена на иницијативу карловачког митрополи-

та стефана (стратимировића) и радила је од 1815. до 1820. године. други 
пут након 73 године покреће иницијативу за отварање монашке школе па-
тријарх Георгије (Бранковић). Школа је отворена 1893. и била је уређена 
интернатски. Престала је са радом септембра 1899. године. отварањем мо-
нашког училишта желело се образовање монаха подићи на виши ниво.

доласком на трон карловачких митрополита стефан (стратимировић) 
затекао је доста лоше стање у манастирима. Владала је распуштеност, не-
одговорно је трошена манастирска имовина, монаси су се више бринули за 
своју имовину него за манастирску. овим манама треба додати и необра-
зованост монаха. митрополит настоји не само административним мерама 
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да поправи стање у манастирима већ и да подигне духовни живот монашт-
ва кроз образовање. образовани монаси су били потребни за управљање 
манастирима, а поготову што се из монашких редова бирају епископи. То 
су између осталога били разлози за отварање монашке школе у манастиру 
хопову.

нажалост, о монашкој школи у манастиру хопову из времена митро-
полита стратимировића мало се зна. оно што се о овој школи зна саоп-
штио нам је димитрије Руварац у српском сиону за 1905. годину. По Ру-
варцу, школа је почела са радом 1. марта 1815. и радила је до маја 1818. годи-
не. По овим подацима школа је радила четири године. Била су четири те-
чаја. Први течај је трајао од марта до септембра 1815; други од априла до 
септембра 1816; трећи од марта до септембра 1817. и четврти од децембра 
1817. до маја 1818. године. једини предавач и учитељ био је Иринеј Радић. 
Школу је похађало пет јерођакона и јеромонаха а игуман манастира био је 
Антоније гроф Бранковић.1

на основу нових истраживања Руварац је раније објављена сазнања 
допунио, а нека и исправио. Из тих података види се да су предавања у 
школи почела 22. марта 1815. а не 1. марта, као што је раније тврдио. у по-
четку је био учитељ Иринеј Радић, касније је за учитеља изабран крушедол-
ски јерођакон мојсије Поповић,2 а по његовом одласку Александар меди-
нац.3 наставу је похађало осам питомаца и то: јерођакон крушедолски јо-
сиф, гргетешки јероним, оповски јеромонах Ликоген и јерођакон со фро-
ниј, јеромонах врднички јефрем, јазачки јерођакон Павел, бешеновачки 
јосиф и фенечки Леонтиј. „Кромје сих находјатсја јешче и ина 3 јуноша в 
манастирје оповје чину монашескому приуготовљајушчијасја, иже та-
кожде во настављении пребудут“.4 

Што се тиче наставног плана у првом течају се учио црквенословенски 
језик, основи догматике, земљописаније и четири основне рачунске радње.5 
По завршетку првог течаја митрополит стратимировић је наредио архи-
мандриту Павлу хаџићу да похвали учитеље и ученике „уверавајући их да 
ми, ако они нашем очекивању одговоре, имаћемо у обзиру, а они ће задо-

1 д. Р., монашко училиште у манастиру хопову од 1815–1819. године, Српски Сион, 15. јануар 
1905. год. xv, бр. 1, 1–2; душан н. Петровић, Патријарх Георгије Бранковић (1890–1907), живо-
топис и рад на црквеној просвети, сремски Карловци, 2005, 56.

2 мојсије Петровић је рођен у Пакрацу. Знао је добро латински, немачки, мађарски и фран-
цуски. Био је професор у богословском заводу у черновицама, а 1826. године се спомиње као 
архимандрит и игуман манастира јаска. По његовом одласку у монашку школу у хопову дошао 
је Александар мединац (Српски Сион, 15. фебруар 1905, год. xv, бр. 3, стр. 71).

3 Александар мединац помиње се 1826. године као намесник у Привиној Глави (Српски Сион, 
15. фебруар 105, год. xv, бр. 3, стр. 73.

4 Српски Сион, 15. фебруар 1905, год. xv, бр. 3, 67–68.
5 др Ђоко слијепчевић, Историја Српске православне цркве, друга књига, минхен 1966, 128.
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бити част и славу у своме роду“.6 Првом учитељу Илариону Радићу одато је 
признање за његов рад и он је за свој труд произведен за игумана.7 у другом 
течају предавало се пуно више не само из богословских предмета него и 
световних.8 Који су се све премети учили у школи сазнајемо из „Обо-
зренија“наставних предмета монашке школе у хопову за 1820. годину. Пре-
ма Обозренију учили су се: основи догматике (по символу вере) и етике 
(према 10 Божјих заповести) и краткоје ученије о молитвје вообшче, а на-
рочито тумачење молитве Господње. учио се још црквенословенски језик, 
аритметика, тумачење св. Литургије-историјско, догматско и мистично. 
Питомци су морали знати тумачење васкрсних и празничних јеванђеља и 
апостола. Препоручивало се читање корисних књига, нарочито, дела св. 
јеврема сирина. Полагало се доста и на „упражненије в стилје, егоже веш-
чественоје својство јест јасност“.9

манастири су се обавезали да ће плаћати школовање својих питомаца. 
Било је разрезано колико имају да уплаћују у новцу а колико у намирница-
ма. да манастири нису увек на време измиривали своје обавезе сведоче 
нам опомене манастирима митрополита стратимировића да своје обавезе 
према школи на време извршавају. настојатељ манастира хопова архиман-
дрит Антоније гроф Бранковић опомињао је више пута настојатеље фруш-
когорских манастира да пошаљу новац и жито одређено за школу у хопо-
ву. у допису 27. априла 1818. године прети ако не изврше своје обавезе да ће 
бити принуђен да се обрати митрополиту.10 настојатељи су ретко новац и 
жито истовремено слали за школу. То видимо из писма шишатовачког ар-
химандрита Лукијана мушицког (потоњи епископ горњокарловачки) од 
11. маја 1819. године хоповском игуману Иринеју Радићу, где га обавештава 
да за школу шаље пшеницу, а новац ће послати касније.11 октобра 1819. 
године архимандрит Бранковић дописом обавештава настојатеље фруш-
когорских манастира да је одређено да сваки манастир за школу у хопову 
пошаље 45 ф. у новцу и 75 ока жита с тим да половину пошаљу на почетку 
течаја, а другу половину почетком априла.12

Колико је који манастир слао за школу у хопову у натури и новцу од 1. 
марта 1815. до марта 1817. године, видимо из „Назначенија“, које је д. Рува-
рац објавио у Српском Сиону за 1905. годину. наводимо неколико примера: 
манастир Велика Ремета приложио је манастиру хопову за школу за месе-

6 Исто.
7 Исто; Српски Сион, 15. јануар 1905, год. xv, бр.1, 1–2.
8 др Ђоко слијепчевић, цит. дело, 128.
9 Исто.
10 Српски Сион, 15. фебруар 1905, год. xv, бр. 3, 72.
11 Исто, 73.
12 Исто, 72.
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це април, мај, јуни, јули и август 1816. године 81 ф., за март 1817. у новцу и 
натури 75 ф., манастир Гргетег за март 1815. у житу вредности 108 ф., за 
април, мај, јуни, јули, август 1816. на препитаније ученика и учитеља 75 ф. и 
мзду учитељу 6 ф. укупно 81 ф., манастир јазак за март, април и мај 1815. 54 
ф. за јуни, јули и август 54 ф. укупно 108 ф., за април, мај, јуни, јули и август 
1816. на препитаније ученика и учитеља 75 ф. и мзду учитељу 6 ф. укупно 81 
ф. За 1817. годину манастир јазак је приложио у новцу и житу у износу од 
90 ф.13 

монашка школа у манастиру хопову радила је до 1820. године. То зак-
ључујемо из писма митрополита стратимировића од 6. априла 1820. годи-
не игуману Иринеју Радићу у коме између осталога стоји: „А јеромонаху 
Александру (Александар мединац), учитељу тамошњего училишча мона-
шескаго, скажите, да јему во заслужение о церкви вмјенитисја, и он у нас 
благоволеније получити будет, ашче он в научение јему вручених монахов 
мисли и вољу тако расположити будет, да они и чин свој монашески и цер-
ков своју и благочиние јеја љубјат, и да из њих и учитељи школски в Благо-
честии нашем своим временем изити могут; которое при наставлении их 
всегда пред очеси да имјеет, и того ради душеполезними книгами, јакоже 
јест н. пр. јефрем сирин, их непрестано да занимает.“14

монашка школа је поново отворена у манатиру хопову за време пат-
ријарха Георгија (Бранковића). Исте године када је изабран за патријарха 
почеле су припреме за отварање школе. Патријарх је затражио од конзи-
сторијалног бележника темишварске епархије сергија Шакрак-нинића15 
да изради „Нацрт за уредбу монашке школе“, што је он завршио 1890. годи-
не израдивши и наставни план. нацрт уредбе имао је 25 чланова. са нацр-
том и наставним планом за монашку школу Патријарх је упознао свети 
архијерејски синод на седници одржаној у сремским Карловцима 23. и 24. 
октобра/4. и 5. новембра 1890. године. свети архијерејски синод је је дно-
гласно у начелу прихватио идеју о оснивању монашке школе и остварење 
те идеје поверио Патријарху.16 нацрт уредбе и наставни план Патријарх је 

13 Српски Сион, 15. јануар 1905, год. xv, бр. 1, 1–4; душан н. Петровић, цит. дело, 56–57. 
14 Српски Сион, 15. фебруар 1905, год. xv, бр. 3, 73; др Ђоко слијепчевић, цит. дело, 129.
15 Рођен је 15. фебруара 1860. године у Ловри (чепељско острво – данас мађарска). Завршио је 

гимназију и богословију у сремским Карловцима. једно време је био парох у Араду, затим 
конзисторијални бележник у Темишвару, а потом конзисторијални бележник у новом саду. 
После смрти супруге примио је монашки чин у манастиру Бездину. За време патријарха Георгија 
(Бра нковића) долази у сремске Карловце. на захтев Патријарха израдио је нацрт уредбе и 
наставни план за монашку школу у манастиру хопову. Постављен је за првог управника мо-
нашке школе. нажалост, упокојио се 4. септембра 1893. године, пре него што је школа почела да 
ради (душан н. Петровић, цит. дело, 98). 

16 Шакрак-нинић сергије, оснивање монашке школе у манастиру опову, Српски Сион, 4. јул 
1893, год. iii, бр. 27, 421; Цр., монашка школа, Српски Сион, 10. јануар 1893, год. iii, бр. 2, 29.



 мОНАшкА шкОлА У мАНАстИРУ хОпОВУ (1815-1820. И 1893-1899)  | 27

предао гргетешком архимандриту Илариону Руварцу да са осталим на-
стојатељима фрушкогорских манастира ставе примедбе. ужи збор на-
стојатеља фрушкогорских манастира одржан је у манастиру хопову 1. маја 
1892. године. Потом је под председништвом Патријарха одржан збор фру-
шкогорских настојатеља у манастиру Гргетегу 10/22. маја 1892. године. Било 
је присутно 13 настојатеља фрушкогорских манастира и четрнаести је био 
настојатељ манастира Ковиља.17Збору је присуствовао и синђел сергије 
Шакрак-нинић, сада бележник епархијске управе у новом саду, епархија 
бачка. на збору се разговарало о нацрту и наставном плану, које је саста-
вио сергије Шакрак-нинић као и о „Правилима по којима су дужни да 
живе калуђери,“ која је саставио пакрачки епископ мирон (николић). 
једногласно је донета одлука да се отвори монашка школа у манастиру 
хопову по предложеном нацрту и наставном плану. у школу ће бити при-
мани питомци који су свршили 4 разреда гимназије, реалке или грађанске 
школе. Ако таквих питомаца не буде у довољном броју примаће се бољи и 
спретнији ђаци. у заводу ће бити све бесплатно. Течај ће трајати 4 године. 
наставу ће изводити 3 до 4 наставника. учиће се световни, богословски и 
економски предмети. управитељ завода уједно ће бити и настојатељ ма-
насти ра хопова. Примаће се сваке године 10 питомаца српске национал-
ности источно-православне вере. Питомци не могу бити млађи од 14 ни 
старији од 20 година, да су им родитељи сиромашног стања, да су им бо-
гиње прицепљене, да су телесно здрави, да им је говорни орган здрав и 
нормалан. Завод ће бити интернатски устројен са строгим религиозно-мо-
ралним васпитањем.18 

након годину дана истог датума 10/22. маја 1893. године одржан је дру-
ги збор настојатеља манастира целе Карловачке митрополије у манастиру 
Гргетегу под председништвом патријарха Георгија.19 на предлог Патријарха 
синђел сергије Шакрак-нинић поднео је реферат о устројству будућег 

17 Били су присутни: Иларион Руварац, архимандрит гргетешки, евлогије Кузмановић, архи-
мандрит великореметски, Платон Телечки, архимандрит беочински, Исак дошен, протосинђел, 
настојатељ хопова, Гаврило Змејановић, протосинђел крушедолски, Амфилохије јеремић, 
игуман шишатовачки, Теофан Косовац, игуман Привине Главе, сава орловић, игуман јазачки, 
митрофан Павловић, игуман бешеновачки, спиридон Илић, игуман раковачки, емилијан 
Бајић, игуман врднички, милутин јакшић, јеромонах, администратор малореметски, Платон 
николић, јеромонах, администратор фенечки, мирон Ђорђевић, игуман манастира Ковиља. 
(душан н. Петровић, цит. дело, 66).

18 Српски Сион, 10. јануар 1893, год. iii, бр. 2, 29–31; Српски Сион, 11. јул 1893, год. iii, бр. 28, 
438–441; душан н. Петровић, цит. дело, 65–70. 

19 осим оних који су прошле године били присутни на овом збору још су били: Герасим Пет-
ровић, протосинђел грабовачки, Амросије Павловић, јеромонах, администратор манастира 
Лепавине, јосиф јорговић, игуман војловачки, никанор недељковић, игуман бездински, стеван 
ни колић, јеромонах, администратор св. Ђурђа и Платон стојачковић, игуман манастира 
Бођана. (душан н. Петровић, цит. дело, 71.
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монашког училишта и наставном плану. Разматрана су и монашка правила 
еп. пакрачког мирона. једногласно је одлучено „да се ради образовања и 
васпитања подмлатка манастирско-монашког свештенства оснује нарочи-
та монашка школа, у којој ће се под руководством за то одабраних спрем-
них и одушевљених учитеља и наставника, по добро удешеном и целисход-
но опредељеном наставном плану, у најбољем правцу учити и васпитавати 
сва она деца и они младићи, који теже да се посвете монашком чину и 
позиву“.20донета је и важна одлука да сви манастири Карловачке ми тро-
полије издржавају будуће монашко училиште.21 на предлог Патријарха 
именовани су и чланови Патроната и то из Архидијацезе: Иларион Рува-
рац, архимандрит гргетешки, Гаврило Змејановић, протосинђел, на сто-
јатељ крушедолски и митрофан Павловић, игуман бешеновачки; из па-
крачке и горњокарловачке епархије Амросије Павловић, настојатељ мана-
стира Лепавине; из бачке и будимске епархије мирон Ђорђевић, игуман и 
настојатељ манастира Ковиља и из темишварске и вршачке епархије јосиф 
јорговић, игуман манастира Војловице.22 на збору је поред управника и 
два професора именован и економ јеромонах данил Бабић из будимске 
епархије. одређено је да управник има 800 ф. плату а наставници 600 ф. 
годишње и биће чланови братства манастира хопова.23

о важности збора и његових одлука синђел сергије Шакрак-нинић 
каже: „манастирски настојатељи и калуђерске старешине извршили су 
дана 10. маја о. г. у манастиру Гргетегу под председништвом врховне цркве-
не поглавице Његове светости г. Патријарха Георгија похвално, важно и 
значајно дело, које ће са уважењем и признањем примити цео народ наш у 
садашњости, а које ће уз то са похвалом и искреном благодарношћу спо-
мињати и сва каснија покољења наша“.24

Према наставном плану синђела сергија у монашкој школи се уче све-
товни (општи), богословски и економски предмети.

20 Српски Сион, 20. јун 1893, год. iii, бр. 25, 391.
21 Иларион, епископ горњокарловачки, Рад на поновном отварању монашке школе у хопову 

у 1900/1901. години, Духовна Стража, 1929, год. ii, бр.1, 34; душан н. Петровић, цит. дело, 71. 
настојатељи манастира су се драговољно обавезали да ће годишње уплаћивати и то: манастир 
Крушедол годишње 2.000 ф., Гргетег 1.700, Беочин 1.200, Раковац 100, Врдник 100, јазак 100, 
Бешеново 100, Шишатовац 200, Велика Ремета 100, мала Ремета 200, Кувеждин 800, Привина 
Глава 500, фенек 100, ораховица 150, Лепавина 50, Пакра 25, Гомирје 25, Грабовац 50, Војловица 
800, месић 200, сенђурађ 500, Бездин 1.700, Ковиљ 1.000, Бођани 25. свега би укупно сви ма-
настири Карловачке митрополије уплатили 11.725 форинти. манастир хопово неће давати нов-
чане прилоге пошто ће поред других издавања давати огрев. (Званични део, Српски Сион, 1. 
август 1893, год. iii, бр. 31, 486; душан н. Петровић, цит. дело, 72).

22 Исто, 72–73.
23 Исто, 73.
24 Исто, 54.
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А. Световни (општи предмети)
српски језик са историјом српске књижевности и стилистиком
Црквенословенски језик
општа светска повесница са повесницом српског народа
Земљопис
основи природних наука
Рачун са основама геометрије
основи физике
основи логике и психологије
Грађанска права и дужности
Б. Богословски
Катихизис
увод у св. Писмо старог и новог завета
Тумачење св. Писма
догматично и морално богословље
Литургика
Историја хришћанске и српско-православне цркве
Црквено појање и правило
основи хришћанске апологетике и православне полемике 
основи пастирског богословља
основи педагогике и катихизиса
Кратко црквено брачно право
Историја монаштва
дисциплинарна правила за монахе
В. економски
Пољодељство
сточарство
Вртарство
Виноградарство
Воћарство
Пчеларство
свиларство
основи опште националне економије
Необавезни предмети
немачки језик
мађарски језик
нотално појање и певање25

25 Српски Сион, 18. јул 1893, год. iii, бр. 29, 454; душан н. Петровић, цит. дело, 78–79. 
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Према чл. 5 нацрта уредбе питомци су остајали у манастиру четири 
године, док се не заврши цео течај монашке школе. у изузетним слу ча-
јевима могли су бити пуштени својим кућама или у манастир коме при-
падају.26 Школска година је почињала 1. септембра једне а свршавала се 30. 
јуна друге године. Током ферија питомци би у заводу под надзором једног 
наставника и манастирског братства вежбали црквено појање, читали ко-
рисне књиге и радили на економији. (чл. 6).27 наставу ће изводити упра-
витељ и још три наставника од којих је један вршио и префектску дужност 
(чл.8).28 управитељ је безусловно из монашког реда, остали наставници би 
по могућности требали да буду из монашког реда, за световне и економске 
предмете ако се не могу наћи способни монаси могу се ангажовати настав-
ници из мирског свештенства или у крајњој нужди из световњачког стале-
жа (чл. 11).29 Полагали су се полугодишњи испити крајем јануара и годишњи 
крајем јуна. на крају четворогодишњег школовања полаган је закључни 
строги испит, коме је председавао изасланик надлежне духовне власти.
(чл. 7).30 Врховну управу и надзор над заводом у име синода врши Па-
тријарх, као врховни патрон а непосредније управљање заводом врши 
Патронат. (чл. 19).31

Пошто су извршене све припреме патријарх Георгије је 12/24. јуна 1893. 
године званично објавио да се у манастиру хопову отвара монашка школа. 
у објави стоји да се школа отвара 1/13. септембра о. г. у продужетку се го-
вори о дужини трајања течаја, који ће се предмети учити, о броју питомаца 
који ће се уписивати сваке године, да је школовање бесплатно и да се молбе 
подносе најкасније до 15/27. августа о. г. уз молбу се прилажу:
1. Крштено име
2. Школско сведочанство да је кандидат завршио најмање 4 разреда 

гимназије, реалке или грађанске школе
3. сведоџбу да су му родитељи сиромашног стања
4. Лекарску сведоџбу да су му богиње прицепљене да је телесно здрав и да 

му је говорни орган у здравом и нормалном стању
5. Писмену изјаву родитеља или старатеља да добровољно уписује свога 

сина или штићеника у монашку школу и да ће у своје време примити 
монашки чин а ако не буде вољан да се монаши да ће заводу за сваку 
годину уплатити 150 форинти за школовање питомца.32 

26 Исто, 1. август 1893, год. iii, бр. 31, 487.
27 Исто.
28 Исто, 8. август 1893, год. iii, бр. 32, 504.
29 Исто, 504-505.
30 Српски Сион, 1. август 1893, год. iii, бр. 31, 488.
31 Исто, 22. август 1893, год. iii, бр. 34, 538; душан н. Петровић, цит. дело, 79.
32 Исто, 80–81.
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на дан 1. септембар, када је требало да почне школска година, одржана 
је у сремским Карловцима седница Патроната под председништвом Па-
тријарха. на седници је именован управитељ школе и два професора. За 
управитеља је именован синђел сергије Шакрак-нинић, који се после три 
дана упокојио.33 За професоре су именовани Васа Прибићевић, завршио 
духовну академију и Живко миличевић, свршени богослов. обојица ће 
ускоро примити монашки чин. За економа је именован свршени матурант 
Коста Илибашић. од 23 пријављена кандидата изабрано је 10 са најбољим 
успехом.34 Примљено је и 12 манастирских питомаца од 23 предложена.35

После смрти синђела сергија Патронат је желео да управу школе по-
вери неком од професора карловачке богословије митрофану Шевићу или 
Илариону Зеремском, с чим се није сложио Патријарх. За наследника пре-
минулог синђела сергија именован је протосинђел Исак дошен, настојатељ 
манастира хопова.36

Пошто су сви припремни послови завршени извршено је 12. децембра 
1893. године освећење школе. светом Литургијом је началствовао прото-
синђел Исак дошен, кога је Патријарх за време малог входа произвео у чин 
архимандрита. на крају Литургије, а пре освећења школских просторија, 
Патријарх је новопроизведеном архимандриту предао „жезал правленија“. 
на свечаности настојатеље из србије представљао је синђел Виктор, уред-
ник Весника српске цркве и игуман манастира Вољавче, јосиф Гавриловић. 
Богословију из сремских Карловаца представљали су ректор прота јован 
Вучковић и професори, протосинђел митрофан Шевић и јеромонах Ила-
рион Зеремски. Карловачку гимназију представљали су професори Васа 

33 нажалост, сергије Шакрак-нинић умро је 4. септембра 1893. године, пре почетка рада 
школе.

34 Изабрани су: душан Поповић, стеван удицки, никола Раделић, Војин Вукосављевић, ми-
хајло Теодоровић, милош муждека, никола недић, Ђура Костић, Петар Радовановић и душан 
Штакић. (Патронат монашке школе, Српски Сион, 1893, бр. 36, 577; душан н. Петровић, цит. 
дело, 82).

35 Примљени су: Георгије Бугарски из манастира Шишатовца, Гавра Теодоровић из манастира 
Раковца, милош Богдановић из манастира Кувеждина, стеван неговановић и немања Рат-
ковић из манастира Ковиља, никола добринић из манастира Лепавине, миленко Ђукић из 
манастира Беочина, Војин Брандобрански из манастира Гргетега, Григорије николић и Петар 
дошен из манастира хопова, Илија јефтић из манастира Бешенова и Илија Паланчанин из 
манастира Беочина. (Патронат монашке школе, Српски Сион, 1893, бр. 36, 577; душан н. Пе-
тровић, цит. дело, 83).

36 Српски Сион, 1893, бр. 50, 802; душан н. Петровић, цит. дело, 83. Архимандит Исак дошен 
је рођен у Почитељу (хрватска), 1850. године. Завршио је Богословију у сремским Карловцима. 
Године 1893. постављен је за управитеља монашке школе у манастиру хопову. на дан освећења 
и отварања монашке школе произведен је за архимандрита. са места управитеља монашке 
школе и манастира хопова смењен је 1895. године и стављен је на расположење темишварском 
епископу. једно време је вршио дужност настојатеља манастира Бездина. умро је 8/21. марта 
1929. године. (душан н. Петровић, цит. дело, 98–99).
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Вујић и Паја марковић, а новосадску милан А. јовановић и младен ми-
ловановић. осветивши школске просторије, Патријарх је у свом говору 
упутио очинску поуку наставницима и питомцима опомињући их „да 
оправдају она очекивања, којима се данас већ погледа на ову школу, и да 
вршећи своје дужности буду не само себи на корист, него да постану и буду 
увек и борци вере православне и Бога живог и пријатељи народа свога“.37 
После Патријарха присутнима се обратио управитељ школе архимандрит 
Исак дошен. Захвалио се свевишњем Творцу што је допустио да се отвори 
жељно очекивана школа. Потом се захвалио Патријарху на његовом труду 
око оснивања школе. обраћајући се колегама рекао је „на колико ћемо се 
сви скупа у том нашем доста трудном послу понијети и на колико ћемо 
моћи тешком том задатку да одговоримо – показаће нам најскорија бу-
дућност“. Питомцима је поручио „приљежност и марљивост у наукама, а 
најскронмију чедност у владању, јер ће и од вас много зависити, да нам овај 
наш завод цвјетао и напредовао буде. Ако будете добро учили добро вла-
дали, онда ћете бити прави потомци св. саве, макарија, хаџи Ђере, хаџи 
Рувима и осталијех бившијех ваљанијех чувара св. српскијех задужбина, 
који су давали све за вјеру, име и образ, - а вјере, имена и образа ни за што 
на овоме свијету“. Потом су честитали отварање школе прота јован Вуч-
ковић, ректор карловачке богословије, синђел Виктор, изасланик збора 
манастирских настојатеља у србији, проф. Васа Вујић, изасланик карло-
вачке гимназије и проф. милан А. јовановић, у име новосадске гимназије. 
Последњи је честитао стеван В. Поповић у име Текелијиног завода, поже-
левши учитељима и ученицима „да се испуне апостолском ревношћу св. 
саве, узоритим родољубљем саве Текелије, смиреношћу архимандрита 
Рајића и ученошћу и мудрошћу доситејевом“.38 

о раду школе нема много сачуваних података. Понешто сазнајемо из 
малобројних сачуваних извештаја годишњих испита. Из тих извештаја 
видимо да је Патријарх лично, сваке године, присуствовао годишњим ис-
питима као и скоро сви настојатељи фрушкогорских манастира. Тако је 
било и на крају школске 1894. године када је завршни испит полагало 19 
питомаца и сви су показали врло добар успех.39

Школска 1895/96. година донела је велике промене. Почетком 1895. го-
дине разрешен је дужности управе манастира хопова и управитеља мо-
нашке школе архимандрит Исак дошен. на његово место постављен је 

37 освећење монашке школе у манастиру хопову, Српски Сион, 19. децембар 1893, год. iii, бр. 
51, 811–812.

38 Српски Сион, 19. децембар 1893, год. iii, бр. 51, 812–814; Исто, 26. децембар 1893, год. iii, бр. 
52, 833.

39 Годишњи испити у монашкој школи, Српски Сион, 1894, бр.31, 490–491.
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привремено професор богословије протосинђел митрофан Шевић40. По-
тврђен је 22. марта и произведен у чин архимандрита.41 дотадашњи настав-
ни план и дисциплинска правила синђела сергија Шакрака-нинића пре-
стала су да важе а ступио је на снагу наставни план који је израдио прота 
јован Вучковић и дисциплинска правила која је саставио митрофан Ше-
вић. наставни план, дисциплинска правила и устав за монашку школу 
одобрени су на седници светог архијерејског синода, 22. септембра/4. ок-
тобра 1895. гоине.42 

на седници Патроната 16. јуна 1895. године за предавача световних 
предмета постављен је учитељ Арса Поштић. на истој седници је одлучено 
да се за следећу годину приме само 4 питомца, тако да их укупно буде 20.43 

Према новом наставном плану предвиђено је у сваком разреду по 18 
часова наставе семично. у првом разреду изучавали су се:

наука хришћанска седмично 6 сати
српски језик „ 5 „
Географија и историја „ 4 „
Рачунство „ 3 „
______________________
свега седмично 18 сати

Други разред:
српски језик седмично 3 сата
Црквенословенски језик „ 5 „
Изучавање св. Писма старога
Завета са библијским географијом „ 6 „

40 Рођен је у новом саду 1854. године. на крштењу је добио име милан а на монашењу ми-
трофан. основну школу и српску православну велику гимназију завршио је у родном месту. 
Правне науке студирао је у Грацу и Загребу а богословске у сремским Карловцима. Замонашен 
је 1880. и исте године рукоположен је за ђакона а следеће за презвитера. од 1881. до 1885. године 
био је професор у Богословији у Задру а од 1885. до 1892. године и ректор поменуте Богословије. 
у Богословију у сремским Карловцима прелази 1892. године. За настојатеља манастира хопова 
и управитеља монашке школе постављен је 1895. године, на којим дужностима ће остати до 1898. 
године. следеће године је посвећен за бачког епископа. умро је 1918. године и сахрањен је у 
крипти саборне цркве у новом саду (еп. сава, Српски јерарси од деветог до двадесетог века, 
Београд Подгорица Крагујевац 1996, 321–322; Предраг Пузовић, Задарска богословија, Београд 
2012, 24, 33–37, 51, 59, 60–62, 84; Исти, стотину година од упокојења епископа Бачког митрофана 
Шевића (1854–1918), Календар Црква 2018, 104–105).

41 душан н. Петровић, цит. дело, 86.
42 Преглед наставног плана за монашку школу у манастиру хопову, Српски Сион, 21. јануар 

1896, год. vi, бр, 4, 49–50; дисциплинска правила за питомце монашке школе у манастиру хо-
пову, Српски Сион, 11. фебруар 1896, год. vi, бр. 7, 104–105; устав за монашку школу у манастиру 
хопову од 1895. године, Српски Сион, 1. јануар 1896, год. vi, бр. 1, 3–8. 

43 Српски Сион, 1895, бр. 27, 456.
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Црквена историја „ 4 „
 ______________________
 свега седмично 18 сати

Трећи разред: 
Црквенословенски језик седмично 3 сата
Историја српског народа и цркве „ 3 „
Изучавање светог Писма новог Завета „ 4 „
Православно исповедање вере „ 4 „
Литургика „ 4 „
 _________________________
свега седмично 18 сати

Четврти разред:
Црквенословенски језик седмично 3 сата
Тумачење светог Писма старог
и новог Завета „ 5 „
дужности парохијског свештенства „ 2 „
омилитика „ 2 „
Катихетика и методика „ 3 „
Историја монаштва, житија светих и
уредба монашка „ 3 „
 ____________________________
 свега седмично 18 сати44 

недељом и празницима питомцима је на један сат пре Литургије тума-
чен апостол и јеванђеље тога дана. овим наставним планом уведена је пета 
година у којој ће се учити економски предмети. Према чл. 37 устава монаш-
ке школе, у петој години ће се изучавати следећи економски предмети: 
вртарство, воћарство, ратарство, пчеларство, виноградарство, шумар-
ство, рачунарство и манастирско вођење дома. Више се обраћала пажња на 
практични део наставе а мање на теоретски.45

нови устав за монашку школу имао је 51 параграф. одобрен је 1896. 
године. уставом су одређена права и обавезе Патроната (чл. 4–5), управи-
теља завода (чл. 17), наставника (чл. 18), наставног збора (чл. 22), префекта 
(чл. 19), плате управитеља и наставника (чл. 14), предмети који се изучавају 
(чл. 34), када почиње школска година (чл. 41), када се врше годишњи и 
полугодишњи испити (чл. 42).46

44 Српски Сион, 21. јануар 1896, год. vi, бр. 4, 49–50.
45 Српски Сион, 1. јануар 1896, год. vi, бр. 1, 3–8.
46 Исто.



 мОНАшкА шкОлА У мАНАстИРУ хОпОВУ (1815-1820. И 1893-1899)  | 35

дисциплинарна правила за питомце монашке школе у манастиру хо-
пову, која је саставио митрофан Шевић имају девет тачака, којима је про-
писан начин живота и рада у монашкој школи. То су: 

правила о религиозним дужностима питомаца
правила за занимање питомаца
правила што се тиче слободнога времена од школе и занимања
правила према предпостављенима
правила о међусобном опћењу питомаца
правила за питомце када су изван манастира
правила за користовање књигама из књижнице монашке школе
правила што се тиче читања књига
правила о истрагама за прекршаје ових правила.47

Из извештаја са годишњих испита види се да је школа имала добре 
резултате. Такав један извештај за школску 1895/96. годину објавио је у 
српском сиону патријаршијски јерођакон Геогије Летић. у извештају се 
каже: „Испити су текли ван сваког очекивања изврсно. савесни и вредни 
управитељ и одлична професорска колегија ове школе показали су очевид-
но да им је циљ пред очима јасан и путеви том циљу сигурни. А то није 
лака работа у оваквим заводима“. Приказани су и резултати постигнути из 
појединих предмета.48

на седници Патроната пре почетка школске године 1897/98. прих ва-
ћена је оставка наставника јеромонаха Валеријана Прибићевића а на ње-
гово место је постављен милета јакшић. ове године је изашла и прва ге-
нерација свршених питомаца, а следеће године друга генерација.49

После три године управљања монашком школом и манастиром хопо-
вом митрофан Шевић је 2/14. септембра 1898. године тих дужности раз-
решен. управу школе и манастира преузео је протосинђел Георгије мар-
јановић,50 под чијом управом је школа затворена септембра 1899. године.51

Школа је након шест година престала са радом. Зашто је затворена 
није познато јер немамо писаног трага. међутим, школа је, и поред мана 
које је имала, била значајна за црквено школство тога доба.

47 Цео текст дисциплинарних правила објављен је у Српском Сиону, 11. фебруар 1896, год. vi, 
бр. 7, 104–105.

48 Георгије Летић, Испити у монашкој школи, Српски Сион, 1896, бр. 27, 441; душан н. Петро-
вић, цит. дело, 90–92.

49 Исто, 92–93.
50 Рођен је у Лалићу (Бачка), 1867. године. основну школу и гимназију завршио је у суботици. 

Правне науке са два државна испита завршио је у Будимпешти а богословију у сремским Кар-
ловцима. Замонашен је 1894. године у манастиру Кувеждину. За настојатеља манастира хопова 
и управитеља монашке школе постављен је 1898. године после разрешења ових дужности 
архимандрита митрофана Шевића. на овом положају је остао до 1899. године када је престала 
са радом монашка школа (Српски Сион 1899, бр. 25, 382).

51 Духовна Стража 1929, год. ii, бр. 1, 35; душан н. Петровић, цит. дело, 89. 
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Било је касније покушаја да се обнови монашка школа у сремским 
Карловцима. у ту сврху је подигнута зграда у коју су се уселили монашки 
питомци у којој ће остати неколико година. Потом је у зграду усељено 
Благодјејаније (стратимировићев стефанеум). Тако је монашко семениш-
те добило име стефанеум, које је и до данас остало.52

Извори и литература
освећење монашке школе у манастиру хопову, Српски Сион 1893, 
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ремски Иларион, Рад на поновном отварању монашке школе у мана-
стиру хопову у 1900/901. години, Духовна Стража 1929, год. ii, бр. 1, 
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црквеној просвети, сремски Карловци 2005; Предраг Пузовић, За-
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52 Исто, 97.



ВЕзА сВЕтЕ тАјНЕ кРштЕЊА И мИРОпОмАзАЊА… | 37

дАнИЛо ГАВРАноВИћ

ВеЗА сВеТе ТАјне КРШТеЊА И мИРоПомАЗАЊА сА 
сВеТом ЛИТуРГИјом у сРПсКИм ТРеБнИЦИмА И 
еПИТИмИјнИм номоКАнонИмА xiii-xvii ВИјеКА

Апстракт: у раду су представљене и анализиране рубрике у посље-
довању свете Тајне Крштења и миропомазања из српских требника 
xiii – xvii вијека, које указују да ли су се новокрштени одмах након 
миропомазања причешћивали на светој Литургији. с обзиром на то 
да се рубрика о служењу Литургије након миропомазања из посље-
довања у српским требницима губи већ у xiv вијеку, наглашено је 
њено постојање у епитимијним номоканонима xiv – xvii вијека, а 
оно упућује на неопходност анализе ових текстова. Представљени су 
и анализирани кратки диатаксиси из епитимијних номоканона који 
описују како се врши света Тајна Крштења и миропомазања и упућу-
ју на служење свете Литургије и причешће новокрштеног. 

Кључне ријечи: света Тајна, крштење, миропомазање, Литургија, при-
чешће, требник, епитимијни номоканон, српско рукописно насљеђе, 
књиге старог српског штампарства

Увод
честа страдања наше Цркве кроз вијекове са собом су неминовно но-

сила и страдање храмова, богослужбених књига и предмета. Рукописно 
насљеђе које садржи богато предање о светотајинском животу српске 
Цркве веома често је страдало и нестајало усљед ратних збивања и других 
искушења. Такође, велики број рукописа страдао је због немарног односа 
према књигама и запостављања српских богослужбених књига, нарочито 
почевши од xviii вијека. српско рукописно насљеђе продавано је и раз-
ношено по иним странама, за шта су многи, попут Вука Караџића, Павела 
јозефа Шафарика, Александра Гиљфердинга и других, често били оптужи-
вани. међутим, у наше вријеме испоставља се да је значајан корпус руко-
писних књига, од којих су многе предмет нашег истраживања, управо на 
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тај начин сачуван од потпуног уништења, које би неминовно усљедило у 
предстојећим ратовима и страдању народне библиотеке србије 1941. годи-
не. свеукупна неповољна дешавања по српске рукописне књиге учинила 
су да оне, поред тога што су тешко оштећене и врло често сачуване у фраг-
ментима, чак и у наше вријеме буду тешко доступне за научно-истражи-
вачке анализе. За разлику од богатог грчког рукописног насљеђа, српске 
рукописне књиге све до нашег времена веома ријетко су биле предмет ана-
лиза српских литургичара.1 Зашто је то тако, прије свега говори чињеница 
да многе рукописне збирке нису имале чак ни инвентарне пописе, а за 
већину рукописа и старих штампаних књига које су се налазиле по мана-
стирима и парохијским храмовима није се ни знало да постоје. Полазна 
тачка свих истраживања српских рукописа сачуваних на подручју ју го-
славије постао је Инвентар ћирилских рукописа у Југославији XI-XVII века2 
који је штампан 1982. године. неопходне предуслове за разнородна ис-
траживања српског рукописног насљеђа непрестано стварају неуморни 
прегаоци из Археографског одјељења народне библиотеке србије и Би-
блиотеке матице српске, а утемељели су их професори Радослав Грујић, 
Владимир мошин и димитрије Богдановић. 

Поред свих наведених отежавајућих околности, у xix и почетком xx 
вијека, настајали су радови на основу анализа појединих рукописа који 
указују на древну богослужбену праксу српских рукописних и старих шта-
мпаних књига.3 

у наше вријеме све више се, са богословске тачке гледишта, посвећује 
пажња проучавању србуља - српскословенских рукописних и старих штам-
паних књига. досадашња проучавања српских требника, бавила су се по-
ређењем њиховог садржаја4 као и анализом појединих посљедовања – свете 

1 овдје треба истаћи пионирске подвиге професора Прибислава симића који се бавио ана-
лизом рукописних и старих штампаних књига. В: П. симић, „структура и редакција словенских 
ми неја“, Богословље 18 (33), св. 1-2, 1974. г, 67-108; П. симић, „Требник српске редакције xiii века“, 
Зборник историје књижевности, књ. 10, сАну, Београд 1976, 53-87; П. симић, „Карејска служба 
светом сави“, Богословље 22 (37), св. 1-2, 1978. г, 17-66. П. симић, „Литургија св. Петра у хилан-
дарском рукопису 332 из xvii века“, Богословље 33, св. 1-2, 1989. г, 125-136. и др.

2 д. Богдановић, Инвентар ћирилских рукописа у Југославији (XI-XVII века), Београд 1982.
3 Први чланак о чину братимљења у српским рукописима, као и само Посљедовање, на осно-

ву увида у два рукописна кодекса: народне библиотеке србије бр. 10 и српског ученог друштва 
бр. 52, објавио је 1884. године П. срећковић. Аутор у прилогу свога рада доноси и чин бра-
тимљења који је на грчком језику у свом Евхологиону објавио ј. Гоар. В: П. срећковић, „чин 
братотворенију“, Гласник СУД књ. 4, 1885, 273-294. Почетком xx вијека рад о обреду обручења 
и вјенчања првобрачних у Дабробосанском Источнику објавио је јереј димитрије јанковић. В: 
д. јанковић, „обред обручења и вјенчања првобрачнијех у xiii и xiv вијеку“, Дабробосански 
источник бр. 14, (31. јули 1901), 325-350.

4 В: В. Вукашиновић, „Ка новом издању молитвослова: Историјат и теолошка проблематика 
српских штампаних молитвослова у светлу кирилометодијевске преводилачке и мисионарске 



ВЕзА сВЕтЕ тАјНЕ кРштЕЊА И мИРОпОмАзАЊА… | 39

Тајне јелеосвећења5 и свете Тајне Брака која је у њима сачувана у једној од 
древних варијаната са причешћем младенаца даровима са Литургије која 
је служена раније тога дана.6 Поједина посљедовања изложена у најстаријим 
срп ским требницима анализирана су у оквиру сагледавања развоја по-
сљедовања у словенским требницима.7 Резултате истраживања, на пољу 
старих грчких и словенских молитвослова, настављајући дјело Преподоб-
ног јустина ћелијског, епископ Атанасије јевтић објавио је у реконструи-
саном новом издању Великог и Малог молитвослова.8 За разлику од по-
сљедовања крштења и миропомазања у грчким9 и руским,10 ово посље-
довање у српским требницима до сада није било предмет анализа српских 
литургичара. 

Извори
Посљедовања светих Тајни и молитвословља у српским требници-

ма, на основу сачуваних кодекса, могуће је пратити почевши од краја xiii 
вијека. до сада смо у већим или мањим фрагментима идентификовали 28 
требника српске редакције чији је настанак датиран у временски период 
xiii-xiv вијека. од наведеног броја сачуваних кодекса, десет при мјерака 
сачувано је у библиотекама на простору бивше југославије,11 а један од њих 
није заведен у Инвентару ћирилских рукописа д. Богдановића.12 седам 

традиције“, Велики вход. Огледи из српског литургијског предања XIII-XXI век, Београд 2015, 82-
106. П. симић, „Литургијске карактеристике књига Горажданске штампарије“, Горажданска 
штампарија 1519-1523, Бео гр ад - Исто ч но  сар ајево , 2008. 131-161. В. Вукашиновић, „детлачки 
молитвослов – зборник патријаршијске библиотеке, Рукопис бр. 7“, Српско богослужење. Сту-
дије из литургијске теологије и праксе код Срба, Врњци-Требиње 2012, 63-80.

5 П. симић, „Требник српске редакције...“, 53-87.
6 В. Вукашиновић, „света Тајна брака у милешевском штампаном требнику“, Велики вход, 

Огледи из српског литургијског предања XIII-XXI век, Београд 2015, 107-127.
7 Т. И. Афанасьева. „чинопоследование Великого освящения воды на Богоявление в славян-

ских служебниках xi–xv вв“, Palaeobulgarica/старобългаристика № 3, 2004, 25-45.
8 епископ Атанасије наводи значајан број рукописних и штампаних богослужбених књига 

које је уз обимну литературу користио приликом припреме новог издања молитвослова. В: 
епископ Атанасије јевтић, „Реч о овом издању [молитвослова]“, Велики молитвослов, ур. епи-
скоп Атанасије херцеговачки, манастир ћелије 2011, 556, напомена бр. 3.

9 н. с. милошевић, Молитвослов. Историјско-телетургијски развој последовања парохијског 
типика, Београд 2012.

10 А. И. Алмазов, История чинопоследований крещения и миропомазания, Казань 1884.
11 д. Богдановић, Инвентар..., 39, 101, 108-109, 139. дијелови јединог требника на простору 

бивше југославије који је датиран у xiii вијек налазе се у двије збирке у србији – нБс и мсПЦ 
и једној у сјеверној македонији – на филозофском факултету у скопљу, а заведени су у Инвен-
тару као три требника. В: д. Богдановић, Инвентар..., 108. Анализирајући податке о требници-
ма настојали смо у обзир узети и рукописе који припадају наведеном периоду, а у каталозима су 
заведени као служебник и требник и/или архијерејски чиновник или се у опису рукописа у 
њима наводи постојање посљедовања из требника.

12 Биљана јовановић-стипчевић, „средњовековно писано наслеђе у заоставштини љубомира 
Ковачевића“, Археографски прилози 10-11, 1988/89, 77. Ауторка пописа рукописа из заоставштине 
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требника из овог периода сачувано је на светој Гори.13 По један кодекс из 
xiv вијека сачуван је у Берлину14 и Бечу,15 четири у манастиру свете Ката-
рине на синају16 и то два у збирци која је пронађена 1975. године17 и два у 
збирци која је била позната прије 1975. године.18 у Руској националној би-
блиотеци сачувана су три кодекса из xiii19 и три кодекса из xiv вијека. 
Требници xv – xvii вијека сачувани су у много већем броју, а до сада смо 
на основу увида у каталошке пописе и/или описе по многим домаћим и 
иностраним збиркама идентификовали помен 176 требника из наведеног 
периода. 

Поредак свете Тајне Крштења и миропомазања није сачуван у свим 
постојећим требницима. у најстаријим сачуваним требницима поредак 
налазимо у фрагментима, листови су углавном веома оштећени, а текст је 
на појединим мјестима веома тешко читљив. међутим, и поред чињенице 
да су најстарији сачувани требници фрагментирани и оштећени, могуће је 
извршити анализу повезаности посљедовања крштења и миропомазања са 
светом Литургијом у српским требницима почевши од xiii вијека. 

љ. Ковачевића именовала је овај фрагмент рукописне књиге као фрагмент требника, додавши 
да се у њему налазе молитве за различите болести што упућује на могућност да се ипак не ради 
о требнику. ове чињенице указују на потребу детаљније анализе овог рукописа писаног на 
пергаменту.

13 А. А. Турилов и љ. В. мошкова, Каталог словенских рукописа светогорских манастира, ур. 
А.- е. н. Тахиаос, друго, исправљено и допуњено издање, Београд 2016, 411, 441-442, 481-482. о 
једном од светогорских требника који се налази у манастиру Зографу, а према подацима из ка-
талога најстарији је сачувани српски требник на светој Гори, настао крајем xiii и почетком xiv 
вијека, нема наведене литературе осим да су подаци о њему преузети из Каталога зографских 
рукописа. Ради се о пергаментном кодексу који садржи 155 листова. В: А. А. Турилов и љ. В. 
мошкова, Каталог... 441.

14 E. Matthes, Katalog der slavischen Handschriften in Bibliotheken der Bundesrepublik Deutschland, 
Wiesbaden 1990, 28.

15 G. birkfellner, Glagolitische und kyrillische Handschriften in Osterreich, Wien 1975, 293.
16 у Библиотеци манастира свете Катарине на синају корпус словенских рукописа може се 

подијелити у двије групе и то на рукописе (Sin. slav 1 - Sin. slav 41) који су били познати прије 1975. 
год, и рукописе (Sin. slav 1/N - Sin. slav 41/N) које је описао професор Тарнанидис, а пронађени 
су 1975. године.

17 i. C. tarnanidis, The Slavonic Manuscripts Discovered in 1975 at St Catherine´s Monastery on Mount 
Sinai, Thessaloniki 1988, 143, 171-172.

18 ова два рукописа доступна су и у дигиталној верзији: https://cutt.ly/fyfQyia и https://cutt.ly/
LyfQo0t, датирање: https://cutt.ly/tyfQxbH и https://cutt.ly/iyfQW7y. (Приступљено: 16.03. 
2020. г.)

19 Требници xiii вијека сачувани су у већим или мањим фрагментима, а према попису руко-
писа на сајту РнБ има их пет. међутим, увидом у збирку и литературу о рукописима увиђамо 
да су неки фрагменти који припадају једној цјелини укоричени у више повеза и заведени под 
различитим сигнатурама. Број сачуваних требника xiii и почетка xiv вијека своди се на фраг-
менте три требника, заведена као пет кодекса са различитим сигнатурама. Рукописи који су 
датирани у xiii вијек или крајем xiii и почетком xiv вијека описани су у каталогу рукописа xi 
– xiii вијека који се налазе у руским библиотекама. В: Сводный каталог славяно-русских руко-
писных книг, хранящихся в СССР, XI-XIII вв, москва 1984, 329-330, 369-370. 
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Требник РнБ Гильф. 21, као и посљедовање крштења и миропомазања 
из Требника РнБ о.п.i.14, које смо између осталих користили у нашем ра-
ду, како указују најновија истраживања Т. И. Афанасјеве,20 настали су на 
основу Евхологиона (=молитвослова) који је плод језичке и богослужбене 
реформе светог саве српског.21 Требници овог типа послужили су као 
предлошци и за руске требнике.22 Посљедовање крштења и миропомазања 
у овим требницима сљеди древну праксу по којој након миропомазања 
почиње света Литургија на којој се новокрштени причешћује. Изнена-
ђујуће је да се ово посљедовање, које је било дио Евхологиона Светог Саве 
Српског и у себи чува древну праксу, налази у два руска требника xiv ви-
јека (соф. 526 и син. тип. 43),23 а да га не налазимо у требницима који су 
послужили као предлошци за прве српске штампане требнике, а ни у дру-
гим требницима xiv вијека. Требници Гильф. 22 – крај xiii – почетак xiv 
вијека и деч. 67 – xiv вијек, који се такође доводе у везу са Евхологионом 
Светог Саве,24 нису сачувани у цјелости, те из тог разлога није могуће ут-
врдити да ли се и у њима налазило древно посљедовање крштења и миро-
помазања. Изостанак овог посљедовања није са сигурношћу могуће пот-
врдити и у најстаријем српском штампаном требнику – Цетињском из 
1495/96. г. јер он није сачуван у потпуности, а између осталог недостаје му 
и света Тајна Крштења и миропомазања.25 са друге стране, за требнике: 
деч. 69 из 1395/1400, РнБ Q.п.i.24 и РнБ Q.п.i.61, оба из xiv вијека и деч. 68 
из 1422. г, на основу увида можемо закључити да у себи не садрже по сље-
довање овог типа. наведене чињенице отварају питања за даља проучавања 
српских требника xiv вијека и њихових предложака. 

у Требнику РнБ о.п.i.14, који је један од најстаријих сачуваних срп-
ских требника, поред древног посљедовања крштења и миропомазања, 
налазимо сачуван још један веома драгоцејн податак. на страници 44а, на 
мјесту гдје почињу молитве знаменовања дјетета, сачуван је наслов под 
којим је приређен овај кодекс. он свједочи да су и најстарији српски треб-
ници у xiii вијеку, као и многи млађи, рукописни и први штампани, све до 
1761. године, када је штампан Требник Захарија орфелина, углавном носи-
ли назив – Молитвеник.26 

20 Т. И. Афанасьева, „Евхологий Саввы Сербского“ и его рецепция в древней Руси xiii-xiv вв“, 
Древняя Русь. Вопросы медиевистики, N4 (78), декабрь 2019, 144-156.

21 Исто, 150.
22 Исто, 145-146, 152-153.
23 Исто, 146.
24 Исто, 151.
25 В: Молитвеник Ђурђа Црнојевића 1495/96, фототипско издање, прир. Катарина мано-Зиси, 

ур. др душан ј. мартиновић, Подгорица-Цетиње 1993. у овом Требнику сачуване су само пред-
крштењске молитве и то не у потпуности.

26 Под термином Молитвеник данас се подразумијева књига потпуно другачијег садржаја и 
намјене. Из тог разлога у нашем раду користићемо у литератури општеприхваћен термин Требник.
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Приликом анализе корпуса рукописних и првих штампаних требника 
уочили смо да је увид само у текст посљедовања крштења и миропомазања 
недостатан да би се из њега могло закључити да ли су новокрштени бивали 
причешћени одмах након миропомазања. Штавише, увидјели смо да ана-
лиза само текста посљедовања може довести до погрешног закључка, да 
српски требници већ од xiv вијека садрже само остатке древне праксе, 
који указују да је посљедовање крштења и миропомазања некада имало 
везу са светом Литургијом. у већини требника, у оквиру јектеније на ос-
већењу крштењске воде, налази се прозба за неосуђено причешће новокр-
штеног.27 Поред тога, већина требника у оквиру посљедовања крштења и 
миропомазања не садржи28 перикопе из апостолске посланице и јеванђеља29 
што свакако указује на неодвојивост овог посљедовања од Литургије,30 јер 
су наведени одјељци читани на светој Литургији која је служена након 
миропомазања новокрштеног. уз све наведене индикације на служење 
свете Литургије, у оквиру посљедовања у српским требницима, већ од xiv 
вијека, углавном нема напомене о томе да се након миропомазања служи 
света Литургија и да се новокрштени на њој причешћује. међу требници-
ма које смо анализирали изузетак су два требника из xvii вијека који у 
себи садрже рубрику која упућује на могуће служење Литургије након 
миропомазања.

међутим, да бисмо у потпуности сагледали посљедовање крштења и 
миропомазања и његову практичну примјену и повезаност са светом Ли-
тургијом у српским требницима, потребно је анализирати и епитимијне 
номоканоне31 који се врло често налазе приређени уз требнике, али и у по-
себним кодексима. Због своје претежно епитимијне садржине ови тексто-
ви у литератури су названи епитимијни номоканони и припадају групи 

27 међу изворима које смо анализирали, а који имају сачувано посљедовање свете Тајне Крш-
тења и миропомазања, требнике: РнБ Гильф. 21, РнБ о.п.i.14, РнБ Q.п.i.24, Q.п.i.61, карактери-
ше изостанак прозбе за достојно причешће новокрштеног.

28 Изузетак су требници: РнБ о. i. 433 из xvi вијека (л. 2б – 3а) и уБ 49 – Зборник (требник) 
манастира Раче из 1647. г. (л. 301а – 301б) који садрже светописамске одјељке.

29 Исти случај је и са грчким требницима. В: н. с. милошевић, Молитвослов. Историјско-
телетургијски..., 79, напомена 208.

30 Исто.
31 у новије вријеме посебну пажњу епитимијним номоканонима посветио је с. Бојанин. В: с. 

Бојанин, Забаве и светковине у средњевековној Србији од краја XII до краја XV века, Београд 
2005; „Парохијска заједница у огледалу српских пенитенцијалних зборника“, Средњовековно 
право у Срба у огледалу историјских извора, ур. сима ћирковић, Коста чавошки, Извори срп-
ског права xvi, Београд 2009, 261–283; „Пенитенцијални састави у дечанским требницима № 68 
и № 69“, Дечани у светлу археографских истраживања, ур. Татјана суботин-Голубовић, Београд 
2012, 163–181; „језик претње у средњовековним покајничким књигама“, Теолингвистичка проу-
чавања словенских језика, ур. јасмина Грковић-мејџор, Ксенија Кончаревић, Београд 2013, 333–
356; 
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покајних књига.32 у инвентарима и описима рукописа могуће их је наћи 
заведене под насловима: Требник са епитимијним номоканоном, номока-
нон, епитимијни номоканон, Законик, Зборник, Зборник канонски. Њи-
хов назив који се користи у литератури – епитимијни номоканони, у зна-
чајној мјери чини теже уочљивим садржаје у њима који нису епитимијног 
тј. покајног карактера. Прецизније речено, то су зборници разних, углав-
ном псевдоепиграфских компилација који регулишу свакодневне ме ђу-
собне брачне и сродничке односе мађу лаицима, њихов статус у Цркви који 
произилази из њиховог свакодневног живота, одређују епитимије које про-
писује свештеник након свете Тајне Покајања и дужину њиховог трајања, 
начин прослављања црквених и других светковина. у погледу на клирике 
епитимијни номоканони доносе епитимије које су прописане за преступе 
клира, указују на начин обављања појединих светих Тајни и дају одговор 
на многа практична питања. дакле, поред претежно епитимијног садржаја, 
они у себи доносе и краћа телетургичка – обредословна упутства, сво-
јеврсне светотајинске диатаксисе. у том смислу, поред у литератури већ 
наглашених епитимијних садржаја, сматрамо да је веома важно нагласити 
и мјеста у епитимијним номоканонима на којима се налазе светотајински 
диатаксиси, које углавном није могуће наћи у оквиру посљедовања у треб-
ницима. Поред два диатаксиса и једног кратког упутства о крштењу које 
ћемо у раду представити, епитимијни номоканони садрже и разне друге 
напомене које се односе на свету Тајну Крштења и миропомазања. оне 
указују шта треба чинити са бјесомучнима које треба крстити, како брзо 
крстити и миропомазати дијете које умире, напомињу да одрастао човјек 
који се крштава сам треба да се одриче од сатане и да чита символ вјере, а 
да то за њега не треба да чини кум, итд. 

овдје желимо посебно указати на три групе кодекса које смо анализи-
рали, а датирају од средине xiv до краја xvii вијека. Њихови садржаји 
између осталог указују и на везу посљедовања крштења и миропомазања 
са светом Литургијом. 

Прву групу чине требници и други кодекси, који садрже три кратка 
псевдоепиграфска састава претежно епитимијног карактера, у литератури 
названа “три номоканунца“,33 који су под насловима: Заповед и устав све-
тих 318 отаца никејских, Правила Светих отаца по заповеди Светог и 
великог Василија свима нама и Заповед Свтог оца нашег Јована Златоустог 
о закону црквеном, приређивани углавном као једна цјелина, од средине 

32 с. Бојанин, Забаве и светковине..., 25.
33 В: с. Бојанин, „Парохијска заједница...“, 262.



44 | ДАНИлО гАВРАНОВИћ

xiv вијека.34 сваки од ових псевдоепиграфских састава могуће је наћи и 
засебно приређен у разним облицима и у млађим зборницима. Посљедњи 
међу наведеним текстoвима,35 садржи и једно упутство ѡ крьени дѣтеи које 
можемо назвати кратким крштењским диатаксисом. Његова важност, на-
рочито кроз постојање у требницима деч. 69 и деч 68, огледа се у томе што 
успоставља континуитет повезаности посљедовања крштења и миро по-
мазања са Литургијом и то управо од xiv вијека, када рубрика о служењу 
Литургије након миропомазања изостаје из посљедовања у српским треб-
ницима. 

другу групу чини Епитимијни номоканон из Горажданског36 и миле-
шевског требника (xvi вијек), који је заправо једна од верзија епитимијног 
номоканона Псевдо-Зонаре. Разне верзије овог епитимијног номоканона 
могу се наћи у рукописима почевши од четврте деценије xiv вијека.37 у 
штампаном издању овог епитимијног номоканона не налазимо диатаксис 
као у претходно наведеним кодексима. умјесто тога ту је кратко упутство 
које, поред указивања на то када је дозвољено обављати свету Тајну Крш-
тења и миропомазања, упућује и на потребу причешћа новокрштеног. 

Трећу групу чине кодекси који датираји од друге половине xvi вијека 
и обично садрже разне компилације канонско-правних и других садржаја 
и уз њих „номоканон у 228 глава“.38 у овим кодексима углавном налазимо 
и диатаксис који се разликује од оног који потиче из xiv вијека и наводи 
да се крштење само у случају нужде одваја од свете Литургије. 

на основу наведених података закључујемо да су ови кодекси, поред 
тога што су били епитимијни приручници приликом исповјести, пружали 

34 Исто, 265. ова три кратка епитимијна састава први је објавио Ватрослав јагић. В: v. Jagić, 
„Sitna gradja za crkveno pravo“, Starine JAZU vi, 1874, 112–151. Текст Заповеди Светог Јована Зла-
тоустога... објављује на страницама: 147-151.

35 Више о овом саставу: с. Бојанин „језик претње у средњовековним...“, 333–356. о разликама 
у текстовима под овим насловом у дечанским требницима бр. 69 и 68 В: с. Бојанин, „Пени-
тенцијални састави...“, 177-179. 

36 В: с. Бојанин, “епитимијни номоканон Горажданског молитвеника (1523) у свету штампане 
и рукописне књиге“, Црквене студије 15, ниш 2018, 181-203.

37 Исто 187.
38 епитимијни номоканони овог типа настали су највјероватније на светој Гори у xv вијеку, 

а превод на српски језик приписује се српским светогорцима са почетка xvi вијека. углавном 
се састоје из два дијела: упутстава за духовнике и црквеноправне грађе изложене у 228 поглавља. 
у литератури се назива „номоканон у 228 глава“, а у руској рецензији штампан је први пут са 
српскословенског предлошка 1620. године. В: с. Бојанин, Забаве и светковине..., 27-28. у кодек-
сима које смо анализирали наведени садржаји су врло често скраћени или проширени па је у 
њима у складу са тим и број поглавља мањи или већи, а у појединим кодексима у тексту често 
нису ни наведени бројеви поглавља. Рускословенску верзију „номоканона у 228 глава“, са 
историјском анализом његовог настанка, уз упоредни грчки текст и тумачење, објавио је А. с. 
Павлов. В: Номоканон при Большомъ Требнике. Его история и тексты, греческий и славянский, 
с объяснительными и критическими примечаниями, москва 1897.
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одговоре свештеницима и на практична питања при вршењу крштења и 
миропомазања, али и других светих Тајни и молитвословља. Пратећи од-
нос посљедовања крштења и миропомазања у требницима и диатаксиса из 
наведених кодеса, долазимо до закључка о њиховој међусобној повезано-
сти и неопходности њихове упоредне анализе. 

Анализу посљедовања крштења и миропомазања и диатаксиса и упут-
става из епитимијних номоканона извршили смо на основу увида у сљедеће 
изворе:

•	 Требник РнБ о.п.i.14, рукопис – пергамент, xiii вијек;39

•	 Требник РнБ Гильф. 21, рукопис – пергамент, крај xiii почетак xiv 
вијека;40

•	 Требник РнБ Гильф. 22, рукопис – пергамент, крај xiii почетак xiv 
вијека;41

•	 Требник РнБ Q.п.i.24, рукопис – пергамент, прва половина xiv вијека;42

•	 Требник РнБ Q.п.i.61, рукопис – пергамент, xiv вијек;43 
•	 Требник деч. 67, рукопис – пергамент, xiv вијек;44 
•	 Требник Sin. slav. 17, рукопис, xiv вијек;45

•	 Требник деч. 69, рукопис, 1395/1400 год;46

•	 Требник деч. 68, рукопис, 1422. год;47

•	 Цетињски требник 1495/96, фототипско издање;48

•	 Законик (Барањски рукопис) уБ 39 – 1510/1520. год;49

39 датирање и дигитализован требник доступни су на адреси: https://cutt.ly/0yfQUhH. (При-
ступљено: 16.03. 2020. г.)

40 датирање и дигитализован требник доступни су на адреси: https://cutt.ly/kyfQAyx. (При-
ступљено: 16.03. 2020. г.)

41 датирање и дигитализован требник доступни су на адреси: https://cutt.ly/PyfQfuP. (При-
ступљено: 16.03. 2020. г.)

42 датирање и дигитализован требник доступни су на адреси: https://cutt.ly/PyfQHD3. (При-
ступљено: 16.03. 2020. г.)

43 датирање и дигитализован требник доступни су на адреси: https://cutt.ly/byfQLzW. (При-
ступљено: 16.03. 2020. г.)

44 Опис ћирилских рукописних књига манастира Високи Дечани, књ. 1, прир. надежда синдик, 
Београд 2011, 234-238.

45 Требник је дигитализован и доступан на адреси: https://cutt.ly/ayfQCfi, датирање: https://
cutt.ly/kyfQ9vc. (Приступљено: 16.03. 2020. г.)

46 Опис ћирилских рукописних..., 249-255.
47 Рукопис има и додатке из посљедње четвртине xv или прве четвртине xvi вијека. В. Опис 

ћирилских рукописних..., 239. опис цјелокупног кодекса 238-249.
48 Прве српске штампане требнике датирамо према: м. Пешикан, „Лексикон српскословен-

ског штампарства“, Пет векова српског штампарства 1494-1994: раздобље српскословенске 
штампе XV –XVII века, Прир: м. Пешикан, К. мано-Зиси, м. Ковачевић, Београд 1994, 136, 146.

49 д. Богдановић, Инвентар..., 32.
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•	 Требник Бмс50 РР ii 50, рукопис – прва четвртина xvi вијека;51

•	 Гораждански требник 1523. г, фототипско издање;52 
•	 Требник Б. Вуковића мсПЦ оРГ 298, око 1539. год;53

•	 милешевски требник мсПЦ оРГ 313, 1546. год;54 
•	 Требник ј. Загуровића мсПЦ оРГ 332, 1570. год;55 
•	 номоканон епитимијни NUk сod. kop. 26, рукопис, трећа четвртина 

xvi вијека;56

•	 Требник Бмс РР ii 15, рукопис – посљедња деценија xvi вијека;57

•	 Требник РнБ о.i. 433, рукопис – xvi вијек;58 
•	 Требник нму 2389, рукопис, крај xvi почетак xvii вијека;59

•	 номоканон епитимијни Бмс РР i 17, рукопис, 1615/1625. год;60 
•	 номоканон епитимијни Попа ореста Бмс РР i 18, рукопис ,1625/1635. 

год;61 
•	 Требник и номоканон деч. 70, рукопис, трећа деценија xvii вијека 

(1620/1630);62

•	 Требник NUk Cod. Кop. 33, рукопис, прва четвртина xvii вијека;63

•	 Требник мсПЦ оРГ 68, рукопис, 1622. год;64

50 Рукописне књиге Библиотеке матице српске су дигитализоване и уз основну литературу, 
која је такође дигитализована, доступне су у дигиталном облику на сајту Библиотеке матице 
српске.

51 Кодекс има и додатак из седме деценије xvi вијека. д. Грбић, К. Шкорић, м. Гроздановић-
Пајић, с. јакшић, Молитвеници. Требници, ћирилске рукописне књиге Библиотеке матице 
српске, књ. viii, нови сад 2001, 106-112.

52 Молитвеник 1523, фототипско издање, прир. Катарина мано-Зиси, Београд, Источно са-
рајево 2008.

53 В: м. Пешикан, „Лексикон српскословенског штампарства“, 136, 147. 
54 Исто, 136, 148.
55 Исто.
56 дигитална верзија, датирање и опис доступни су на адреси: https://cutt.ly/qyfQ4Cq. (При-

ступљено: 16.03. 2020)
57 д. Грбић, К. Шкорић, м. Гроздановић-Пајић, с. јакшић, Молитвеници Требници, 97-105.
58 датирање и дигитализован требник доступни су на адреси: https://cutt.ly/vyfQ52D. (При-

ступљено: 16.03. 2020)
59 д. Богдановић, Инвентар..., 111.
60 д. Грбић, К. Шкорић, Р. станковић, Номоканони епитимијни, ћирилске рукописне књиге 

Библиотеке матице српске, књ. ΧΙv, нови сад 2009, 7-25.
61 д. Грбић, К. Шкорић, Р. станковић, Номоканони епитимијни, 26-43; д. Грбић, Осврт на три 

светогорска рукописа из ХVII века, ћирилске рукописне књиге Библиотеке матице српске, књ. 
ΧΙv, нови сад 2009, 89-96.

62 „у овом облику рукопис постоји од прве четвртине xviii века, када је основном, требнич-
ком делу додат, старији, номоканонски.“ Опис ћирилских рукописних..., 259. опис цјелокупног 
кодекса, 255-260. 

63 Рукопис је дигитализован и доступан на адреси: https://cutt.ly/8yfWq9n датирање и опис: 
https://cutt.ly/jyfWeU8. (Приступљено: 16.03. 2020)

64 д. Богдановић, Инвентар..., 112.



ВЕзА сВЕтЕ тАјНЕ кРштЕЊА И мИРОпОмАзАЊА… | 47

•	 Зборник Бмс РР ii 51, рукопис, 1631. год;65 
•	 номоканон епитимијни Бмс РР i 19, рукопис, 1640/1650. год;66

•	 номоканон епитимијни уБ 29 – средина xvii вијека;67

•	 Требник нБКм 971, рукопис, средина xvii вијека;68

•	 Зборник (Требник) манастира Рача, уБ 49, рукопис 1649. год;69

•	 номоканон епитимијни уБ 43 – трећа четвртина xvii вијека;70

•	 Требник Бмс РР i 23, рукопис – посљедња деценија xvii вијека;71

•	 Требник Бмс РР i 8, рукопис – xvii – xviii вијек;72

Посљедовање свете Тајне Крштења и миропомазања у грчким треб-
ницима почевши од barb. gr. 33673 из viii вијека, садржи различите рубрике 
које указују на богато предање Цркве и различите праксе при вршењу ове 
свете Тајне.74 слична ситуација је и са српским рукописним и штампаним 
требницима xiii – xvii вијека, а презентовање разлика захтјева посебан 
приступ овој теми и упоредну анализу свих посљедовања крштења и миро-
помазања из српских рукописних и штампаних требника. у требницима 
постоје и чинови миропомазања кроз које се примају у заједницу они који 
су на разне начине отпали од Цркве и они који прилазе Цркви из различи-
тих јереси. ови чинови такође нису предмет нашег истраживања, а судећи 
према рубрикама које у себи садрже, углавном своју пуноћу добијају у све-
тој Литургији – причешћем онога који је претходно миропомазан. 

у овом раду бавићемо се карактеристичним рубрикама у посљедовању 
крштења и миропомазања у требницима xiii – xvii вијека, као и упут-
ствима изложеним у епитимијним номоканонима xiv – xvii вијека, одно-
сно напоменама које указују на то да ли су свештеници у наведеном пери-
оду одмах по крштењу и миропомазању причешћивали новокрштене.

65 Кодекс има дијелове и из xv вијека. напомена коју смо анализирали налази се у дијелу ру-
кописа из 1631. год. д. Грбић, К. Шкорић, љ. Васиљев, с. јакшић, Зборници, ћирилске рукописне 
књиге Библиотеке матице српске, књига ΧΙ, нови сад 2006, 65-74. 

66 д. Грбић, К. Шкорић, Р. станковић, Номоканони епитимијни, 44-53.
67 д. Богдановић, Инвентар..., 70.
68 Кодекс је дигитализован. дигитална верзија, датирање и опис доступни су на адреси: https://

cutt.ly/fyfWyOx. (Приступљено: 16.03. 2020)
69 д. Богдановић, Инвентар..., 37.
70 Исто, 70.
71 д. Грбић, К. Шкорић, м. Гроздановић-Пајић, с. јакшић, Молитвеници Требници, 62-66.
72 Исто, 53-61.
73 Кодекс је дигитализован и доступан на сајту Ватиканске библиотеке: https://cutt.ly/zyfWizs. 

(Приступљено: 03.03. 2020)
74 В: н. с. милошевић, Молитвослов. Историјско-телетургијски…, 51-86.
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 Требник РНБ О.п.I.14 – XIII вијек и РНБ Гильф. 21, крај XIII и 
почетак XIV вијека

Посљедовање крштења и миропомазања у два требника – РнБ 
Гильф. 21 и РнБ о.п.i.14, како смо већ раније навели, преписано је на 
основу посљедовања из Евхологиона Светог Саве Српског.75 оба наведе-
на требника немају у потпуности сачувано посљедовање крштења и 
миропомазања.76 међутим, поређењем ова два требника, установили 
смо да су недостајући фрагменти једног рукописа сачувани у другом и 
обратно. сходно овој чињеници, могуће је извршити реконструкцију 
посљедовања у цјелини. оно слиједи праксу изложену у древним грч-
ким евхологионима, на челу са Барберинијевим кодексом – barb. gr. 
336,77 у којима се света Тајна Крштења и миропомазања налази у ди-
ректној вези са светом Литургијом. о томе свједочи рубрика коју об-
јављујемо, а у којој се наводи да након миропомазања архијереј улази са 
новокрштенима на вход појући са свима стих: Блажени они којима се 
отпустише безакоња и тако по реду савршава се Божанска служба. И 
када се поје Иже херувими, преносе новокрштене до олтара и на Велики 
вход давши им да се причесте. овакво посљедовање за сада смо иденти-
фиковали само у ова два требника.

РНБ О.п.I.14 – (л. 67б/13):78 и по аминѣ архиѥрѣ сьниметь сь себе 
леѡньтию и роучьнаꙗ ѡбитиꙗ пѣвцемь же поюимь ѥлико вь христа 
крьстисте се арьхиѥрѣи же мажеть светымь миромь творе крьстьны 
ѡбраꙁь на челѣ на ѡчию на ноꙁдрех на оустѣхь на оушию глаголеть 
печать дарь светаго доуха и по семь вьходить с новопросвѣеньнымь на 
вьходь поѥ сь всѣми блажени имьже ѡтьпоуена соуть беꙁакониꙗ и 

75 Т. И. Афанасьева, „Евхологий Саввы Сербского“..., 146, 149.
76 у Требнику РнБ Гильф. 21 рубрика коју доносимо сачувана је дјелимично, односно сачуван 

је само њен крај (л. 3а): и давше имь комькати се.
77 В: Евхологий Барберини гр. 336, Издание текста, предисловие и примечания с. Паренти, е. 

Велковской, омск 2011, 137. у barb. gr. 336 се наводи да свештеник са новокрштеним улази на 
вход и тада почиње Божанска Литургија. напомена о привођењу на Великом входу и причешћу 
новокрштеног изостаје. В: Исто.

78 При приређивању српскословенског текста, разрјешавали смо скраћене ријечи и натписана 
слова спуштали у ред. обле заграде коришћене су за разрјешавање недостајућих слова у ри-
јечима изнад којих стоји титла, док су угласте заграде коришћене у случају да изнад скраћене 
ријечи не постоји титла. Полугласник смо назначили у заградама само у оним ријечима изнад 
којих постоји титла или натписано слово без титле, као јасан знак скраћивања ријечи. у оста-
лим случајевима, поштовали смо манир писара, те полугласнике нисмо назначавали. стрјеласте 
заграде користили смо за реконструкцију текста која је била нужна усљед оштећености рукопи-
са или нечитљивости текста. ознака (л. 67б/12) указује на број листа и реда гдје се налази по-
четак текста.
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тако по редоу сврьшаѥть се божьствьна слоужба и вьнегда поють иже 
хероувими и прѣнесоуть новокрьеньнаго до ѡлтара такожде79 и на 
ѡпетьны прѣнось давше имь комькати се 

Требник РНБ Q.п.I.61- XIV вијек
За разлику од претходна два, Требник РнБ Q.п.i.61 очигледно је 

имао другачији предложак и садржи значајно различиту праксу. напо-
мене у њему не указују на свету Литургију и причешће новокрштеног. 
Такође, изостаје напомена коју ћемо изложити ниже, а налазимо је у 
деч. 69 и другим требницима, о трократном опходу око амвона. након 
молитве над миром:

РНБ Q.п.I.61 (л. 101а/17): Єлици вь христа крьстисте се. и поюе сїи. 
мажеть светыимь мѵрѡмь. и створить крьсть на вьсѡтѣ и на ѡчию. и на 
ноꙁьдрехь и на оустѣхь. и на оуши. и на ѡбѣ роуцѣ глаголѥть печать дарь 
доуха светаго амнь помаꙁоуѥть се рабь божїи име рекавь мѵрѡмь радо-
сти вь име ѡтьца и сына и светаго доуха. блажени имже ѡтьпоуе 
молитва ѡтькрити новокрьенаго: давы иꙁбавлѥнїѥ ѡть грѣхь.

Послије молитве ѡтькрити новокрьенаго: давы иꙁбавлѥнїѥ ѡть 
грѣхь новокрштени се уз кратку поуку облачи у нову одјећу, свештеник 
уз кратку поуку предаје свијећу куму на чување, а након тога одмах до-
лазе молитве пострижења са којима се завршава посљедовање без икак-
ве напомене о причешћу. 

Требник РНБ Q.п.I.24 – прва половина XIV вијека
у Требнику РнБ Q.п.i.24 поредак након миропомазања је нешто 

другачији од претходног и садржи значајна проширења, али као и у 
претходном, без напомена о причешћу новокрштеног или трократном 
опходу око амвона. 

РНБ Q.п.I.24 (л. 5б/15): и пакы вьꙁложеть на нь апостольскы ѡбраꙁь 
поюе ѥлико вь христа и помажеть ѥго миромь, творе крьсть на всѣхь 
юдѣхь ѥго. глаголе печать и дарь светаго доуха. таже диꙗконь. миромь 
господоу помолимь се ѡ вьселеньсцѣмь оустроѥни. и ѡ благости светихь 
црьквахь и сьвькоупленыхь господоу помолимь се Ꙩ иꙁбавити се намь и 
ськроушити неприꙗꙁнь подь ногама нашима и сьхранити се беꙁь скврьны 
градоу нашемоу господоу помолим се начнеть. пѣти блажень моужь ѥмоу

79 Ријеч је тешко читљива усљед изблиједјелости мастила.
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же не вьмѣнить .г.и молитва господи вседрьжителю, сьдѣтелю всеи 
твари ... (л. 6б/5) молитва. ѡтькрити новокрьенаго давы иꙁбавлѥниѥ 
ѡть грѣхь. ... (л. 6б/17) потомь мирь всѣмь. главы наше господеви. 
молитвоу. таить облькше се вь те христе боже нашь ... (л. 7а/4) 
молитва на пострижениѥ власовомь ѡтрочиоу ...

 Требник Деч. 69. из 1395/1400. г. (л. 158б/1)  
и Деч. 68 из 1422. г. (л. 239б/6)
у односу на све претходно наведене требнике, требници деч. 69 (л.154а 

/21) и деч. 68 (л. 233б/22), као и многи други које ниже наводимо, у оквиру 
јектеније на освећењу воде имају прозбу која указује на предстојеће при чешће 
новокрштеног, али у самом посљедовању нема рубрике која на то упућује. 

За разлику од Требника РнБ о.п.i.14 и РнБ Гильф. 21, гдје се наводи да 
архијереј вьходить с новопросвѣеньнымь на вьходь, у деч. 69 и другим треб-
ницима, наведено је да након миропомазања исходи свееньникь сь 
новопросвѣеньныимь вь исходь (из крстионице или припрате) и обилази три 
пута око амвона након чега бива отпуст. ова разлика вјероватно проистиче 
из чињенице да су ријечи вьходить с новопросвѣеньнымь на вьходь, у требни-
цима РнБ о.п.i.14 и РнБ Гильф. 21, означавале литургијски мали вход који 
у овом случају изостаје, те се стога изостављају и ријечи вьходить на вьходь. 

Деч. 69 (л. 158б/1): и абиѥ поѥт се. Єлици вь христа крьстисте се, вь 
христа облѣкосте се. алїлоуїа .г.҃ и семоу поѥмоу помаꙁоуѥть самь. крьа
ѥмаго светымь мѵромь. творе крьста обраꙁь. на челѣ. и на ꙭчию. и на 
ноꙁдьрехь и на оустѣхь, и обоихь оушию, и прьсехь. и на роукахь,80 глаголѥ 
ꙁнамениѥ дарь. доуха светаго аминь. таже вьꙁлагаѥть ѥмоу коукоуль и по 
семь. прѣдьходить пѣвць глаголѥ блажени имже ѡтьпоусише се беꙁаконїа, 
и имже прикрише се грѣси. и исходить свеенныкь, сь новопросвеенимь вь 
исходь и ае ѥсть амвонь. ѡбходить и ,г,и поюе Єлици вь христа 
крьстисте се81 ае ли нѣсть амвона обраают се ,г,и таже. ѡтьпсть 
молитва. по ѥже ѡтьмити новопросвѣеннааго. вь ѡсми дьнь по крьенїи 
...

Први српски штампани требници
Први српски штампани требници садрже посљедовања која су сродна 

посљедовањима из требника деч. 69 и деч. 68. у том погледу рубрика у 
њима која се налази након миропомазања скоро је идентична већ наведеној 

80 у деч. 68 у наставку слиједи: и ногахь.
81 у деч. 68 у наставку слиједи: вь христа ѡблѣкосе се, алїлоуїа .г.҃
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из дечанских требника. међутим, међу првим српским штампаним треб-
ницима уочавамо и разлике у рубрикама, како у мјестима на тијелу на 
којима се помазује новокрштени, тако и у погледу на поредак након ми-
ропомазања. За разлику од требника, Горажданског (1523), Б. Вуковића 
(1538/40) и милешевског (1545), у Требнику јеролима Загуровића (1570) 
директно се указује да свештеник након миропомазања, без помена о тро-
кратном опходу око амвона, три пута поје: Ви који се у Христа крстисте, а 
након тога, без помена о служењу Литургије и причешћу, новокрштеног 
отпушта да иде дому своме радујући се у Господу у вијекове вијекова.82

Табела бр. 1: Примјер уношења измјена у Требник јеролима Загуровића из 1570. г

Требници: Гораждански (1523.г.), Б. Вуко-
вића (1538/40.г.) и Милешевски (1545.г.)

Требник Јеролима Загуровића 1570. г.
мсПЦ оРГ 332

(л. 15а/15)83 и абїѥ поѥт се. елици вь христа 
крьстисте се вь христа ѡблѣкосте се, 
алїлꙋїа. и семоу поѥмоу. помаꙁоуеть самь 
крьаюаго се светимь мрѡмь. творе 
крьста ѡбраꙁь на челе, и на очїю, и на 
ноꙁдрѣхь, и на оустѣхь, и ѡбоихь, оушию, и 
прьсѣхь, и на роукахь,84 глаголѥ. ꙁнаменїе 
дара светаго доуха аминь. вьꙁлагаѥть 
ѥмоу коукоуль. по сѣмь прѣходить пѣвць, 
глаголѥть. блаженїи имже85 ѡтьпоу
стише се беꙁаконїа, имже прикрыше се грѣсы, 
и исходить свееньникь. сь новопросвѣе
ннїимь вь исходь. и ае ѥсть амвонь, 
ѡбхо дить, триь. поюе. елици вь христа 
крьстисте се.86 ае ли несть амбѡна 
ѡбраают се, триь. таже. ѡтьпоусть 
моли тва. по ѥже ѡмїити новопросвѣенаго 
вь .и҃. дьнь по крьени

87и абїе поѥт се. ѥлици вь христа крьстисте 
се и вь христа ѡблѣкосте се. алїлоуїа по триь 
и помаꙁоуѥть свееньникь крьеннаго. 
светыимь мромь. творе крьстаѡбраꙁнѣ 
на чело и на ѡчи ѥго и на прьсехь и на ко
лѣнѥхь и глаголѥ ꙁнаменїе дара светаго 
доуха. аминь. и вьꙁлагаѥть ѥмоу ѡдѣꙗнїе. 
и по семь приходеть пѣвци и поють сїе. 
блажени имже ѡтьпоустише се беꙁа конїа. 
имже прикрише се грѣси. исходить. свее
нникь. сь новопросвѣенимь. поюе ѥлици 
вь христа крьстисте се. и вь христа 
ѡблѣко сте се. али ! алилоуїа по триь. и 
тако ѡтьпоуаѥть ѥго ити вь домь свои 
радоуѥ се. ѡ господи вь вѣкы вѣком аминь. 
и творить свеенникь. ѡтьпоусть 
молитва. на ѡкоупанїе ѡтрочетоу. по 
крьенїе .и҃. дьнь или вишьшїе дьни.

82 ово је само једна у низу новина које је у овај требник унио његов штампар јаков Крајков. В: 
м. Пешикан, „Лексикон српскословенског штампарства“, 148.

83 Текст преузимамо из Горажданског требника.
84 деч. 68 у наставку слиједи и ногахь.
85 у тексту стоји итже
86 деч. 68 у наставку слиједи: вь христа ѡблѣкосе се, алїлуїа г.
87 у примјерку требника јеролима Загуровића који смо користили листови нису нумерисани. 

Текст који доносимо налази се у 33. кватерниону на 5. листу.
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напомену коју налазимо у Требнику деч. 69, као и штампаним треб-
ницима Горажданском, Б. Вуковића и милешевском, налазимо сличну и у 
многим требницима xvi – xvii вијека: Бмс РР ii 50 – прва четвртина xvi 
вијека (л. 6а/10), Бмс РР ii 15 – посљедња деценија xvi вијека (л. 13б/1), 
нму 2389 – крај xvi - почетак xvii вијека (л. 20а/3), Бмс РР i 2388 – 
посљедња деценија xvii вијека (л. 6а/11). напомену из Требника јеролима 
Загуровића налазимо у рукопису Бмс РР i 8 xvii вијек89 (л. 22б/7).

Требник Cod. Kop. 33 прва четвртина XVII вијека.
у односу на све наведене требнике xiv – xvii вијека, Требник Cod. 

kop. 33, из прве четвртине xvii вијека, у оквиру посљедовања садржи на-
помену која је слична оној у требницима из xiii вијека. у њој се наводи да 
ако тога дана буде била служена Литургија, новокрштени – младенац или 
одрастао човјек, са свијећама у објема рукама, на Великом входу бива при-
веден до олтара и приступа да се причести светим Тајнама. 

Cod. Kop. 33 (л. 121б/14): ꙁри. Досоиь вѣдѣи ꙗко ае бꙋдеь быи 
лѵоургїи. прѣдьносиь младеньца новокрьеннаго сь свѣами на 
великомь прѣносе. ае ли же ѥсь сьврьшень90 чловѣкь. о самь ходиь 
прѣдь прѣносом. дрьже вь ѡбоихь роукахь свѣе. и причеае се свеыхь 
аинь хриса бога нашего. ае младеньць ѥсь или сьврьшень чловѣкь, 
по сихь же вь ѡсмы дьнь. приходиь вьспрїемникь сь новокрьеннымь 
вь црьков кь свеенникꙋ еже ѡмыи крьсившаго се.

у бугарском Требнику из националне библиотеке свети Кирило и 
методије у софији нБКм 97191 – средина xvii вијека, у оквиру посље-
довања видимо двије различите напомене о причешћу новокрштеног, а 
друга је слична претходно наведеној из tребника Cod. kop. 33. Прва напо-
мена се налази након пострига (л. 54б/7) и у њој се наводи да новокрштени 
тог момента, дакле након пострига, бива причешћен уз ри јечи: „При-
чешћује се раб Божији...“, што указује да се највјероватније ради о причешћу 

88 у овом требнику умјесто ријечи коукоуль стоји риꙁоу
89 Текст на који указујемо исписан је на листу 22 који се налази у дијелу рукописа датираном 

према филигранолошкој анализи око 1650/1660. г, В: д. Грбић, К. Шкорић, м. Гроздановић-
Пајић, с. јакшић, Молитвеници Требници, 53.

90 у тексту стоји сьврьнень
91 у овом требнику на л. 26б, прије почетка посљедовања крштења, налазе се два несвакидашња 

упутства. Прво о „просвећењу“ дјетета које се упокојило на порођају. Ту се каже да приличи 
ископати гробић у земљи и полити дијете богојављенском водом и тако земљом покрити и биће 
просвећено. друго упутство говори да не приличи име давати дјетету онако како кум хоће. Име 
се дјетету даје по светитељу који је тај дан наведен у синаксару. 
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даровима са Литургије која је претходила крштењу, јер се након тога одмах 
налази сугуба јектенија, а након ње отпуст. одмах након отпуста на л. 55б/1 
стоји напомена слична оној из Cod. kop. 33. у њој се наводи да новокрште-
ни бива приведен са свијећама у рукама на Великом входу до двери, али 
помен причешћа изостаје. с обзиром на то да су оба наведена требника из 
xvii вијека, сматрамо да је врло могуће да напомене које се у њима наводе 
имају поријекло у епитимијним номоканонима. сли чне напомене карак-
теристичне за епитимијне номоканоне, које указују на исправно вршење 
трократног погружења, могуће је наћи додате у посље довање у многим 
рукописним требницима. на основу тога можемо претпоставити да је и 
напомена коју налазимо у овим требницима у њих до спјела под утицајем 
номоканона. 

Анализа наведених извора указује да се само у два српска требника – 
једном из xiii и другом с краја xiii и почетка xiv вијека – у посљедовању 
налази директна напомена која указује на Литургију која почиње након 
миропомазања. у два требника из xvii вијека ова напомена наведена је 
као могућност да се ако тога дана буде била Литургија, новокрштени на 
њој причешћује. дакле, у већини српских рукописних и у првим штампа-
ним требницима које смо анализирали, ова веза није сачувана у рубрикама 
наведеним у самом посљедовању крштења и миропомазања. на основу 
свих наведених чињеница могуће је доћи до погрешног закључка да је пра-
кса причешћа новокрштених на Литургији након крштења и миро по ма-
зања, ишчезла из српских требника већ од xiv вијека. међутим, у даљем 
раду ћемо указати на чињеницу да је праксу причешћа новокрштених и 
њихово учешће у Литургији могуће пратити у епитимијним номоканони-
ма xiv – xvii вијека. 

Епитимијни номоканони
на примјеру посљедовања крштења и миропомазања, указаћемо на 

неопходност упоредних анализа посљедовања у требницима и диатаксиса 
и упутстава изложених у епитимијним номоканонима. два диатаксиса и 
једно кратко упутство које ћемо представити, указују на поредак и прак-
тичне радње у оквиру посљедовања и углавном су запретени међу многим 
епитимијним и другим упутствима. ови одјељци из епитимијних номока-
нона нису уједначени, као што то није случај ни са епитимијним номокано-
нима и покајним текстовима у цјелини, и у себи садрже поједине сегменте 
који често у неком другом сродном кодексу могу да изостану. у погледу 
посљедовања крштења и миропомазања поједини дијелови епитимијних 
номоканона xiv – xviii вијека указују како се врши помазање јелејем, 
погружење и помазање миром и/или упућују на причешће новокрштеног. 
у случају да се ради о новорођеном дјетету, поједини текстови указују и на 
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причешће мајке које бива у четрдесети дан по порођају, тј. у дан када се 
врши крштење дјетета. Имајући у виду да је рубрика о служењу свете Ли-
тургије након миропомазања ишчезла из већине посљедовања у српским 
требницима већ од xiv вијека, а да се она, како ћемо ниже указати, од тада 
углавном налази у другом дијелу требника – епитимијном номоканону, 
долазимо до закључка о значају ових текстова за потпуније сагле давање 
светотајинског живота. о важности епитимијних номоканона и њиховој 
стварној практичној употреби у светотајинском животу српске Цркве, 
свједочи њихова распрострањеност у многим српским требницима и за-
себним кодексима92 од којих смо неке анализирали у овом раду. Те кодексе, 
према садржају напомена о крштењу, миропомазању и причешћу новокр-
штених, можемо подијелити у три групе.

Прву групу чине кодекси xiv – xvi вијека: Требник Sin. slav. 17 – xiv 
вијек (л.214а/11), Требник деч. 69 – 1395/1400 (л. 115а/4), Требник деч. 68 – 
1422. г, (л. 287б/3), Законик (Барањски рукопис) уБ 39 – 1510/1520 (188б/21) и 
епитимијни номоканон NUk сod. kop. 26 – трећа четвртина xvi вијека 
(л.43а/12).93 

у наведеним кодексима диатаксис о крштењу, који доносимо према 
кодексу Sin. slav. 17 – xiv вијек, налази се у оквиру псевдоепиграфског са-
става Заповед Светог Јована Златоустог о закону црквеном, и поднаслова 
ѡ крьени дѣтеи. диатаксис указује на редосљед радњи које се обављају у 
склопу посљедовања крштења и миропомазања и наводи: и причести њега 
седам дана94 и мати његова да не једе са дјететом док се дијете причешћује 

92 В: с. Бојанин, Забаве и светковине..., 31-32. 
93 Резултати истраживања с. Бојанина указују да се текст под насловом Заповеди Светог Јована 

Златоуста о закону црквеном налази и у кодексима: мсПЦ 112, Пећ 77, јАЗу iiia 52 и 43, хиландар 
167 и 378, Шафарик (Праг) 24 и АсАну 386. В: с. Бојанин, “Пенитенцијални састави у...“, 178, на-
помена 92. Текст диатаксиса, у оквиру Заповеди Светог Јована Златоустога, на основу увида у 
два рукописа објавио је В. јагић. В: v. Jagić, „Sitna gradja za...“, Starine JAZU vi, 1874, 147–148. у раду 
ћемо узети у обзир и у оквиру напомена навести разлике у тексту диатаксиса који наводи јагић 
и текстова које смо користили. на основу јагићевог преписа дијелове овог диатаксиса укратко, у 
вези са св. Тајном Крштења и миропомазања, наводи и коментарише и професор Радослав 
Грујић. В: Р. Грујић, Средњевековно српско парохијско свештенство, скопље 1923, 38

94 Иако би се из диатаксиса могло закључити и другачије, да се дијете причешћује седмог дана, 
а не седам дана, ипак сматрамо да наставак текста у којем се каже да мајка не једе са дјететом 
дондѣже (докле, докле год) се дијете причешћује, и да након седмог дана бива омивање, ипак 
указује да се ради о више дана у којима се дијете причешћује. осим тога, осми дан је дан омивања 
и пострига и логично би било, ако се ради о причешћу само у једном дану, а не седам дана, да се 
дијете причести у осми, а не седми дан. у прилог нашој тврдњи навешћемо примјере древне 
праксе „према којој се новопросветљени нису умивали (купали) целе седмице после крштења, 
истовремено не свлачећи и носећи свих тих дана беле хаљине које су обукли после изласка из 
баптистерија. они су, током читаве седмице, учествовали у свакодневним Литургијама и били 
поучавани кроз мистагошке катихезе“. В: н. с. милошевић, Молитвослов. Историјско-теле-
тургијски..., 81-82, напомена 213.
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и по седмом дану оми дијете“. Изненађујуће је да овај диатаксис не помиње 
постриг новокрштеног који се, судећи по поретку изложеном у посље-
довању, врши у осми дан, одмах након омивања. Такође, диатаксис указује 
на неопходност пажње да новорођенче у случају смртне опасности треба 
крстити и прије навршених четрдесет дана. с обзиром на то да епитимијни 
номоканони нису једнообразни зборници, диатаксис који доносимо у раду 
могуће је наћи у разним облицима – нпр. у неким кодексима постоји, а у 
неким изостаје детаљан опис исправног вршења трократног погружења и сл. 

Sin. slav. 17 (л. 214a/11): Ѡ крьени дѣтеи.95 Подобаѥть вь црькви имѣти 
корыто. на е ꙯ вѣдьрь. и налиꙗти вѡды. и сьтворити молитвоу вѡдѣ. потомь. 
маслоу.96 вьлѣи ѡть нѥгѡ вь корыто. и потомь помажи дѣте масломь97 
потомь. ѥмь98 дѣте и ѡмочи99 вь вѡдѣ. просто ги глаголѥ,100 вь име 
ѡтьца и сына и светаго доуха крьает се рабь божи. име рекавь101 и ꙗко 
даси ѥгѡ коумоу. помажи ѥгѡ мромь по все оуды. и комкаи102 ѥгѡ ꙁ꙯ дьнь.103 
и мати ѥгѡ да не ꙗсть. сь чедию. дондѣже дѣте комкаѥт се. и по ꙁ꙯ дьни 
ѡмыи дѣте. и вѡдоу крьеноу пролѣи. вь ꙗмоу вь црькви.104 и корыто иꙁ 
црькве не иꙁноси. и да ѥсть покрьвено вь папрьтѣ црьковнѣи. и ꙗма ископа-
на да се вьлива вода.105 ае дѣте нѣсть болно то не достооить крьстити беꙁ 
врѣмене.106 ае ли ѥсть болно, крьсти ѥ прьвь дьнь.107 ае ли се прилоучить 
много дѣтеи, то вь ѥдином крьени да се крьстеть.108

95 у деч. 69 и деч. 68, овдје долази ријеч: сице. у уБ 39 стоји наслов: ѡ крьенїи ме ! дѣеи сице 
подобаѥь вории.

96 у Cod. kop. 26: масло. 
97 у Cod. kop. 26: помаже се дѣе маслѡмь
98 у Cod. kop. 26: вьꙁамь.
99 у деч. 68: погроуꙁи.
100 у деч. 68 на овом мјесту долази детаљан опис како треба исправно погружавати оне који 

се крштавају.
101 у Cod. kop. 26: у наставку стоји ријеч дееꙋ.
102 у деч. 68 причести.
103 у уБ 39 стоји: ꙁ҃ми дьнь.
104 у јагићевом препису, на првом предлошку који је користио изостаје: вь црькви, а у Шафари-

ковом примјерку стоји и та ријеч. 
105 напомене о потреби да се јама ископа нема у оба јагићева предлошка као и у кодексима 

деч. 68, деч. 69 и уБ 39, а у Cod. kop. 26 стоји: ꙗма да се ископа да се вода вьлїа.
106 Прије четрдесетог дана по рођењу. Код јагића у оба предлошка стоји: .а. днь
107 Код јагића ријечи: ае ли ѥсть болно, крьсти ѥ прьвь дьнь изостају у оба предлошка. у Cod. 

Кop. 26 у потпуности изостаје напомена: ае дѣте нѣсть болно то не достооить крьстити беꙁ врѣмене. ае 
ли ѥсть болно, крьсти ѥ прьвь дьнь.

108 јагић додаје да у Шафариковом рукопису у наставку стоји сљедеће: Блюди ѡ крени младѣнца, 
вь крени младѣнчьскомь како пишѣть ѡ погрꙋжени.
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другу групу чини Епитимијни номоканон из Горажданског и миле-
шевског требника (xvi вијек) који доноси веома оскудне податке, који 
такође указују на неопходност причешћа новокрштеног дјетета, али и ње-
гове мајке. За разлику од претходног диатаксиса, горажданско и милешев-
ско упутство не појашњава како се врши освећење воде и јелеја, помазање 
јелејем, крштење и миропомазање. оно што је заједничко овим текстовима 
јесте указивање на причешће новокрштеног. За разлику од претходног, које 
указује на свакодневно служење Литургије и причешће новокрштеног све 
до дана када се врши омивање и постриг, горажданско и милешевско упут-
ство указује на причешће новокрштеног само на дан крштења.

Према упутству, прослављање мученика, крштења и вјенчања, у светој 
четрдесетници не приличи обављати. у том периоду помене светим и 
упокојеним и крштења ипак није забрањено обављати суботом и недјељом, 
дакле литургијским данима. Крштење је изузетно, у случају смртне опас-
ности новорођенчета, могуће обавити у било који дан свете четрдесетни-
це, а у том случају дијете бива причешћено одмах по крштењу. овдје уоча-
вамо да новорођенче у смртној опасности, по нужди, очигледно бива при-
чешћено честицама за болне. Жена када роди, треба да испуни четрдесет 
дана и потом да се причести, а ако јој пријети опасност од смрти, до осмог 
дана или у први дан по порођају и тада одмах треба да се причести. Када 
нема бојазни од смрти, жена претходно треба да се освети по порођају, 
односно да јој се прочитају предвиђене молитве у четрдесети дан, а након 
тога да се причести. ово се односи и на дијете које, ако нема бојазни од 
смрти, бива крштено и причешћено у четрдесети дан након рођења. 

Забрана вршења свете Тајне крштења у данима свете четрдесетнице, 
са изузетком суботе и недјеље, указује да се она уводи између осталог и 
због неодвојивости крштења од Литургије која се у Великом посту не слу-
жи осим суботом, недјељом, на празник Благовијести, Велики четвртак и у 
Велику суботу. овдје је важно нагласити да се из упутства може закључити 
и то да је, онда када нема страха од изненадне смрти, четрдесети дан по 
порођају, дан када се мајци - породиљи читају молитве очишћења и када се 
она причешћује. она тада први пут након порођаја улази у храм, при су-
ствује крштењу, а затим се заједно са новокрштеним дјететом причешћује 
на Литургији. 

Гораждански требник 1523. г. (л. 274б/6): не подобаѥть вь светѣи и 
велицѣи, м҃,ци. свеенїа моученичьска или крьенїа творити или вѣнчанїꙗ. 
тьчїю вь соуботоу и вь недѣлю творити невьꙁбранно, паметь светимь и 
оумьршїимь и крьенїа. ае сьмрьтнїѥ ради боꙗꙁни прилоучит се. то ꙗко вь 
либо боудеть дьнь да се крьстить ѡтроче или каковь либо.
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(л. 288а/5) жена ѥгда родить да сьтворить, м҃. дьни, и потомь да причестит 
се ае ли сьмрьть на нѥ вь скорѣ или до осмаго дьне ѥи или вь прьвы дьнь 
рожденїа ѥѥ и тогда причестит се, и ѡтроче крьенноѥ да причестит се. ае и 
сьмрьть ѥмоу боудѣть до ,в҃ .҃го дьне или по мноꙁѣхь дьнехь нь жена прѣжде да 
ѡсветыт се по рожденїи ѥѥ и тако да причестит се. такожде же и ѡтроче.

ове напомене налазимо и у рукописним требницима: нму 2389 – крај 
xvi почетак xvii вијека (л. 166б и 185а) и мсПЦ оРГ 86 из 1622. г. (л. 235б 
и л. 254а), као и многим другим требницима који су настали на основу го-
ражданског, милешевског или њима сродног требника који је у себи сад-
ржао гораждански епитимијни номоканон. Такође, ове напомене могуће 
је наћи и у другим кодексима који у себи садрже неку од верзија епи-
тимијног номоканона Псевдо-Зонаре. 

Трећу групу чине кодекси: номоканон Бмс РР i 17 – 1615/1625. г. (л68б/ 
7), Требник деч. 70, прва четвртина xvii vијека (л.109 234б/1), номоканон 
епитимијни Попа ореста Бмс РР i 18 – 1625/1635. г. (л. 59б/10), Зборник 
Бмс РР ii 51 – 1631. г. (л. 54а/15), номоканон епитимијни уБ 29 – средина 
xvii вијека (л. 45а/1), номоканон Бмс РР i 19 – 1640/1650. г. (л. 50a/17), 
Зборник (Требник) манастира Раче уБ 49, 1649. г. (л. 120а/20), номоканон 
епитимијни уБ 43 – трећа четвртина xvii вијека (66б/2), који у оквиру 
„номоканона у 288 глава“110 под насловом како пѡдобаеь ороче крьсии 
доносе детаљан диатаксис.111 

свето Крштење, по овом диатаксису, само у случају изразите нужде, 
ако је то могуће, треба да буде прије Литургије да би се новокрштени на њој 
причестио. дакле, за разлику од претхоних упутстава, овај диатаксис ука-
зује да би новокрштеног, чак и у случају нужде – страха од смрти, ако за то 
постоји могућност, било добро крстити прије Литургије, да би он на њој био 
причешћен даровима принесеним тога дана. онда када то вријеме дозволи, 
када нема страха од смрти, крштење бива у четрдесети дан по ро ђењу дје-
тета у склопу Литургије, јер се име дјетету даје на крштењу, а на Литургији 
се помиње. Ријечи у склопу Литургије вјероватно се односе на древну везу 
крштења и миропомазања са Литургијом која почиње након миропомазања.

109 у овом требнику текст се не налази у континуитету. наслов диатаксиса је на л. 236а/20, по-
четак диатаксиса на л.234б/1, наставак од л. 237а/21 налази се на л. 236б/1. Поред наведене, у ко-
дексу постоји и старија нумерација. 

110 у кодексима које смо анализирали наведени садржаји су врло често скраћени па је у њима 
у складу са тим и број поглавља мањи, а у појединим кодексима у тексту често нису ни наведени 
бројеви поглавља. 

111 диатаксис који објављујемо, у оквиру „номоканона од 228 глава“ објавио је у руско сло-
венској верзији и А. с. Павлов. у његовом издању крштењски диатаксис наведен је почевши од 
главе 200 до 209, а у оквиру њега налази се и упутство о онима које је потребно поново кршта-
вати (гл. 202-205). В: А. с. Павлов, Номоканон при Большомъ..., 347-360. 
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ово упутство, као и два претходна, могуће је наћи у разним облицима, 
односно са више или мање напомена, а неке од разлика наводимо уз при-
ређен текст. у неким кодексима у тексту се налази упутство о онима које је 
приликом приступања Цркви православној потребно поново крстити и 
онима које је том приликом потребно само миропомазати. Ту је и напомена, 
коју смо уочили у три кодекса, а која указује да свештенослужитељ у недо-
статку светог мира новокрштеног помазује дрѣвенныимь маслѡмь (!).112

УБ 49 (л.120а/20): Како пѡдобаеь ороче113 крьсии роче идѣже 
крьаеши да имаши амо коупель или копаню.114 или блюдо велико.115 и егда 
вълѣеши елѣи116 въ кꙋпель ꙗкоже повелѣваеь послѣдованїе въꙁми ѡть елеꙗ117 

112 Анализирајући кодексе у почетку нам се учинило да је ова напомена, с обзиром на то да је 
нема у кодексима: Бмс РР i 17, уБ 29, Бмс РР i 19, Бмс РР i 18 и уБ 43, настала интервенцијом 
писара само у кодексу уБ 49. међутим, уочили смо да то ипак није тако и да се поред уБ 49 ова 
напомена налази у још неким кодексима као нпр: деч. 70 (л. 237б/4) и Бмс РР i 51 (л. 54б/18). она 
указује да свештеник у недостатку светог мира помазује новокрштеног дрѣвенныимь маслѡмь. 
„деревянное масло – низший сорт оливкового масла – маслиново уље слабијег квалитета, које 
се не употребљава за исхрану (употребљава се за уљане лампе и кандила).“ В: Словарь русского 
языка: В 4-х т, РАн, Ин-т лингвистич. исследований. — 4-е изд, Полиграфресурсы 1999. Т. 1. 
А—Й, 389. Постојање ове напомене у неколико кодекса указује да се ради о распрострањеној 
пракси која предвиђа да се у недостатку мира свештеник служи дрѣвеньныимь маслѡмь, дакле, 
уљем које није свето миро. Имајући у виду да су ови кодекси настали у вријеме османске 
власти, можемо закључити да се ради о пракси која је била изнуђена тешким условима живота, 
у којима је било јако тешко набавити свето миро или све потребне састојке предвиђене за при-
прему светог мира. Анализирајући требнике и друге изворе, уочили смо да се неисправна 
пракса миропомазања у словенским требницима може анализирати као посебна тема. у Русији 
је у xiii вијеку, по наводима А. И. Алмазова, постојала пракса да се новокрштени помазују само 
једним помазањем и то миром помјешаним са јелејем. оци Владимирског сабора, одржаног 
1274. године, осуђују мијешање мира и јелеја и указују на посебно помазање јелејем – „масломь 
древянымъ“, при којем се помазује цијело тијело онога који се крштава, и на посебно помазање 
светим миром. В: А. И. Алмазов, История чинопоследований крещения..., 276-277, 416-417. о 
погрешном вршењу миропомазања код Бугара у xiv вијеку, свједочи посланица цариградског 
патријарха Калиста i Ксантопула коју је 1355. године упутио клирицима у Трнову, указујући 
између осталог и на погрешну праксу миропомазања, које је вршено уљем које није свето миро. 
Патријарх том приликом напомиње да сви који су помазани на такав начин морају бити поново 
миропомазани. В: “еxhortatio Callisti patriarchae ad clerum in trinovo de patriarcha trinovi et de 
ritu baptisandi“, Acta et diplomata graeca medii aevi sacra et profana, Collecta et ediderunt f. Miklosich 
et i. Muller, volumen primum, vindbonae MDCCCLx, 436-442. 

113 Бмс РР i 19 изостаје ријеч отроче. у Бмс РР i 18 стоји: ѡ ѥже како подобае крьаи дѣи, у Бмс 
РР i 17, уБ 29 и у уБ 43: о еже како подобаеь крьсии. у деч. 70 ријечи: ѡ ѥже како подобае крьаи 
ороче, налазе се на страни 236а/20. Приликом поређења рукописа као разликовне елементе 
нисмо узимали у обзир различита ортографска рјешења.

114 у Бмс РР i 17, уБ 29: ночвице. у Бмс РР i 18 и Бмс РР i 19: оумывалницꙋ, у уБ 43 изостају 
ријечи или копаню.

115 у Бмс РР i 17, деч. 70, Бмс РР i 18, уБ 29, Бмс РР i 19, уБ 43 у наставку стоји: или инь съсꙋдь 
ѡтьлꙋчень. 

116 у Бмс РР i 18, Бмс РР i 19 на свим мјестима умјесто јелеј стоји: масло.
117 у Бмс РР i 17, Бмс РР i 18, уБ 29, Бмс РР i 19 и у уБ 43: у наставку стоји и ријеч блюдꙋ. 
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рїими прьси.118 и помажи ороче, по вьсѣхь оудѣхь.119 и поѡмь 
въꙁемлѥши120 ороче наго. и посави просо121 и крьаеши въ рїи погрꙋженїа 
глаголѥ сице. крьае се рабь божїи. име рекавь122. въ име оьца аминь. 
и погрꙋжаеши его въ коупѣль и пакы санеши просо. въꙁводе ороче. погроу-
жаеши ворицею на водѣ123 глаголѥ. и сына аминь. и пакы санеши просо 
и погрꙋжаеши реицею124 глаголѥ. и свеаго доуха. и нынꙗ и присно и 
въ векы вѣкѡмь аминь. и коуплѥши коначнѣ. таже въꙁамь ѡть кꙋпели дае-
ши его прїемцоу: По сѣмь глаголѥь моливоу свеаго мра. и миро-
шеши о по въсѣхь оудѣхь.125 ꙗкоже послѣдованїе глаголѥь.126 ае ли не 
имаь мра. а ы мироши дрѣвенныимь маслѡмь127 Sic!:  Вь коупель да 
не дрьꙁнеь прїемць128 просрѣи рꙋкоу. да крьсиь ороче. ꙁаконо прѣ
соупно бо ѥсь сїе. ьчїю да прїимиь ѡть рꙋкоу свеенника. сего радї и 
прїемаць129 ꙗко прїемлѥь и ѡть свеаго крьенїа. и бываеь емоу сынь 
да наоучиь130 его благочсїю:131 

Глаголѥь132 правило свеыихь апосоль. ꙗко свеенникь не 
погрꙋжаеи133 и не крьаеи въ ри погрꙋженїа. едино, оьчеѥ а дроуго 
сыновнѥе, рѣїе134 свеаго доуха. и сице не вореи въ единои аинѣ да 
иꙁврьже се въсако135:136 Свеенникь. ае ꙗдѣ не подѡбаеь крьсии 

118 у тексту стоји: прьи.
119 у Бмс РР i 17, деч. 70, у Бмс РР i 18, уБ 29, Бмс РР i 19, уБ 43 у наставку стоји: ꙗкоже 

скаꙁꙋеь оусавь.
120 у Бмс РР i 19: прїими ѥ. 
121 у уБ 43 ова ријеч изостаје.
122 у Бмс РР i 17, деч. 70, уБ 29, Бмс РР i 19 и уБ 43 изостаје име рекавь.
123 у Бмс РР i 17, деч. 70, Бмс РР i 18, уБ 29, Бмс РР i 19 и уБ 43 у наставку стоји: омочаеши 

подобнѣ.
124 у Бмс РР i 17, деч. 70, Бмс РР i 18, уБ 29, Бмс РР i 19 и уБ 43 у наставку стоји и ријеч 

акожде.
125 у уБ 49 ова ријеч написана је два пута.
126 у Бмс РР i 19 повелѣваеь.
127 ове напомене нема у кодексима: Бмс РР i 17, уБ 29, Бмс РР i 19, Бмс РР i 18 и уБ 43, а на-

лази се у деч. 70 и Бмс РР i 51.
128 у Бмс РР i 19 у наставку стоји: сирѣчь кꙋмь.
129 у Бмс РР i 17, деч. 70, Бмс РР i 18, уБ 29, Бмс РР i 19 и уБ 43 у наставку стоји глаголѥ се.
130 у Бмс РР i 18, Бмс РР i 19: оучиь.
131 у Бмс РР i 51 у потпуности изостаје напомена о томе да воспријемник не смије да погру-

жава дијете и да му је дозвољено само да га прими из руку свештеника након погружења.
132 у Бмс РР i 17, Бмс РР i 18, уБ 29, Бмс РР i 19 и уБ 43 у наставку стоји .н. правило у деч. 70 и 

Бмс РР i 51 стоји .и. правило 
133 у Бмс РР i 17, деч. 70, Бмс РР i 18, Бмс РР i 51, уБ 29, Бмс РР i 19 и уБ 43 ова ријеч 

изостаје
134 у Бмс РР i 17, Бмс РР i 18, уБ 29 и уБ 43 на овом мјесту стоји ријеч и дрꙋго.
135 у Бмс РР i 17, деч. 70, Бмс РР i 18, Бмс РР i 51, уБ 29 и уБ 43 ова ријеч изостаје. у Бмс РР 

i 19 стоји: аковы.
136 у неким кодексима на овом мјесту се налази и напомена о онима који прилазе Цркви, а 

потребно их је поново крштавати или само миропомазати. у Бмс РР i 17, Бмс РР i 18, уБ 29 и 
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ороче.137 понѥже и о слоужба божїа138 ѥсь. ае ли хоеь оумрѣи. да 
крьсиь ноужди радї:

Такожде и въ великꙋ м҃цꙋ хрисовоу.139 не пѡдобаеь крьсии140 
кромѣ великые ноужде:

Свеое крьенїе прѣжде лиургїе дльжно ѥсь141 быти, даже причеси 
се ороче на лиоурьгїи. и егда о врѣме оукажеь. сїиречь беꙁ ноужде. егда 
проидеь .м҇. дьнїи крьсии подобаеь.142 ꙁанѥже143 съ лиоурьгїею 
дльжно ѥсь144 бии.145 даже име орочеꙋ на крьенїи нарицаи146 а на 
лиургїи поминаи име орочеоу147: 

148Ае нѣсть инь пѡпь.149 да крьсиь самь свои деиь съ коумѡмь 
деиу.150 ае ли боудеь151 кꙋмь152 дѣиоу своемꙋ. раꙁлꙋчае се жены сво-
ее.153 ꙁанѥже быше коумовѣ себѣ:

Закључак
два српска рукописна требника из xiii и с почетка xiv вијека слиједе 

древну праксу изложену у грчким евхологионима на челу са Барбери ни-
јевим кодексом barb. gr. 336 – viii вијек,154 у којима се света Тајна Крштења 
и миропомазања налази у директној вези са светом Литургијом.155 ово 

уБ 43: кїи пакы воро крьаюь се. у Бмс РР i 19: ворое крьаюь се. у деч. 70 и Бмс РР i 51 ова 
напомена изостаје на овом мјесту. 

137 у деч. 70, Бмс РР i 18, уБ 29, у Бмс РР i 19 и уБ 43 ова ријеч изостаје.
138 у деч. 70 стоји: соуїи ноужьди и наставља на страни 236б/1.
139 у Бмс РР i 17, деч. 70, Бмс РР i 18, Бмс РР i 51, уБ 29, Бмс РР i 19 и уБ 43 ријеч хрисовоу 

изостаје.
140 у Бмс РР i 17 ријеч крьсии изостаје.
141 у Бмс РР i 17, Бмс РР i 18, уБ 29 ова ријеч изостаје.
142 у Бмс РР i 17, деч. 70, Бмс РР i 18, Бмс РР i 51, уБ 29, Бмс РР i 19 и уБ 43 изостају ријечи: 

егда проидеь .м҇. дьнїи крьсии подобаеь.
143 у Бмс РР i 18 и Бмс РР i 19 ибо.
144 у Бмс РР i 17, Бмс РР i 18, уБ 29 и уБ 43 ова ријеч изостаје.
145 у Бмс РР i 18 у наставку стоје ријечи: и име ѡрочетю въспоминае се на лѵтоургїи въ екенїахь.
146 у Бмс РР i 17, деч. 70, уБ 29, у Бмс РР i 19 и уБ 43 име же орочеи на лиоургїи нарицае се.
147 у Бмс РР i 17, уБ 29 и уБ 43 изостају ријечи: а на лиоургїи поминаи име орочеоу. у деч. 70 

на том мјесту: на крьенїи нарицаи а на литоургїи поминаи име. у Бмс РР i 51 у потпуности 
изостаје напомена о томе да се дјетету даје име на крштењу, а да се на Литургији помиње.

148 у Бмс РР i 18, Бмс РР i 19 на овом мјесту стоји ријеч: свееннїкь.
149 у Бмс РР i 17, уБ 29 и уБ 43 у наставку стоји: свеенникь.
150 у Бмс РР i 17, уБ 29 и уБ 43: крьае же и ь съ инымь прїемцемь. у деч. 70 и Бмс РР i 18 на 

том мјесту: сь инымь прїемцемь, у Бмс РР i 19: крьаеь бо и самь сь инѣмь прїемцемь.
151 у Бмс РР i 18 у наставку стоји ријеч самь.
152 у Бмс РР i 17, деч. 70, Бмс РР i 18, уБ 29, Бмс РР i 19 и уБ 43: прїемаць. 
153 у Бмс РР i 17, деч. 70, Бмс РР i 18, уБ 29, Бмс РР i 19 и уБ 43 у наставку стоји: сыречь 

маере дѣиꙋ.
154 В: Евхологий Барберини гр. 336, 137.
155 В: н. с. милошевић, Молитвослов. Историјско-телитургијски..., 45, напомена 123. 
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посљедовање у српским требницима преписано је, како је то закључила Т. 
Афанасјева,156 на основу евхологиона из времена светог саве који је имао 
значајан утицај и на руске требнике.157 Посљедовање је сачувано у фрагмен-
тима, колико нам је за сада познато, само у два српска требника: РнБ 
о.п.i.14 – xiii вијек и РнБ Гильф. 21, крај xiii и почетак xiv вијека. на ос-
нову сачуваних фрагмената могуће је реконструисати посљедовање у цје-
лини. међутим, требници овог типа, барем када је у питању посљедовање 
крштења и миропомазања, нису утицали на касније српске требнике, што 
је очигледно између осталог и на примјеру изостанка напомене о служењу 
свете Литургије, у посљедовању у требницима деч. 69 и деч. 68 и српским 
штампаним требницима xvi вијека. Изостанак ове напомене ипак није са 
сигурношћу могуће потврдити у рукописним требницима Гильф. 22 – крај 
xiii – почетак xiv вијека и деч. 67 – xiv вијек и најстаријем српском 
штампаном требнику – Цетињском из 1495/96, јер они нису сачувани у 
потпуности. 

у већини рукописних требника xiv – xvii вијека и у српским штам-
паним требницима из xvi вијека, у посљедовањима крштења и миро по-
мазања која смо анализирали, напомена о служењу свете Литургије и при-
чешћу новокрштеног након миропомазања изостаје. у требницима наве-
деног периода, изузимајући изузетке које смо навели, на неколико мјеста 
сачувани су елементи који указују на повезаност посљедовања крштења и 
миропомазања и Литургије. у јектенији на освећењу крштењске воде на-
ведена је прозба за неосуђено причешће новокрштеног, а из посљедовања 
су изостављени светописамски одјељци. Њихово изостављање указује на 
древну праксу по којој су они били читани на Литургији која је служена 
након миропомазања. међутим, и поред свих наведених мјеста која указују 
на предстојећу Литургију, у требницима од xiv вијека, у оквиру посље-
довања, губи се напомена о њеном служењу након миропомазања. у штам-
паном Требнику јеролима Загуровића из 1570. године, у односу на све до-
тадашње штампане требнике, уочили смо новине. у њему се, за разлику од 
других штампаних, њему предстојећих требника, након миропомазања 
директно указује да свештеник новокрштеног отпушта да иде дому своме 
радујући се у Господу у вијекове, а да се омивање и постриг врше у осми или 
више дана по крштењу. Као изузетак међу требницима које смо анализи-
рали наводимо Требник Cod. Кop. 33 из прве четвртине xvii вијека, који 
доноси напомену о причешћу новокрштеног сличну напомени изложеној 
у древним српским требницима. међутим, напомена је различита у сег-

156 В: Т. И. Афанасьева, „Евхологий Саввы Сербского"..., 145-146.
157 Исто.
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менту у којем се каже „ако буде тога дана била Литургија“, што упућује на 
могућност да Литургија и не буде служена након миропомазања. Постојање 
сличне напомене уочили смо и у бугарском Требнику нБКм 971, средина 
xvii вијека, а то указује да се она може највјероватније сусрести и у неким 
другим требницима тог времена. Врло је могуће да је ова напомена у треб-
нике уношена под утицајем упутстава из епитимијних номоканона, што је 
могуће видјети из представљених анализа. на основу свих наведених по-
датака могуће је закључити да у српским рукописним и штампаним треб-
ницима, у оквиру посљедовања крштења и миропомазања, рубрика о слу-
жењу Литургије и причешћу новокрштеног након миропомазања углав-
ном изостаје већ од xiv вијека. 

с обзиром на то да се ова рубрика у разним облицима, у виду кратких 
диатаксиса, налази у требницима који садрже епитимијне номоканоне, 
који датирају од средине xiv вијека, а да је углавном не налазимо у оквиру 
посљедовања, указали смо на неопходност упоредне анализе посљедовања 
у требницима и епитимијних номоканона. Анализа ових кодекса показала 
је да се веза посљедовања крштења и миропомазања кроз епитимијне но-
моканоне у српским требницима, али и изван њих, кроз друге кодеске који 
садрже ове номоканоне, може пратити у периоду xiv – xvii вијека. 

у једном од наведених диатаксиса, поред указивања на неопходност 
крштавања кроз погружење и служења Литургије након миропомазања, 
уочили смо и постојање праксе која је у супротности са светотајинским 
значењем помазања светим миром, а према подацима из извора провла-
чила се кроз вијекове. наиме, у неким од диатаксиса које смо изложили у 
раду, а индиректно и у оквиру посљедовања у неколико требника, пронаш-
ли смо мјеста која се могу довести са тим у везу, указано је да све ште но-
служитељ новокрштеног у недостатку светог мира помазује дрѣвеньныимь 
маслѡмь – односно маслиновим уљем. ова пракса највјероватније је била 
изнуђена чињеницом да је у појединим периодима, а посебно у вријеме 
османске владавине, било готово немогуће набавити свето миро.

Резултати наших анализа указују на један сегмент светотајинског жи-
вота у средњовјековној Цркви српских и поморских земаља xiii – xvii 
вијека. Према свему наведеном можемо закључити да се света Тајна Крш-
тења и миропомазања, у светотајинском животу српске Цркве, од xiv 
вијека, након што је из посљедовања нестала напомена о служењу свете 
Литургије, непрестано доводила у везу са Литургијом у требницима, у ок-
виру епитимијних номоканона xiv – xvii вијека. 

Подударање праксе и записаног, свакако да није било идеално, што 
због тешких околности живота под османском влашћу, што из других раз-
лога. Изостанак напомена о причешћу новокрштених у тексту самих по-
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сљедовања свакако је посљедица разних околности и вишевјековног слаб-
љења свијести о нераскидивој вези свете Тајне Крштења и миропомазања 
са светом Литургијом која је пуноћа и потврда сваке свете Тајне. слобод-
ни смо закључити да је, поред условљености богослужбеном књигом која 
је кориштена, прије свега од свештенослужитеља, односно његове литур-
гијске свијести зависило да ли ће крштење досегнути своје назначење у 
евхаристији. слично стање видимо и данас, а радује и охрабрује чињеница 
да многи свештеници нашег времена, имају осјећај и свијест да крштење и 
миропомазање новокрштеног узводе ка непрестаном учешћу у Трпези Го-
сподњој и добијају своју пуноћу у и око ње. 
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PROtOSyNGELLOS DANiLO (GAvRANOvić)
DiOCESE Of zvORNik AND tUzLA

biJELJiNA

tHE CORRELAtiON bEtWEEN  
tHE HOLy MyStERiES Of bAPtiSM AND CHRiSMAtiON  

WitH tHE DiviNE LitURGy iN SERbiAN EUCHOLOGiONS  
AND PENitENtiAL NOMOCANONS DAtiNG  

bEtWEEN 13th AND 17th CENtURiES

Abstract: This study presents and analyzes the rubrics in the rite of the Holy 
Mysteries of baptism and Chrismation from Serbian Euchologions dating 
between the 13th and 17th centuries. Namely, the mentioned rubrics indi-
cate whether the newly baptized received Holy Communion at the Holy 
Liturgy immediately after Chrismation or not. Due to the fact that already 
in the 14th century the rubric about celebrating Liturgy after Chrismation 
was lost from the rite in Serbian Euchologions, its existence in the peniten-
tial nomocanons dating between the 14th and 17th centuries was empha-
sized. Therefore, this implies the necessity of analyzing these texts. We have 
also introduced and examined short diataxes from penitential nomocan-
ons, which reveal how the Holy Mysteries of baptism and Chrismation are 
performed; those short diataxes also guide us to celebration of the Divine 
Liturgy and the Communion of newly baptized.

Keywords: Holy Mysteries, baptism, Chrismation, Liturgy, Holy Commu-
nion, еuchologion, penitential nomocanon, Serbian manuscript heritage, 
books of early Serbian printing
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сеРГИје АнТИћ

сРПсКИ ПРеВод дИАТАКсИсА фИЛоТејА КоКИносА 
у КАРЛоВАчКој мИТРоПоЛИјИ

Апстракт: За сваког ко се озбиљно бави историјом православног 
богослужења, неизбјежно је да се интересује питањима времена и 
разлозима настанка неких од литургијских традиција које постоје у 
Цркви. остајући непромењено у свом главном, догматском дијелу, 
кроз вријеме православно богослжење је претрпјело значајне про-
мјене, али сваки пут узимајући те богослужбене форме или формуле 
које су помогли Цркви да на најбољи могући начин свједочи христа 
на конкретном мјесту у одређеном историјском периоду. свакако 
један од најважнијих списа који је допринео реглементацији бого-
службеног поретка свете Литургије у источној Цркви је диатаксис 
филотеја Кокиноса. Циљ овог нашег кратког истраживања јесте да 
објаснимо разлоге појаве и распростирања диатаксиса на право-
славном истоку, упознати се са његовим садржајем и такође да ис-
тражимо пут његовог доласка у словенске државе, где је он био скоро 
у потпунсти усвојен и уведен у црквени богослужбени живот заједно 
са јерусалимским уставом. Карловачка митрополија као кћерка Пећке 
патријаршије, која је имала јасне словенске обрисе, такође је кори-
стила преводе филотејевог диатаксиса приликом унификације свог 
богослужбеног поретка.

Кључне речи: православно богослужење, поредак свете Литургије, 
српски рукописни служебници, диатаксис, филотеј Кокинос, Карло-
вачка митрополија

Увод
Богослужење је увјек било и биће централним догађајем у животу ци-

јеле Цркве из којег проистичу сви остали елементи црквеног живота. Иако 
света Гора није била мјесто настанка неког новог богослужбеног система 
(попут нпр. Константинопоља или јерусалима), ипак ауторитет атонског 
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монаштва и сама красота богослужења на светој Гори довели су до тога да 
су се скоро све Помјесне православне цркве у неком моменту своје ис-
торије, исправљајући своје богослужене књиге, обраћале њиховом богатом 
литургичком наслеђу. у свом развоју, атонска богослужбена традиција, 
претрпјела је мало измјена, а једина значајна измјена одиграла се у xiii-ом 
вијеку, када се десио прелазак са студитског богослужбеног устава на 
јерусалимски.

Писани извори садрже највише информација о начину служења Ли-
тургије у средњем вијеку, мада они, нажалост, не дају потпуну слику. они 
описују Литургију непосредно или посредно. ми ћемо се овде бавити не-
посредним изворима тј. богослужбеним књигама, које су сачувне из рела-
тивно каснијих периода. Познати грчки текстови Литургије датирају из 
viii вијека, док потпуне словенске текстове Литургије имамо тек од xiii 
вијека.

Када пажљиво проучавамо тект служеника, неизбјежно ћемо се запи-
тати о томе када је поредак (гр. Τάξις) Литургије попримио овај савремени 
облик, и ко је и са каквим циљем се потрудио око реглементације и нај-
мањих ситница приликом вршења богослужења. Када је у xiv-ом вијеку 
света Гора постала монашки центар грчко-словенског свијета, водећу уло-
гу у распрострањивању светогорске традиције ван граница исте одиграли 
су монаси исихасти. један од представника овог монашког покрета био је 
и Константинопољски патријарх филотеј Кокинос (1353 – 1354, 1364 – 1376), 
који је до 1347 године био игуман Велике Лавре преподобног Атанасија 
Великог. у току свог боравка у Великој Лаври св. филотеј је саставио Διά-
ταξις τῆς ἱεροδιακονίας (диатаксис свештенослужења) и Διάταξις τῆς θείας 
λειτουργίας (диатаксис Божанствене литургије)1.

сам термин Διάταξις (на латинском Ordo) у ширем смислу означава 
неки документ уставног карактера, а у ужем смислу означава детаљно опи-
сан поредак обављања неког богослужбеног чина ( у првом реду свете 
Литургије). у старогрчком језику овај термин је означавао поредак (нпр. 
војник у строју), указ или распоређење (чак су се овим термином означа-
вани и императорски декрети).у средњевизантијској епохи под овим тер-
мином се подразумјевао појам „ктиторски типикон“, односно документ 
којим су се регулисали посебности свакодневног живота у манастиру који 
ктитор оснива и питања његовог економског функционисања. диатаксиси 
Божанствене Литургије појавили су се Византији поприлично касно, а 
њихова појава је била изазвана тиме што у раним евхологионима није било 

1 Акишин с. ј.; Православная Энциклоедия, Том xiv, Церковно-научный центр Православная 
Энциклоедия, москва, 2006 год., стр 628.
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рубрика које су регулисале обредну страну свете Литургије. у периоду од 
xii-ог до xv-ог вијека појавио се одређен број диатаксиса (углавном из 
монашких средина), од којих су свакако најпознатији горе споменути диа-
таксиси патријарха филотеја Кокиноса.

 Личност патријарха Филотеја Кокинса  
и његово учешће у животу словенских цркви
Будући патријарх филотеј родио се 1300 године у сиромашној породи-

ци у граду солуну од мајке која је била јеврејка. о његовом детињству и 
раној младости не зна се пуно. Замонашио се на гори синај, а касније је 
прешао у Велику Лавру на светој Гори, где је постао игуман манастира све 
до 1347 године када је постао епископ хераклијски у Тракији2. у то вријеме 
када је филотеј био монах и настојатељ Велике Лавре активно је подржавао 
свога пријатеља и учитеља Григорија Паламу у његовим богословским спо-
ровима о природи Таворске свијетлости (1341 – 1347 год.) Већ 1353 године 
филотеј је био постављен за патријарха од стране цара јована iv Кантаку-
зина, који је смијенио дотадашњег патријарха Калиста. након пада јована 
Кантакузина збачен је и филотеј, и на патријаршијски престо је враћен 
Калист. након Калистове смрти 1365 године, филотеј поновно постаје па-
тријарх и на том мјесту остаје све док га цар Андроник iv Палеолог није 
збацио 1376 године. 

Патријарх филотеј је био изразито активан и у животу осталих по-
мјесних цркава, посебно словенских. Протојереј јован мајендорф говори 
о томе да руски извори дају патријарху фиотеју необично важну, рекло би 
се судбоносну, улогу у животу руске државе. не гледајући на веома сложе-
ну историјску ситуацију, у својој црквеној политици филотеј је увјек под-
ржавао јединствену руску митрополију. 1354 године он је хиротонисао Алек-
сеја којег је поставио за руског митрополита, а децембру 1375 године фи-
лотеј је хиротонисао за митрополита те руске митрополије, свога бившег 
амбасадора у Русији, бугарског монаха Кипријана3. Тијесна веза константи-
но пољског патријарха са словенским свијетом (благодарећи у великој мје-
ри исихастичком усмјерењу филотеја док је био на патријаршиском пре-
столу) дала је том свијету могућност да се упозна са многобројним дијелима 
патријарха, и то у већини случајева одмах послије њиховог појављивања. 
међу преводиоцима богословских и литургичких дијела Кокиноса били су 
и бугарски патријарх јефтимије, преподобни Теодосије Трновски, рођак 

2 Тафт Р.ф.; Гора Афон: последняя глава в истории византийского обряда; Р.ф. Тафт. статьи, 
том 2. Голованов, омск, 2011 год. стр. 149-187.

3 мейендорф И.; Византия и Московская Русь: Очерк по истории церковных и культурных 
связей в XIV веке. URL: http://www.sedmitza.ru/lib/text/438219. Приступљено 05.12.2019. год.
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светог сергија Радоњешког епископ ростовски Теодор, а такође и сам ми-
трополит Кипријан, којем се традиционално приписује један од превода 
диатаксиса на словенски језик.

Патријарх филотеј је, такође, имао и јако чврсте односе и са Пећком 
патријаршијом, где је његовом заслугом дошло до поновног успо став-
љања евхаристијског јединства између Константинопоља и Пећи. Када 
је цар душан немањић проласио себе за цара а српског архиепископа 
уздигао у ранг патријарха 1346 године, васељенска патријаршија, на 
челу које је био патријарх Калист, је реаговала тако што је бацила ана-
тему и прекинула евхаристијско јединство двају цркава. до помирења 
је дошло за вријеме кнеза Лазара 1375 године, када је пећки патријарх 
сава са посланством у Цариграду договорио услове за помирење са 
патријархом филотејем4.

Особености Диатаксиса
Први од филотејевих диатаксиса садржи опис богослужбеног поретка 

свеноћног бденија, а такође садржи и упутства за оне случајеве када се 
јутарње богослужење служи одвојено од вечерњег богослужења. он је био 
широко распрострањен и до данас се штампа у неким грчким евхологијама. 
но свакако, пуно већу славу је стекао други филотејев диатаксис – детаљан 
опис поретка свете литургије. Приликом писања диатаксиса, свети фи-
лотеј се, највјероватније, руководио до тада већ познатом светогорском 
праксом служења Литургије, мада није искљчено ни то да се он користио и 
неким писаним извором, којег је значајно измјенио и допунио. Практични 
циљ састављања овог нормативног текста био је у томе што је постојала 
неопходност за унификацијом богослужбеног поретка служења свете Ли-
тургије. Почетна верзија диатаксиса је била у формату јединственог текста 
одвојеног од чинопоследовања литургије св. јована Златоуста, касније су се 
те уставне рубрике почеле писати заједно са текстом литургије. у самом 
тексту диатаксиса патријарх филотеј описује богослужени поредак Бо-
жанствене Литургије коју служи свештеник уз саслужење једног или дво-
јице ђакона. на почетку, аутор пише о томе како свештеник треба себе да 
припреми за служење свете литургије, после чега описује улазак у храм и 
узимање времена5, о облачењу у свештеничке одежде (за сваку одежду се 
наводи посебна формула, преузета из псалама), о проскомидији (чији је 
поредак описан веома опширно и на крају о самом чинопоследовању Бо-

4 милеуснић с.; Азбучник Српске православне Цркве по Радославу Грујићу; музеј сПЦ – БИГЗ; 
Београд, 1993 год.; стр. 122.

5 у Руској православној цркви се користи правилнији израз входные молитви – улазне молитве.
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жанствене литургије). овај диатаксис је имао огроман утицај на до тада 
општеприхваћени, у православном свијету, богослужбени поредак ли тур-
гије, чиме је светогорска пракса служења свете литурије, средином xiv-ог 
вијека постала норма за све православне цркве. још увјек све рубрике стан-
дардних евхаристијских формула у свим Помјесним православним црква-
ма почивају управо на њему.

у току прве половине xiv вијека јерусалимски типик и све химно-
графске књиге које се налазе у њему су преведени на црквенословенски 
језик, и на такав начин светогорска богослужена пракса је постала основа 
богослужења за све словенске цркве. Преводилачки центри тог времена 
били су прије свега атонски манастири хиландар и Велика Лавра. око 1360 
године патријарх Трновски (читај бугарски) јефтимије превео је диатаксис 
Божанствене литургије патријарха филотеја, и на основу тог превода по-
слије је састављена нова реадакција словенског служебника (ткз. фило-
тејевско-јефтимијевска), која је била широко распрострањена у свим сло-
венским државама. А већ крајем xiv и почетком xv вијека јужнословенски 
преводи јерусалимског типика, као и служебник филотејско-јефтимијевске 
редакције, у току такозваног другог јужнословенског утицаја, постали су 
познати и у Русији. За време митрополита Алексија, Кипријана и посебно 
фотија, јерусалимски устав и нови служебник постали су основ руског 
богослужења. на такав начин и богослужење Руске православне цркве је 
реформисано под утицајем, на првом мјесту, атонске праксе. И до данас 
богослужбене књиге Руске православне цркве имају јавне отиске светогор-
ског утицаја. описи, који се налазе у служебнику, богослужбеног поретка 
вечерње, јутрења, литургије своју основу имају на диатаксису патријарха 
филотеја Кокиноса.

Рецепција Диатаксиса у православном свијету
Значај и утицај који је имао филотејев диатаксис на цијелу Цркву хри-

стову, огледа се и у томе што је касније кроз вијекове био предмет детаљних 
литургичких анализа, разних покушаја реконструкције6 али и предмет 
научних истраживања и полемика. у истраживањима далеко испред свих 
предњачили су и предњаче руски литургичари. Прва студија о словенском 

6 Вукашиновић каже да је покушај да реконструише диатаксис вршио н. Красноселцев прије 
више од једног вијека а све на основу три светоорска грчка рукописа – два пантелејмоновска из 
xvi вијека и једног ватопедског из xiv, као и првог превода на словенски Патријарха јефтимија 
(Зографски кодекс) као и рукописног служебника митрополита Кипријана из московске си-
нодалне библиотеке а све са циљем да објави реконструкцију изворне верзије филотејевог по-
ретка вршења службе. 

Вукашиновић В.; Српска барокна теологија, Институт за литургику и историју уметности, 
ПБф, Београд, 2017 год., стр. 331.
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преводу диатаксиса припада Ивану мансветову, који је посветио дио сво-
га истраживања литургичком раду светог Кипријана митрополита мо-
сковског и његовом преводу истог диатаксиса. мансветово дијело је на-
ставио црквени историчар евгеније Голубински који је поменуто истра-
живање још унапредио. Ту, свакако, треба поменути имена попут Кра-
сносељцева, Порфирија успенског, димитриевског и муретова који су се, 
са мање или више успјеха, такође бавили литричким студијама где је диа-
таксис заузимао централно мјесто. савремене публикације на овом пољу 
литургичких истраживања припадају професорима московске духовне 
академије, оцу михаилу Желтову и Алексеју Пентковском, а такође и Та-
тјани Афанасјевној и свјетлани Пановој. сви ови начници имају за јед-
ничку конклузију да су постојали вишеструки рани преводи филотејевог 
диатаксиса на словенски језик7. Професор Пентковски увјерено тврди да 
постоје само три превода, први који је, по њему, превео неки непознати 
србин монах са свете Горе, други превод бугарског патријарха јефтимија и 
трећи московског митрополита Кипријана8. у својој исцрпној филолошкој 
студији Панова је увјерљиво демонстрирала да се сва три превода разликују 
и у изразима и у самим техникама превођења, а такође је показала да док 
преводи јефтимија и Кипријана формирају посебан текст одвојен од текста 
литургије, светогорски превод је инкорпориран у текст свете Литургије. 

сам текст светогорског превода се разликује у неколико момената од 
осталих превода и то у три ствари: 1. наводи молитве за ђаконске одежде 
али изоставља оне свештеничке; 2. на проскомидији вађење честица из 
треће просфоре почиње са споменом животворног крста и небеских сила; 
3. и дозвољава ђакону да на проскомидији послије свештеника самостално 
помиње кога жели9. Касније у Карловачкој митрополији овим разликама ће 
покушати да се дода и проблем треће часа којег нема ни у једном од ова три 
наведена словенска превода. 

Диатаксис у Карловачкој митрополији
Проналазак штампарије је снажно утицао на развој писане ријечи, 

култре и духовног живота многима државама и народима. саме књиге су 
постале приступачније што је довело до повећања знања међу људима и 
ширења критичке свијести међу свима. Истовремено, је долазило и до 

7 Афанасьева Т. И.; К вопросу о редакциях славянского перевода диатаксиса патриарха Фило-
фея Коккина, древняя Русь, москва, 2007 год., стр. 10 – 20.

8 Пентковский А. м.; Из истории литуричкеских преобразований в Русской Церкви в третьей 
четверти XIV столетия: литургические труды святителя Алексия, митрополита Киевского 
и всея Руси; символ, москва, 1993 год., стр. 225 – 231.

9 zheltov M.; A Slavonic translation of the eucharisticdiataxis of Philoteos Kokkinos form a lost 
manuscript; москва, стр. 351. 
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међусобног утицаја издавачке делатности једног народа на развој културе 
и духовног живота другог народа. у том смислу, српске богослужене књи-
ге, штампане ћирилицом од краја xv до средине xvii вијека, користиле су 
се и у другим словенским земљама тј. тамо где се црква користила словен-
ским језиком. Први српски штампар, као што је познато, је јеромонах 
макарије, учени богослов, писар и калиграф. он је 10. новембра 1508 год. у 
румунском Тровишту одштампао први словенски Литургијар, а за основу, 
са малим разликама10, узима превод диатаксиса патријарха филотеја. сви 
остали србуљски служебници, попут Божидара Вуковића или Гораждан-
ски су такође имали за основ исти превод диатаксиса. Тешка политичка и 
национална ситуација је довела до тога да се прекине штампање србуљских 
богослужбених књига. Тиме се отвара пут за долазак руских богослужбе-
них књига на подручје Карловачке митрополије и за покушај русификације 
српских богослужбених књига. Проблем русификације богослужбених 
књига и увођење руске, а кроз њу и једној мјери и католичке, богослужбене 
праксе и диатаксиса патријарха филотеја се огледа у више литургијских 
момената. најважнији од њих се огледају у поретку проскомидије и појави 
тропара Трећег часа у Канону евхаристије. Проскомидија је у свим тексто-
вима србуљских књига једноставне структре и са националним све ти-
тељима, што се мјења са доласком руских богослужених књига. Што се 
тиче тропара Трећег часа, о њему не постоје писани трагови у рукописним 
служебницима који би говорили о његовом постојању у Литургији светог 
јована Златоуста а исто тако ни у Литургији светог Василија Великог. 
Порфирије успенски погрешно повезује овај неприродни уметак са диа-
таксисом патријарха филотеја, али греши пошто се он тамо директно не 
спомиње, тврди Вукашиновић11. 

Закључак
Захваљујћи својој великој образованости и светом животу патријарх 

филотеј је био у могућности да уради велике ствари које су заувјек проме-
ниле токове богослужбеног живота цјелокупне Православне Цркве и обо-
гатио њено литургијско богословље. српска православна црква се светог 
филотеја сјећа са великом захвалношћу за сва велика дјела, почевши од 
успостављања евхаристијског јединства у вријеме кнеза Лазара, одбране 
исихазма и светог Григорија Паламе, па све до његовог пожртвованог рада 
на пољу литургијског богословља којим је увео литургијску једнообразност 
у православној Цркви.

10 у поретку Проскомидије трговиштанског Литургијара помињу се свети сава и свети си-
меон српски.

11 Вукашиновић В.; Српска барокна теологија, Институт за литургику и историју уметности, 
ПБф, Београд, 2017 год., стр. 330.
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Кодификација литургијских рубрика коју је спровео патријарх филотеј 
свједочи нам о канонизацији већ оформљених богослужбених форми које 
су постојале у то вријеме и сходно томе, престанку литургичког развоја, 
али свакао, рецепција филотејевог устава у православном свијету не ис-
кључује могућност слободне творачке обраде и адаптације мјесним бого-
службеним обичајима, што је изазвало постојање разних варијанти самог 
диатаксиса у разним грчким и словенским рукописима.
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мИЛоВАн мИЛИн

ШТАмПАРсКА деЛАТносТ јеРомонАхА мАКАРИјА 
у ВЛАШКој ИЗмеЂу 1508-1512 ГодИне

Апстракт: Штампарска делатност јеромонаха макарија у Влашкој 
концентрисана је на издавању  три богослужбене књиге. Прва књига 
је Литургијар штампан 1508. године, друга је октоих из 1510. године, 
последње је штампано чеворојеванђеље из 1512. године. Представ-
љајући основне историјске и археографске референце поменутих из-
дања представили смо и поједине недоумице које су везане за лик 
јеромонаха макарија  као и за лоцирање места његове штампарије. 
Према околностима  општег историјског контекста и према реали-
зацији штампарског дела видимо да је резултат макаријевог рада, и 
поред неких техничких недостатака, био врло учинковит и прихваћен. 
о томе нам најречитије сведочи чињеница да је макаријев Литургијар 
по служио као предложак за први румунски Литургијар штампан 1570. 
године у Брашову. дужну пажњу посветили смо литургијском опису 
макаријевог Литургијара представљеног према пионирским истра-
живањима е. Браниште, који предложак овог штампаног издања не-
двосмислено препознаје у неком од српских рукописа. Према проце-
ни професора е.Браниште Литургијар садржи један од најбољих сло-
венских превода диатаксиса патријарха филотеја.

Кључне речи: јеромонах макарије, Литургијар, октоих, четрворо-
јеваљнђеље, Литургија светог јована Златоустог, Литургија светог 
Василија Великог, Литургија Пређеосвећених дарова

ПОЧЕЦИ ШТАМПАРСТВА КОД РУМУНА

1. Увод
у раном средњем веку црквени и друштвени живот у румунским зем-

љама се одвијао под великим утицајем балканских словена. Румунски ис-
торичари, лингвисти, теолози, кажу за овај феномен, упоредивши га са 
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западноим учењацима из истог периода који су стварали изразивши се на 
латинском језику, да је то душа румунска изражена на словенском језику1. 
овај феномен прихватања од старих румуна словенског језика и уопште 
словенске културе П. П. Панајитеску га назива „културалним славониз-
мом“*; он се може се објаснити на више начина. у првом реду прихватање 
словенског језика као званично-државног и богослужбеног језика цркве 
налази своје објашњење кроз веома израженог етничко-словенског еле-
мента у процесу формирања румунског народа и језика. у другом реду, на 
тај начин, преко чување верског идентитета свесном употребом словен-
ског језика и прихватањем словенске културе, румуни су успели да очувају и 
свој национални идентитет будући да северо-западни латинско-римокато-
лички притисак преко угарске и Пољске је био веома снажан у том периоду.

у xv и xvi веку на Балкану због најезде турака се осећала једна велика 
потреба за богослужбеним књигама, пошто су турци у својим опходима 
разорили много манастира где су се налазили преписивачке радионице и 
уништавали између осталог и рукописне богослужбене књиге.

Штампарство у Влашку је основано за време владавине Радула Вели-
ког од стране јеромонаха макарија2. Већина румунских научника иден-
тификују макарија из Влашке са макаријем србином који је штампао на 
ободу и Цетињу у прву ћириличну штампарију основану на Балкану. они 
афирмишу да ова штампарија је била уређена по узору на венецијанске 
штампарије од господара Зете Ђурђа Црнојевића. овај је био ожењен ве-
нецијанском племкињом јелисаветом, ћерком Антонија ерицо, па је на тај 
начин као и због политичко-економских веза Зете и Венеције био упознат 
са развојем италијанске културе. Пошто је он био одан Православној Црк-
ви, као иначе и сви његови претци, желео је унапређење Цркве и уопште 
културе у својој земљи па зато помоћу јеромонаха макарија уређује прву 
словенску штампарију на Балкану, најпре на ободу па затим на Цетињу. 
овде он штампа три књиге: молитвослов и октојих 1496 године и Псалтир 
1495 године. Због најезде турака ова штампарија престаје са радом 1496 
године. макарије је био принуђен да побегне у Венецију. овде га је нашао 
бивши деспот Ђорђе Бранковић сада јеромонах максим који је тада био 
веома угледна и утицајна личност на двору влашког војводе Радула Вели-
ког. долазак максима Бранковића у Влашку земљу је везан за измирење 
између Радула Великог и молдавског војводе Богдана iii, а то непосредно 

1 Panaitescu P. P., Începuturile și biruința scrisului în Limba română, bucurești 1965, стр. 13.
* назив „културални словенизам“ употребљен за дефиницију словенске културе код румуна 

у средњем веку припада Илији Барбулеску – Curentele literare la români în perioada slavonismului 
cultural, bucurești 1928

2 Cartojan N., istoria Literaturii române vechi, bucurești 1996, стр. 96.
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пред једну неминовну битку. Румунски историчари сматрају да после овог 
догађаја максим као човек од поверења је постао влашки митрополит, па је 
у том својству довео јеромонаха макарија из Венеције у Влашку 1503 године.

макарије уређује у Влашку прву ћириличну штампарију. ова је била 
купљена од војводе Радула Великог можда баш из Венеције. Историчар 
старе румунске књижевности н. Картожан каже да макарије у Влашкој 
није штампао старим црногорским словима већ новоизрезаним3.

Влашка штампарија је радила четири године, од 1508 до 1512 године 
када из непознатих до сада разлога престаје да постоји. у овом раздобљу 
макарије штампа три књиге за време владавине четири влашких владара: 
Литургијар започет за време Радула Великог а завршен под михнјом Па-
косним 10 новембра 1508 године, један октојих 1510 године под влладави-
ном Влада и један јеванђелистар 1512 године под неагојем Басарабом.

2.  Историјске прилике у Влашку у време доласка Макарија и 
оснивања штампарије. Црква у Влашку почетком XVI века

у јесен 1507 године дође до сукоба између молдавског владара Богдана 
iii и влашког Радула Великог. молдавска војска је прешла у Влашку и на-
станила се на другу обалу Римника. сукоб између две војске је био неиз-
бежан. сада се појављује максим Бранковић који као дипломата и можда 
у својству изасланика мађарског краља, да лепом беседом убеди двојицу 
владара да више не дође до узалудне борбе пошто „сте Хришћани и сте од 
истог рода“. дошло је до мира на основу старих граница и заклетвама на 
св. јеванђеље. Историчар н. јорга мисли да је максим можда ступао само 
као измиритељ двојице владара у својству посланика мађарског владара, 
коме иначе је био подређен и за кога је свршавао више дипломатских по-
слова4. у прилог овоме мишљењу стоји и догађај који се догодио након са-
мо неколико седмица од овог измирења са молдавским војводом. наиме 
Раду Велики склопи jeдан званични договор са ердељским сасима који су 
били потчињени мађарском краљу, а ово је исто урађено посредовањем 
максима Бранковића. све ово нам показује велики утицај и улогу који је 
имао максим као и сви Бранковићи у Влашкој земљи, 

Везе деспотске породице Бранковића са влашким војводом Радулом 
Великим ојачали су 1504 године, када војвода Раду ожени Прва, сина своје 
сестре Капље и логотета стајка са ћерком димитрија јакшића који је био 
угледни војвода и сродник Бранковића. максим Бранковић је остао по не-

3 ibidem, стр. 97
* Литургијар – то је назив употребљен од румуна за служебник, због тога даље у овоме раду 

употребићемо га као таквог 
4 iorga N., istoria bisericii Românești, vol.1, ediția a ii-a bucurești 1928, стр. 126
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ким сведочанствима у Влашкој где је постао њен други канонски митропо-
лит после оног рукоположеног од Цариградског Патријарха нифона чије 
је име још увек непознато. Као доказ тога стоји његово име забележено у 
диптиху влашких митрополита из Трговишта5. он је остао у Влашку и по-
сле смрти Радула Великог у касну јесен 1507 године која се догодила на не-
колико седмица након поменутих мировних догађаја. Владавину Влашке 
земље је преузео михнеа звани „Пакосни“,син Влада Цепеша. максим и 
даље обавља дипломатске послове за новог владара, па зато у својству ње-
говог изасланика одлази у угарску да јавља нову влашку владавину и да 
представи новог владара. Из угарске он се више није вратио у Влашку због 
страха од тиранских поступака новог владара, већ се настанио у својој за-
дужбини манастиру Крушедолу где је живео до своје смрти 18 јануара 1516 
године. Mаксим је још једном дошао у Влашку када је венчао милицу, ће-
рку свога брата јована са неагојем Басарабом6.

Војвода михнеа Пакосни је био груб и немилосрдан владар. на годину 
дана после ступања на престо, он је 1509 године погубио неверну властелу. 
одмах на њега је устала властелинска породица Крајовешта пред којима 
михнеа је морао да се заклиње да ће их поштедети. ови немајући поверење 
у њега прелазе преко дунава у србију. михнеа је војском разорио и опусто-
шио имања Крајовешта као и њихову задужбину манастир Бистрицу. на-
кон извесног времена Крајовешти се враћају у Влашку војском, протерају 
михнју и његовог сина па поставе за новог владара Влада млађег или Вла-
дуца како се овај још прозвао, најмлађег брата Радула Великог. михнеа је 
побегао преко планине у ердељу где се настанио у сибиу. Пошто је михнеа 
нагињао католичкој вери, он у сибиу је похађао римокатоличку цркву. 
једном излазећи из цркве је био убијен од димитрија јакшића млађег7. са-
да Крајовешти су били мирни у вези михнје, али ни нови владар Влашке 
није био по њиховој вољи, зато сада наговарају мехмет-бега па је овај от-
секао главу младоме владару Владуцу. Тиме Крајовешти нису више имали 
ниједног противника, па су тако могли да поставе за владара кога су они 
хтели. ново постављени владар биће неагоје Басараб, човек од поверења 
за Крајовеште. он се оженио милцом Бранковић, ћерком деспота јована 
Бранковића па су се тиме још више јачале везе између Влашке земље и 
српске деспотовине. Војвода неагоје Басараб се показао као добар и мудар 
владар који је подржавао цркву и културу свог народа.

ситуација Цркве у Влашку за време владавине војводе Радула Великог 
по приликама и чињеницама које су до сада познате, изгледа да није била 

5 ibidem, стр. 128
6 ibidem, стр. 128
7 ibidem, стр. 130
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најбоља. Раду је као мудар владар био свестан да уређење Цркве у својој 
земљи је била насушна потреба, без које није било могуће уредити и ут-
врдити државу.

да би могао ово остварити, Раду Велики је довео у Влашку бившег Ца-
риградског патријарха нифона. није тачно познат датум нифоновог до-
ласка у Влашку. Зна се да је овај био два пута Цариградски патријарх, из-
међу 1486-1488 и 1496-1498 године, а негде око 1502 године Раду га доведе у 
своју земљу да би организовао Цркву. „Ја да владам а ти да нам будеш 
исправљач у закону Господњем. Да нам будеш пастир душа и посредник пред 
Бо гом“ – каже Раду нифону када су преговарали о његовом доласку у Вла-
шку8. Историчар н. јорга, осврнувши се на нифоново порекло, каже да је 
он био по оцу албано-србин, а по мајци грк са Пелопонеза, а онда када је 
прихватио да дође у Влашку је био „старији клирик…човек учен и добар 
организатор“9. нифоново житије је било написано после 1517 године од 
Гаврила – „Прот Св. Горе“, који је заједно са свим светогорским игуманима 
учествовао у троносању цркве манастира Куртеа де Арђеш, негде око 1520 
године. оно је сачувано у једном румунском рукопису из 1682 године пре-
писан од јеромонаха јована из Бистрице у скиту Тривале код Питешта, а 
такође постоје и неколико грчких рукописа из xviii века и xix века. није 
познато на ком језику је Гаврило написао ово Житије, али се претпоставља 
да је то био словенски језик пошто се зна да је то њему био познат језик, па 
се зато претпоставља да поменути румунски рукопис као и грчки рукописи 
су преводи словенског оригинала. нифоново житије нам описује тешко и 
очајно стање у коме се налазила влашка црква приликом његовог доласка: 
„А свети је нашао стадо непокорно и непослушно и цркву побуњену и са 
злим обичајима. Због тога је сазвао све игумане свих манастира Угровлашке 
земље и сав клир црквени и учини велики сабор заједно са владаром и вла-
стелом, са свештеницима и мирјанима, пуштајући бистре и непрекинуте 
изворе учења“10. нифон је рукоположио два епископа „да би се земља ис-
правила од архијереја“, једнога у Бузау, а другога у северину. Али убрзо 
дође до сукоба између војводе Радула и нифона, а то због незаконите удад-
бе Радулове сестре Капље за молдавског властелина Богдана који је имао 
своју закониту жену. нифон укори Радула тражећи престанак овог недела. 
Раду стоји на страну своје сестре, а поред тога сада се показа незадовољан 
према нифону наводећи да га више не може издржавати пошто ово под-
разумева велики трошак. у овој ситуацији нифон је био принуђен да од-

8 Erich A. vârgolici N., Contoverse privind tipărirea primei cărți în spațiul românesc.Liturghierul 
(1508), în Studii de biblioteconomie și Știința informării al facultății de Litere bucurești, nr.13, 
Universitatea bucurești 2009, стр. 3

9 iorga N., исто дело, стр. 121
10 Simedrea t., viața și traiul Sf. Nifon, patriarhul Constantinopolului, bucurești, 1937, стр. 8-9



78 | мИлОВАН мИлИН

лази из Влашке негде око 1504 године. настанио се на светој Гори у мана-
стиру дионисијату где се и упокојио 11 августа 1508 године11. 

Румунски историчари тврде да у периоду од краја xv века, почетак 
xvi века ситуација цркве у Влашку је била нејасна а то у првом реду због 
политичких прилика са којима се тада земља сусретала, а то су са једне 
стране вазалност према Турском царству и стални притисак угарске, док 
са друге стране често је дошло до смењивања владара који због кратко-
трајног владања нису успели да решавају проблеме Цркве. Тако да није 
сасвим јасно ко је остао митрополит у Влашку земљу и како је дошло до 
максимовог рукоположења за архијереја и колико је он времена бивао као 
митрополит на чело влашке цркве. у молдавском Летопису епископа ма-
карија Романског стоји забележено да је деспот максим био рукоположен 
за Београдског митрополита од молдавских архијереја али никако не по-
миње се као митрополит Влашке.

3. Делатност јеромонаха Макарија у Влашку
јеромонах макарије је у Влашку развио своју делатност за време чети-

ри влашких владара: Радула Великог 1495-1507, михнје Пакосног 1508-1509, 
Влада младог (Владуца) 1510-1512, неагоје Басараба 1512-1521. он је између 
1508-1512 године штампао три књиге: Литургијар 1508 године, октојих 1510 
године и четворојеванђеље 1512 године.

3.1. Литургијар из 1508 године

Литургијар штампан од макарија у Влашку 1508 године представља 
прво словенско штампано издање најглавније православне богослужбене 
књиге. од овог издања историчар Александар одобеску је пронашао 1861 
године уманастиру Бистрица у олтенију седам примерака „мање или више 
комплетне“. Тренутно три примерака се чувају у Бибљотеку Румунске 
Академије, два су комплетна а трећи је непотпун12. један примерак садржи 
натписа из xvii века, где је наведено да припадају манастиру Бистрица; на 
другом примерку стоји натпис где се помиње игуман бистрички онуфрије, 
за кога по новијим истраживањима се зна да је био игуман бистрички сре-
дином xvi века; Трећи примерак потиче из ердељског Београда (Алба ју-
лија) како сведочи натпис на првим страницама.

11 Literatura română veche, Ediție îngrijită de G. Mihăiță și D. zamfirescu, vol. i, bucurești 1969, стр. 
62-63

12 Arhimandrit veniamin Micle, ieromonahul Macarie, tipograf român (1508-1512), Mănăstirea 
bistrița Olteană 2008, стр. 40-41
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Такође постоји један од најбољих очуваних примерака који се чува у 
Централној државној Бибљотеци у Букурешту под бројем CR/16/ii/2/2 и 
који потиче по неким сведочанствима исто из манастира Бистрице.

у Бибљотеку Православног Богословског факултета у сибиу исто се 
чува један доста оштећени и непотпуни примерак, који потиче из цркве 
села Алун у хунедорском крају, дониран поменутој установи 8 новембра 
1898 године.

Штампање Литургијара је почело за време владавине Радула Великог а 
завршено је за време михнје Пакосног. сходно описивању из старе Румун-
ске Библиографије, Литургијар има 128 листа, 256 страница; прва четири 
листа нису нумеротисана, даље следе 15 свеске које имају по 8 листа, свеске 
су нумеротисане ћирилским словима; задња свеска има 4 листа; на једној 
страници има штампано 15 редова; редови нису једнаки, размак између 
редова је неодређен а раздвајање речи није учињено простором. начин 
штампања Литургијара је остао под утицајем естетике рукописне књиге. 
Историчар никола јорга је приметио да имитација рукописа је била по-
требна ствар пошто око корисника је било навикнуто на рукописну књигу. 
не постоји насловна страна, већ на првој страници као и на онима које 
отварају поглавља постоје штампане вињете, имитације оних са рукопис-
них књига xv века13. Текст је штампан црном бојом а почетна слова сложе-
них реченица као и неке речи или реченице текста су увек штампана црве-
ном бојом.

Квалитет папира употребљен за штампање Литургијара је онај обични 
употребљен у оно време: дебео, чврст, шарен, обележен је трима произво-
дним маркама: вага у кругу, сидро у кругу са звездом изнад, кардиналски 
шешир. Код неких примерака се појављују и друге филигранске марке што 
доказује да је употребљени папир за штампу различитог порекла14. 

слова Литургијара имитирају калиграфију монаха Гаврила из мана-
стира Њамц у молдавију из xv века. Први који је откривао овај феномен је 
Б. П. хашдеу 1838-1907, затим други као н. јорга, е. Турдеану, Т. симедреа, 
д. симионеску, В. молин и В. јагић15. Присутне су три врсте слова: велика 
или капитална-употребљене за наслове, обична-за курзивни текст и ма-
јускуле-постављене као украсне иницијале на почетку поглавља или неких 
пасуса. од изузетног значаја је чувено слово „М“ такозвани м „са скута-
ма“ по оцену стручњака то је нова посебност са латинским отиском који 
није био употребљен код румуна до тада. на 128 страница Литургијара се 

13 iorga N., istoria românilor în chipuri și icoane, Craiova, стр. 210
14 Molin v.- Simionescu D.,tipăriturile ieromonahului Macarie pentru Țara Românească. La 450 de ani 

de la imprimarea Liturghierului, 1508, în „biserica Ortodoxă Română“ Lxxvi (1958), nr.10-11, стр. 1094
15 Arhimandrit veniamin Micle, исто дело, стр. 44
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налази отиснуто око 100.000 знакова „М“. Почетна слова су китњасте мају-
скуле, права уметничка дела, која се уписују у такозваном „византијском 
фламбоајанту“16.

Што се тиче пунктуације, она је веома различита; тачка је стављена на 
средину реда, а не на доњој основи реда, има округли и ромбоидни облик; 
на крају поглавља постоји јединица сачињена од четири ромбоидне тачке 
постављене у виду крста, црвене или црне боје. улога запете изгледа секун-
дарна, ретко се налази у тексту, а тамо где је има она је графички диспро-
порционална са текстом, иначе исто као и тачка17.

Oрнаментика Литургијара је веома богата, обухвата у медаљону и грб 
Влашке а присутан је као декоративни елеменат и знак часног крста. Ру-
мунски и страни стручњаци кажу да макаријева орнаментика Литургијара 
може бити сматрана као прототипна18. Повез Литургијара је урађен од 
дрвених таблица обложене кожом тамно жуте боје. у вези повеза архиман-
дрит Венијамин микле каже да бугарски истраживач Петар Атанасов под-
ржава мишљење да повез непосредно припада старој религијској уметно-
сти из Трнова19, док В. молин доказује да повез макаријевих књига је спец-
ифичан повезу књига Румунских манастира20. 

Што се тиче предлошка којег је макарије употребио при штампању 
Литургијара, румунски стручњаци кажу да рукопис са којег се штампало 
то је један аутохтонски рукопис. Румунски Литургичар ене Браниште је тај 
који је по први пут учинио једну стручну литургијску студију макаријевог 
Литургијара из 1508 године покушавајући да идентификује рукопис који је 
послужио као преложак при штампању. То je доста тешко одредити пошто 
планови рукописних и штампаних словенских Литургијара у Влашкој и 
молдавији нису једнаки. Професор Браниште каже да макаријев Ли тур-
гијар представља највернији превод дијатаксиса Цариградског Патријарха 
филотеја са малим и незначајним додацима. у том смислу он сматра да је 
то један рукопис преписан по словенском преводу филотејевог дијатаксиса 
урађен од Партријарха ефтимија Трновског.

3.2. Октојих из 1510 године
друга штампана књига у Влашку од јеромонаха макарија јесте један 

октојих који је изашао из штампе 26 августа 1510 године за време владави-

16 ibidem, стр. 45 
17 Molin v.- Simionescu D., исто дело, стр. 1021 
18 ibidem, стр. 1021
19 Arhimandrit veniamin Micle, исто дело, стр. 49
20 моlin v., Observații și opinii noi în legătură cu tipăriturile ieromonahului Macarie (1508-1512) în 

„Mitropolia Moldovei și Sucevei“ xLii (1967), nr. 5-6, стр. 382-388
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не Влада младог или Владуца (1510-1512)21. Значи да након две године од 
појаве Литургијара буде штампан октојих; ово време свакако да је било 
потребно за израду слова и вињета, које су различите од оних употребљених 
у штампању Литургијара.

овај октојих је по први пут описан 1871 године од руског архимандри-
та Леонида који открива исте године један примерак у манастиру хилан-
дару на светој Гори22. Такође 1883 године Картаев га наведе у библиографију 
сло венских књига23. Године 1924 љ. стојановић публикује „Поговор“ мака-
ријевог октојиха. Али због недовољног познавања књиге стигло се до мно-
гих конфузија што се тиче њеног садржаја и уопште увођења штампарије 
код румуна.

у Румунској Академији наука чувају се три примерка овог макаријевог 
октојиха. један од ових примерака садржава текст штампан у већини 
црвеном бојом са ортографским грешкама, које су после у другим пример-
цима исправљене24. Као величина октојих из 1510 године је обимна књига 
формата А4, броји 200 страница групиране у 25 свеске; свака страница 
садржава по 22 реда текста, редови су збијени, имају у просеку 36 знакова. 
странице нису нумеротисане, већ само свеске ћирилским словима од 1 до 
25. Папир је дебео, различитог је порекла што се може препознати по от-
иснутим маркама производних центара. Повез је урађен од дрвених табли-
ца обложене кожом, а штампарска техника има особине сличне Литур-
гијару из 1508 године.

наслови вечерњих служби су штампани великим словима црвене боје; 
штампарска линија је исправнија од оне Литургијара, а ово се може об ја-
снити побољшањем штампарских услова и саме штампарије уопште. орна-
ментација октојиха је сиромашнија од оне Литургијара, одсутна су украс-
на слова. слово „О“ има другачију форму, украшен је на унутрашњој стра-
ни круном; у целој књизи постоји само једно украшено слово, а то је слово 
„П“; ни саме почетне странице нису више толико украшене као оне Ли-
тургијара, скромније су. међу скромној орнаментацији налази се пред-
стављен и грб Влашке25.

Прва страница октојиха је илустрована, представљени су свети који 
држе у рукама отворене свитке као на зидном сликарству; исто на овој 
страни је изображена и једна црква што је јединствен случај код макарија. 

21 Arhimandrit veniamin Micle, исто дело, стр. 52
22 Panaitescu P. P., Octoihul lui Macarie(1510) și originalele tipografiei din Țara Românească, în 

„biserica Ortodoxă Română“ Lvii (1939), nr. 9-10
23 Arhimandrit veniamin Micle, исто дело, стр. 53
24 Panaitescu P. P., 450 de ani de la prima tipăritură în Țara Românească, în „Călăuza bibliotecarului“, 

bucurești 1957, nr. 7, стр. 23
25 Arhimandrit veniamin Micle, исто дело, стр. 55
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Црква има три полукружне апсиде, једну централну куполу, зидана је од 
великих четвртастих камених блокова, звоник је четвороугаони. По миш-
љењу историчара Ђ. Радовића то је манастирска црква где је била смештена 
штампарија26.

Предложак са којег је штампан октојих је исто као у случају Литур-
гијара један рукопис за којег истрживачи кажу да потиче из румунске сре-
дине27. макаријев октојих из 1510 године представља посебни тип књиге 
пошто није ни Велики октојих са свакодневним службама на осам гласова, 
али није ни мали октојих који би садржао само суботње и недељне службе 
на осам гласова. овај октојих садржава службе за све седмичне дане на 
првом гласу, док за остале гласове има само службе суботње и недељне. 
неки стручњаци кажу да је октојих штампан на овај начин по узору на 
једном сличном рукопису који се можда нашао у неком манастиру, због 
тога представља редак и необичан облик. Историшар П. П. Панајитеску је 
тражио објашњење за овај начин штампања од професора теологије н. По-
пескуа који наведе као своје мишљење „да је владар мислио да скраћује 
посао и трошак па је зато наредио да штампају комплетно службе за све 
седмичне дане само за први глас, док за остале гласове само суботње и 
недељне службе “28. 

октојих штампан у Влашку 1510 године има на крају један поговор који 
је уствари преписани предговор Цетињског октојиха из 1494 године. он 
гласи: „Повеленијем Господара Јоана Влада воеводи, аз Христу раб, Свешче-
ноинок Макарије трудих се о сем и свршихом сие книги в лето 7018, круг 
солнцу 18, луни 7, индиктион 12, месеца Августа 26 дни“29.

3.3. Четворојеванђеље из 1512 године
Трећа књига штампана од јеромонаха макарија у Влашку је четво-

ројеванђеље појављено 26 јуна 1512 године за време владавине неагоја Ба-
сараба30. То је дело од великог значаја будући да је то прво штампано че-
творојеванђеље за све православце који су употребили словенски језик као 
богослужбени језик. Александар одобеску је открио два примерака овог 
четворојеванђеља у манастиру Бистрица, један штампан на обичном па-
пиру а други на пергаменту назван „луксузно издање“31. од трију мака-
ријевих књига штампаних у Влашку, ова је најуспешнија. Примерак штам-

26 ibidem, стр. 56
27 Molin v.- Simonescu D., исто дело, стр. 1010
28 Panaitescu P. P., исто дело, стр. 530
29 Panaitescu P. P., Octoihul lui Macarie (1510) și originele tipografiei în Țara Românească, în „biserica 

Ortodoxă Română“ Lvii (1939), nr. 9-10, стр. 10 
30 Arhimandrit veniamin Micle, исто дело, стр. 59
31 ibidem, стр. 59
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пан на пергаменту чува се у музеју феудалне уметности у Букурешту и он 
представља ремек дело румунске графике свих времена како оцењује Барбу 
Теодореску32. други примерак је штампан словима црне и црвене боје,на 
дебелом папиру, налази се у лошем стању, фале му више листова међу ко-
јима и задњи са поговором, чува се у Бибљотеку Румунске Академије у 
одељењу за ретку књигу.

ово четворојеванђеље је познало велико ширење међу словенима ју-
жно од дунава. Три примерака су откривени у Бугарску, један у нацио-
налној Бибљотеци у софију, други у Бибљотеци Рилског манастира, трећи 
у народној Бибљотеци у филипопољу, а потиче од једне цркве из молдавије 
посвећене св. Петки. у србији су позната два примерака, један се чува у 
Београдској Бибљотеци, а други у манастиру хопово на фрушкој Гори. 
Такође два примерака се чувају у Русију; један у Бибљотеку св. синода 
Руске Патријаршије у москви описиван од руског научника сопикофа по 
сведочанству Александра одобескуа, затим од добровског, Шафарика и 
других; други примерак се чува у Бибљотеци „Салтиков-Шчедрин“ у Пе-
трограду. мађарска чува исто један примерак овог четворојеванђеља у 
Бибљотеку националног музеја у Будимпешти. овај примерак је био сво-
јина јулиуа Тодореска, велики љубитељ старе књиге, а по његовој смрти 
дониран поменутој институцији33.

Први који је описао четворојеванђеље штампано на папиру био је Алек-
сандар одобеску34. ово издање садржава 290 листа груписане у 37 свеске, 
без пагинације. странице имају по 20 редова, текст је штампан на дебелом 
папиру црном и црвеном бојом. Што се тиче другог примерка, Александар 
одобеску назначује да је луксузни примерак састављен од 8 свесака које 
имају по 37 пергаментних листова величине 28x20 cm. Почетне странице 
сваког јеванђеља исто и иницијале поглавља су ручно бојадисане златом, 
кармин-црвеном и плавом бојом, а то преко црне штампане боје ових 
украса. Исто и овај примерак као и онај штампан на папиру имају отиснут 
грб Влашке.

Oд макаријевих штампаних књига, четворојеванђеље је најуспешнија 
књига, а примерак на пергаменту представља врхунац румунског штам-
парства свих времена. још увек није познато да ли је постојао један већи 
тираж овог такозваног „луксузног издања“, или је само реч о једном луксуз-
ном примерку специјално штампан и орнаментиран за војводу неагоја 

32 teodorescu b., Prima tipografie a Țării Românești (Macarie 1508-1512) în „biserica Ortodoxă 
Română“ Lxxvi (1958), nr.10-11, стр. 988-990

33 Arhimandrit veniamin Micle, исто дело, стр. 61-62
34 Теоdorescu b., исто дело, стр. 990
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Басараба, као што мисли историчар н. јорга35, а после њега и Барбу Теодо-
реску36.

Папир на коме је штампано четворојеванђеље је италијанског и не-
мачког порекла што се може видети по филигранским маркама. свакако 
да папир потиче из једног саског града из ердеља, мођда из сибиуа где се у 
xvi веку комерцијализовала поред немачке и италијанска роба, па свакако 
и папир37. Повез овог очуваног примерка штампаног на папиру није ориги-
налан већ датира са краја xviii века, састоји се од дрвених таблица обло-
жене сомотом. старији од овог повеза је повез примерка на пергаменту, 
али ни овај није онај оригинални38.

Што се слова тиче примећује се да ова задња књига јеромонаха мака-
рија је штампана истим карактерима као и претходне, али је више украше-
на иницијалима и орнаментима, што није случај са првима39. у вези писма 
четворојеванђеља, стручњаци се различито изјашњавају. неки виде једно 
позитивно напредовање карактера слова, шта доказује заокупљеност шта-
мпара за побољшање карактера слова40, док други оцењују да коришћењем 
новог типа слова, то придаје књизи један различити аспекат од претход-
них. оно што је сигурно је то да између слова Литургијара и слова че тво-
ројеванђеља постоји разлика. н. јорга види у случају слова четво ро је ван-
ђеља један немачки готски утицај, који је ердељског порекла41. у вези штам-
парслог уређаја, у случају четворојеванђеља је јасно да је то уреднија и 
хомогенија књига од претходних макаријевих дела; редови су униформни, 
интерпунктуација је уреднија, између правописних знакова и текста по-
сто ји размак.

језик четворојеванђеља је словенски средњебугарске редакције, књига 
обухвата четири јеванђеља: по матеју, марку, Луки и јовану; на маргини су 
назначена зачала. Предложак употребљен од јеромонаха макарија је руко-
писно четворојеванђеље из 1429 године преписано у молдавију од Гаврила 
урика. узор овог молдавског рукописа је био познат у Влашку, пошто о 
томе сведочи један очувани рукопис овог четворојеванђеља у манастиру 
Бистрица, који иначе је овде преписан и дарован овоме манастиру од по-
стелника марчеа и супруге његове марге42.

35 iorga N., istoria literaturii românești, vol. i ediția a ii-a, bucurești 1915, стр. 139
36 teodorescu b., исто дело, стр. 990
37 Arhimandrit veniamin Micle, исто дело, стр. 64-65
38 ibidem, стр. 64-65
39 ibidem, стр. 64-65
40 Molin v.- Simionescu D., исто дело, стр. 991-993
41 teodorescu b., исто дело, стр. 991-993
42 Аrhimandrit veniamin Micle, исто дело, стр. 69
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макаријево четворојеванђеље завршава се поговором који је уствари 
преписани предговр Цетињског октојиха из 1494 године. он између оста-
лог гласи: „… Повеленијем Господара јоана Басараба Великаго воеводи. Аз 
христу раб свјашчено инок макарије трудихсја о сем и свршихом сие кни-
ги. В лето 7020, круг солнцу 20, луни 9, индиктион 14, месеца јуниа 25 ден“43.

4. Контроверзна мишљења у вези Mакаријеве штампарије

Појава прве штампане књиге на румунском простору је изазвало мно-
го контроверзних мишљења везаних за место штампања, за личност штам-
пара макарија, као и о самим штампаним књигама. Што се тиче место 
штампања постоје различита мишљења пошто у самим штампаним књи-
гама није наведено место где се ово урадило.

 н. јорга каже да „… штампање словенских књига крајем XV века - по-
четком XVI века није могло наћи склониште на Балкану јер тамо у то доба 
су се утапали у турском мору и последња острва хришћанства. Због тога 
мајстори штампари су морали тражити помоћ и скл0ониште преко Ду-
нава “44, а н. Картожан објашњава оснивање штампарије у Влашку од 
војводе Радула Великог овако: „Штампање потребних богослужбених књи-
га у словенским балканским земљама је тада одговарало једној дубокој по-
треби, пошто најезда турака је поништило и растурало старе рукописе 
преписане са много труда по манастирима од монаха преписивача“45.

Време оснивања влашке штампарије од Радула Великог одговара вре-
мену када је западно-европско штампарство било онсновано пре више од 
пола века, а Раду Велики зида монументалну цркву манастира деалу. дакле 
оснивање штампарије у доба Радула Великог није проста којинциденција 
пошто је он тај који ће се трудити да организује и влашку Цркву. 

стручњаци за стару румунску књижевност, Агес ерих и никулина 
Врголић заступају мишљење да штампарија је основана у Трговишту где је 
била и престоница, и да овде при своме двору Раду Велики је довео 1507 
године неколико угледних срба међу њима и максима Бранковића, пото-
њег митрополита Влашке и штампара макарија46. За Радула Великог се 
каже да је био један „мудар, миран, праведни владар“ који „није ратовао 
него је зажелео мир бавећи се црквеним и културалним пословима“47. дола-
зак ових срба у Влашку и њихово подржавање штампања црквених књи га је 
значило једно позитивно дело за влашку цркву и културу. ова делатност је 

43 Hodoș N., bianu i., bibliografia românească veche, vol. i – 1508-1716, bucurești 1903-1944, стр. 18
44 iorga N., исто дело, стр. 138
45 Cartojan N., исто дело, стр. 96
46 Erich A., vârgolici N., исто дело, стр. 142
47 Giurescu C. C., Giurescu D. C., istoria românilor, bucurești, 1975, стр. 317
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у Влашку била могућа пошто је Влашка у оно време била аутономна земља 
у односу са отоманским Царством. Иницијатива штампања богослужбе-
них књига које ће заменити рукописне књиге одговара општим предузе-
тим мерама за организацију државе и цркве од стране војводе Радула Ве-
ликог. За правилно одвијање богослужења били су потребне и одговарајуће 
књиге, тако се може објаснити настанак макаријевих штампаних књига: 
Литургијар, октојих и четворојеванђеље.

Проблем порекла макаријеве влашке штампарије је био расправљен 
толико од румунских истраживача колико и од иностраних. српски исто-
ричари Ђ. Радојчић и д. медаковић инсистирају на припадност трију вла-
шких штампаних дела Цетињској штампарији48. Али штампарски пред-
ложак којег макарије употреби за штампање у Влашку је различит од оног 
употребљеног на Цетињу. Цетињска издања представљају карактеристике 
издатих књига у еволуираним штампарским условима. Тако се у њима 
сусрећу латинска иницијална слова која имају ћириличну вредност као 
што је латински „B“ за ћирилични „B“, латински „P“ за ћирилични „P“. Oво 
нам показује да цетњски штампари су употребили матрице латинских сло-
ва за ливење неких ћириличних слова, поступак који није познат у случају 
влашких издања.

слависта В. јагић каже да између црногорске и влашке штампарије не 
постоји никаква сличност пошто цетињско слово је танко и мало а влашко 
крупно и велико. Исто се приметило да влашка орнаментација је била ура-
ђена под утицајем молдавске рулописне орнаментације из времена стефа-
на Великог, док орнаментација црногорских књига је у стилу италијанске 
ренесансе. јагић исто каже да што се тиче језика, ободско-цетињске књиге 
су написане словенским језиком српске редакције док оне у Влашку у сре-
дњебугарску редакцију49.

од румунских истраживача н.јорга каже да макарије је изучио штам-
парску вештину у Венецију, а затим је слова, украсне иницијале и матрице 
за орнаментику пренео у Влашку, пошто је у њима видљив венецијански 
утицај. Исто мисли и с. Пушкариу који каже да је сасвим природно било да 
макарије гледа на Влашку као своје прибежиште, пошто је овде било нај-
погодније тло за штампу. Исту идеју идентификаије штампара макарија са 
Цетиња са влашким макаријем налазимо и у делима Л. демењиа, д. сими-
онескуа, В. Петрескуа и н. Картожана50.

Историчар м. Пакурариу афирмише да је макарије дошао у Влашку са 
својим словима или је можда Раду Велики купио штампарију из Венеције 

48 еrich A., vârgolici N., исто дело, стр. 143
49 Panaitescu P. P., исто дело, стр. 533-538
50 еrich A., vârgolici N., исто дело, стр. 144
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макаријевим посредством51, а најрадикалнији је А. одобеску који каже да 
у том периоду није постојала ћирилична штампарија у Влашку и да влашка 
штампана дела су венецијанска издања урађена по наруџбини влашких 
владара. В. молин је категорично тврдио да макаријеве влашке књиге су 
штампане у Венецију, чак више од тога он је покушао да идентификује 
штампарију из Влашке са оном венецијанском Торесанија. ова његова 
тврдња се заснива на следећим аргументима: особине макаријевих слова 
су венецијанског типа; штампа је двобојна што је чисто венецијанска тех-
ника; папир потиче из Венеције; повез је сличан венецијанском од ока 1500 
године. другим речима макарије је имао само улогу посредника на југо-
источном европском простору52.

А. ерих и н. Врголић кажу да ова молинова тврдња је незаснована из 
следећих разлога: слова макаријевог Литургијара будући да су крупна ими-
тирају рукописну семиунцијалу, због тога се разликују од карактера вене-
цијанских словенских слова и од словенских танких слова Цетињске штам-
парије која су слична словама латинске азбуке; орнаментика макаријевих 
издања није ни она венецијанског порекла, него имитира ону молдавских 
рукописа с краја владавине стефана Великог; двобојно штампање у мака-
ријевим књигама је било урађено према једној рудиментарној техници-
листови штампани црном бојом су били повађени из преше, након чега се 
поново штампало црвеном бојом на празним белим местима, отуд и не-
конкордантност на линији; у погледу неназначења у поговору ових трију 
влашких књига места где се штампало, претпоставља се представљање 
грба Влашке земље је довољан показатељ да су књиге били штампане у 
Влашку, јер ако би оне били штампане у Венецију онда би штампари наве-
ли годину и место штампања; раздобље од две године између појаве ових 
трију књига упућује нас на то да штампање је било урађено у једној скром-
ној штампарији, мало оспособљена и да није реч о једној штампарској 
наруџбини у једном великом штампарском центру као што је Венеција; 
исправљање грешака штампаног текста у другу свеску, где су искварили 
смисао текста, су урађене само код другог издања што доказује да штампа-
ње је урађено у једном почетном здању, јер ако би штампање Литургијара 
било урађено у Венецију онда исправљање грешака урадило би се на свим 
примерцима; повези макаријевих књига су урађени у домаћим атељеима 
пошто нису слични онима венецијанским; октојих будући да је штампан 
1510 године, није могуће да буде штампан у штампарију Торесанија пошто 
је она тада била затворена53.

51 Pacurariu M., istoria bisericii Ortodoxe Române, bucurești 1992, стр. 536-537
52 Erich A., vârgolici N., исто дело, стр. 144
53 ibidem, стр. 144-145
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једна друга теорија у вези макаријеве штампе је везана за ћириличну 
штампарију Sweipolta fiola из Кракова. Године 1916 А. П. соболевски је 
афирмисао да краковска издања из 1491 године имају „као темељ текстове 
румунског порекла“54, то јест словенске рукописе настале у румунским 
земљама у xv веку. овај руски истраживач мисли да ћирилицом штампане 
књиге Sweipolta fiola су били израђене по наруџбини из Влашке и мол-
давије. Исто и П. П. Панајитеску је тврдио да слова књига Sweipolta fiola су 
слична онима из словенско-румунских рукописа. Л. демењи сматра да 
ћириличне књиге из Кракова састављане на основу словенских текстова са 
Истока, имају полиграфске карактеристике које искључују једну иден ти-
фикацију или изражену блискост према макаријевим књигама из Влашке, 
будући да краковске ћириличне књиге имају предње стране изузетне55.

Исто је било студирано и слово „M“. Реч је наиме о два узорка овог 
слова, наиме „М“ постројен који се перфектно уклапа међу два нивоа реда 
и који је карактеристичан ћирилској венецијанској, јужно-словенској и 
Прашкој штампарији из xv-xvi века. друга једна специфична форма сло-
ва „M“, названа код румуна „М-са скутама“ пошто средина слова претече 
са 1-3 мм доњи ниво реда. Такође слово „М са скутама“ сретнемо и у ћи-
рилској штампи из Кракова, само што је код макаријевих књига са вели-
ком графичком разликом-средина слова која претече доњи ниво реда је 
полукружна-док код Sweipolta fiola има шиљасту форму. Из овога се може 
закључити да ова двојица штампара су имали различите изворе инспи-
рације: Sweipolt fiol је употребио источне словенске рукописе, док је ма-
карије имао као основу молдавске рукописе56. Исто једна разлика је при-
мећена код слова „O“ које код fiola је састављено од два полукруга чији 
делови се спајају у доњем делу слова, док код макарија се спајају оба дела 
полукруга. све ово јасно доказује да макаријева штампа није имала везе са 
штампаријом из Кракова.

у вези места штампана трију макаријевих влашких књига, научници 
су навели следеће манастире као места где је штампарија била смештена, а 
то су: олтенска Бистрица, снагов, Говора и деалу. Што се тиче манастира 
Бистрице као место макаријевог делања, први који заступа ово мишљење 
је историчар никола јорга: „У манастиру Деалу или пре у Бистрици се из-
радило ово племенито уметничко дело, пошто је овде делатност укра-
шавања настављено до времена Неагоја, а исто овде је Максим Венчао 
Ми лицу Бранковић са Неагојем Басарабом“57. други који су подржавали ово 

54 Panaitescu P. P., Liturghierul lui Macarie (1508) și începuturile tipografiei în Țările române, în 
„biserica Ortodoxă Română“, 1939, nr. 57, стр. 533-538

55 Demeny L., Demeny L., Carte, tipar și societate la români în sec. al xvi- lea, bucurești, 1986, стр. 37-38
56 ibidem
57 iorga N., istoria bisericii Românești, bucurești, 1928, vol.i, ediția a ii-a, стр. 129
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мишљење су били: П. П. Панајитеску, Барбу Теодореску, Ш. Штефанеску, 
В. Кандеа, с. Пушкариу и архимандрит Венијамин микле58, аргументи-
рајући тиме што је овде А. одобеску пронашао седам примерака ових књи-
га; затим да између преписивача из Бистрице и оних из српских крајева су 
постојали чврсте родбинске везе; затим да у време штампања Литургијара, 
Трговиште није више био једини административни и културални центар 
земље, пошто „столица државе је подједнако била смештена како у Трго-
вишту тако и у Букурешту“. Такође један аргуменат у вези подржавања 
претпоставке да је макаријева штампарија радила у манастиру Бистрица 
у олтенију је и тај што је макарије у октојиху из 1510 године штампао на 
првом листу представу једне цркве за коју се претпоставља да је била стара 
црква манастира Бистрица59.

 Познато је да манастир Бистрица је био до темеља порушен од војводе 
михне Пакосног 1509 гoдине, а био је обновљен за време неагоја Басараба 
између 1515-1519 године од властелинске породице Крајовешта који су иначе 
били и првобитни ктитори, отуд и закључак да није било могуће да штам-
парија ради у једном порушеном манастиру. Ипак, ако се претпоставља да 
је макарије штампао Литургијар у Бистрици онда се поставља питање где 
су штампане следеће две његове књиге, имајући у виду да у Бистрицу није 
било више могуће пошто је она разорена 1509 године? Исто се поставља и 
питање зашто је онда касније димитрије љубавић изабрао да штампа у 
Трговишту а не у Бистрицу ако је тамо већ постојала једна традиција? Та-
кође се зна да у оно време штампане књиге су били повезане по манасти-
рима, па тако се може објаснити постојање једног великог броја Литур-
гијара у манастиру Бистрица, где је могуће да су били предате ради израде 
повеза.

 манастир снагов је био један други касније познати штампарски цен-
тар. Постоји претпоставка да је овде макарије штампао своје књиге. у том 
смислу се изјаснио Александар Греку који подржава мишљење да неагоје 
Басараб је водио посебну бригу о овоме манастиру60. Прво писмено сведо-
чанство о манастиру снагов је из 1408 године у једној хрисовуљи војводе 
мирче старог, а постоји мишљење да је овде постојала црква још од времена 
Владислава i (1364-1379). неагоје Басараб је тек 1517 године почео да обнавља 
снагов, па се због тога тешко може веровати да је штампарија могла ради-
ти на једном импровизованом месту. Познато је исто да тек 1694 године, 
премештајем из Букурешта у снагов једног дела владарске штампарије, 

58 Arhimandrit veniamin Micle, исто дело, стр. 159-184
59 Panaitescu P. P., Contribuții la istoria culturii românești, bucurești, 1971, стр. 326
60 Grecu A., Contribuții la începuturile tipografiei slave în Țara Românească, în (Studii și cercetări de 

bibliologie, an i, bucurești 1995, стр. 235
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митрополит Антим Ивирац ће поставити основе једне велике штампарије 
са могућностима штампања на више језика. 

манастир Говора је исто укључен у реду хипотеза о месту макаријеве 
делатности у Влашку. А. одобеску је тај који ово доказује тиме што у Гово-
ру је војвода матеј Басараб основао једну штампарију 1637 године, што 
доведе до мишљења да је овде могла да постоји од раније штампарија61. 
Прихватајући исту идеју А. сачердоцеану каже да без обзира где се штам-
пало, да ли у Бистрицу, или у снагову, или у Говору, област Влћа је од вели-
ког значаја за црквену историју62. оно што се поуздано зна то је да штам-
парија је овде радила у време матеја Басараба. не постоји ни један поузда-
ни податак о постојању штампарије у Говору 1507 године када је почело 
штампање Литургијара.

Професор историје писма, књиге и штампарства А. ерих сматра да 
Литургијар није штампан ни у једном горепоменутом центру него у мана-
стиру деалу поред Трговишта, место одакле су кренули упутства за поли-
тичке, културалне и црквене феудалне реформе, а то се може објаснити 
покушајем влашких владара централизовања државних снага63. свакако да 
оснивање штампарије у Влашку је било могуће у оно време једино владар-
ским новцем, и то у једном центру поред престонице-а то је манастир деа-
лу. То се објасни тиме што овде су постојали одговарајуће радионице и 
спремни монаси за овакав рад што подразумева штампарство. чак и неке 
украсе почетних макаријевих страница су стилски блиске орнаментици 
такозваног „јерменског“ стила присутан у манастиру деалу. Исто професор 
А. ерих сматра да неки делови макаријеве орнаментације су били упо-
требљени за каснију штампу64. Тако на пример је могуће да у другу полови-
ну xvi века у Трговишту штампар љубавић нађе макаријеву орнаментику 
почетних страница, пошто постоје доста сличности између штампаних 
дела ове двојице штампара, поготово у погледу почетних страница65.

Штампање Литургиара је почело 1507 године „по заповести владара 
Јована Раду војводе коме нека буде вечна успомена“. довршење штампања је 
учињено финансијском и моралном подршком новог владара јована ми-
хнје, како сведочи сам аутор у поговору: „… Почешесја сие сјатија книги 
глаголемија Литургија, повеленијем Господина Јоана Радула Воеводе емуже 
буди вечнаа памјат. И свршисја сија књига повеленијем во Христа Бога 
благовернаго и Христољубиваго и Богохранимаго и пресветлаго Господара 

61 Odobescu Al., Opere, bucurești, 1967, vol. ii, стр. 160
62 Sacerdoțeanu A., Originea și condițiile social economice ale dezvoltării vechiului oraș Râmnicu 

vâlcea, în „buridava“, 1972, стр. 51
63 Erich A., vârgolici N., исто дело, стр. 147
64 ibidem, стр. 148
65 Hodoș N., bianu i., исто дело, стр. 23-24
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Јоана Михне великаго војеводи всеја земли Угровлахијској и Подунавију, син 
великаго Јоана Влада војеводи впрвое лето Господства его, трудижесја о сем 
смирени монах и свјашченик Макарије в лјета 7016 круг сунцу 16, круг луне 
5, индиктион 11, месеца ноембриа, ден 16“66 . 

онако као што се примећује у титули владара се помиње „војвода Угро-
влашке и Подунавља“.у вези овакве формулације П. П. Панајитеску је при-
метио да ни у једном издатом канцеларијском акту од влашких владара 
Радула Великог 1495-1507, михнје Пакосног 1508-1510, или неагоје Басараб 
1512-1521, не појављује се у владарској титули израз „Подунавља“. једино код 
макарија је ово присутно у свим трима његовим влашким књигама, а ово 
треба ставити у везу са влашким владаром мирчом старим и његовом 
владавином у прву половину xv века, пошто је он владао и над добруџом 
и око Килије67, па је зато употребио у владарској титули израз „Подунавља“. 
Разлог због којег макарије употребљава овај израз у владарској титули је 
тај што он будући да је радио у једном манастиру, вероватно је нашао у 
некој старијој хрисовуљи овакву формулацију па је онда то пренео и у 
његовим издањима. Исто Панајитеску примећује да у поговору Литурги-
јара фа ли позив упућен онима који ће читати, преписати или појати по 
овој књизи да исправе нађене грешке, позив који се налази толико у окто-
јиху колико и у четворојеванђељу68. Претпоставља се да после издавања 
Литургијара су примећене извесне грешке и пропуштања што је довело до 
назначења овог позива у следећим издањима.

Што се тиче датације Литургијара, и овде су се појавили проблеми по-
што је необично да у поговору буде употребљено рачунање годишњег кру-
га почевши са 1 јануаром, за разлику од свих владарских и приватних аката 
Влашке земље оног времена где се употреби рачунање годишњег круга по-
чевши са 1 септембром69 као у Византијскм Царству. на овај начин се по-
јављује у поговору лични допринос штампара који не узима у рачун обичаје 
и правила земље где је делао. Рачунање годишњег доба од 1 јануара се тада 
употребило у молдавију, али изгледа да није то утицало на макарија, већ 
је утицај био са Запада, из Венеције, пошто и његове књиге штампане у 
Венецију садржавају у преговорима датме рачунате по годишњем кругу 
који почиње 1 јануара. Исто поред овога поговори макаријевих књига са-
државају и неке доста ретке елементе хронологије као што су круг сунца 
или месеца. ови елементи хронологије заједно са назначеним индиктио-
ном се налазе и на писанију манастира деалу70. могуће да је баш макарије 

66 ibidem, стр. 6
67 Erich A., vârgolici N., исто дело, стр. 119
68 ibidem, стр. 150
69 ibidem
70 iorga N., inscripții din bisericile României, vol. i, bucurești 1905, стр. 97-98
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упутио исклесање исте, пошто се зна да није било обавезно да писанија 
буде исклесана и постављена у годину завршетка изградње манастирске 
цркве, а то је 1502 године.

од макаријевог Литургијара имамо више сачуваних примерака који 
представљају две варијанте штампаног текста. ово је због тога што у другу 
свеску постоје грешке које су исправљене поновног штампања ове свеске, 
па тако у другим примерцима стоји исправљени текст. Посматрајући га и 
по спољашњем изгледу, макаријев Литургијар изгледа као једна луксузна 
књига, али на једном пажљивом истраживању се примећује да је то једно 
издање које има доста пропуста, са многим штампарским грешкама и изо-
стављањима у тексту што указује на то да штампарија из Влашке није била 
једна напредована штампарија са једном развијеном техничком тра ди-
цијом. Грешке су примећене баш у садржају, због чега се мисли да црквена 
јерархија је наредила поновно штампање једног дела књиге, а то се обја-
шњава тиме што постоје две варијанте једне свеске Литургијара.

у вези орнаментације књига, макарије је био један творац аутохтонске 
румунске традиције који је изразио специфичност ћирилске штампе код 
румуна у контексту целокупне европске ћирилске штампе xvi века. Про-
фесор А. ерих сматра да орнаментика макаријевих књига је слична такоз-
ваном молдавском рукописном стилу који се формирао у молдавију у xv 
веку за време династије мушатина71. упоређење молдавске орнаментике са 
макаријевом, поготово оном почетних страница, је доказало да у словен-
ском рукопису Пророштва јеремије преписан 1475 године у манастиру 
Њамц у молдавију постоје скоро идентичне цртане насловне странице: 
иста правоугаона форма, исте уплетене и стилизоване вреже које фор-
мирају укрштене кругове, исте грање са једне и друге стране правоугаони-
ка, док иницијале поглавља су раскошно украшена плетеним врежама и 
префињеним цветним украсима. Пренос елемената орнаментике локалне 
рукописне књиге на штампану књигу је природна ствар пошто Литургијар 
је прва штампана богослужбена књига од макарија у Влашку и уопште у 
целој европској ћирилској штампи.

Код Литургијара сусрећемо три насловне стране са плетеном орнамен-
тиком, један прештампан три пута, други два пута, и трећи са грбом Влаш-
ке земље. Први има правоугаону форму израђену од плетене вреже и шиб-
љике које формирају укрштене кругове. од крајева два доња угла крену два 
орнамента која се завршавају представом двеју принчевских круна. други 
насловни лист има јајасту форму и следи исту технику орнаментације као 
и први. Трећи има представљен грб Влашке земље уоквирен у квад ра ту, 
представљена птица личи толико на аквилу колико и на соко. она има ра-

71 Erch A., vârgolici N., исто дело, стр. 151
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ширена крила, а перје јој је различито маркирано, она држи у кљуну један 
крст са троделним полукружним крајевима, а на основу и на странама има 
грање са цвећем и лишћем. на горњој страни овог листа са хералдском 
композицијом лево се налази једно сунце са осам зрака, док на десној стра-
ни је представљен окренути полумeсец72.

у вези великих украсних иницијала, то треба истаћи да су били изре-
зане од самог макарија на новом, до тада непознатом начину за ћирилску 
штампу, у облику плетених прућа, а пошто за много параграфа текста је 
било потребно за много нових иницијала, макарије ствара и мајускуле 
украшене цветним и биљним врежама, имитирајући готску унцијалу73. 

Постоје такође и доста недоумица и контроверзних мишљења у вези 
личности штампара макарија. Има веома мало биографских података у 
вези макарија, као што нису добро познати ни почеци његове штампарске 
делатности у Влашку. Већина његових биографа, као што су: Картаев, То-
мић, стојановић, јагић, сматрају да је макарије научио уметност и техно-
логију штампања у Венецију у штампарију Торесанија74. Већина истражи-
вача се слажу са тиме да је ободско-цетињска штампарија била купована из 
Венеције од зетског владара Ђурђа Црнојевића; она је почела да ради 1496 
го дине, дакле исте године када престаје са радом Торесанијева штампарија75. 
ово се може објаснити политичком оријентацијом Зете према Венецији 
условљена и због брака Ђурђа Црнојевића са венецијанском племкињом 
јелисаветом ерицо, а одавде произлази и културални утицај Венеције на 
зетску државу. Цетињска штампарија престаје са радом 1493 године због 
најезде турака, зетски господар Ђурђе Црнојевић је принуђен да побегне 
са својим најближима у Венецију. међу овима је био и јеромонах макарије 
штампар. Већина румунских истраживача - лингвисти, историчари, теоло-
зи, идентификују цетињског штампара макарија са штампаром макаријем 
из Влашке и слажу се са чињеницом да је он прешао из Венеције у Влашку 
на позив влашког војводе Радула Великог. они објашњавају ово јаким род-
бинским везама које су постојале између влашких владара и властеле и 
српских владара и властеле, са једне стране, док са друге стране влашки 
владари су желели да утврде Цркву и свој народ у православној вери по-
моћу знањем и вештином српских монаха, док су ови доласком преко ду-
нава гледали да да помогну не само румунском народу већ и своме на па-
ћеном српском народу, као уопште и свим словенима на Балкану.

72 Cernovodeanu D., Reprezentări heraldice din vechi tipărituri și manuscrise românești (sec.xvi), 
în: „târgoviștea-cetatea culturii românești“, bucurești, 1974, стр. 136

73 Demeny L., Simionescu D., Un capitol important din vechea cultură românească (tetraevanghelul, 
Sibiu, 1546), în: „Studii și cercetări de bibliologie“, supliment la nr. 1/1965, bucurești стр. 88

74 Dumitrescu D., Meșterul tiparelor, în: „Magazin istoric“ nr. 4 (37), bucurești, 1970, стр. 29
75 ibidem
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 од румунских научника који подржавају ово мишљење напомињемо: 
н. јоргу76, Ал. одобескуа, Б. П. хашдеуа, н. ходоша, ј. Бијануа77, н. Карто-
жана78, П. П. Панаитескуа79, Б. Теодорескуа80, е. Браниште81, А. ерих, н. 
Варголић82, е. Павела83 и других.

са друге стране има и оних који кажу да макарије штампар са Цетиња 
није исти са макаријем штампаром из Влашке. Када чине ову афирмацију, 
они се ослањују на чињеницу да поменута макаријева дела нису штампане 
у Влашку већ негде на другој страни, у Венецију, Брашову или на другом 
месту. Тако на пример Ђ. јонеску каже да макаријева дела су штампана у 
једној уредној штампарији која свакако није могла бити смештена у Влаш-
ку, већ свакако у Венецију, јер да је била смештена у Влашку, онда би се 
овде нашли и трагови њеног постојања84.

Теорија Ђ. јонескуа је била преузета од В. молина који каже да мака-
рије уопште није био штампар већ само веза између Венеције и влашких 
владара и надзорник издавања ових дела у Венецију85. Касније В. молин и 
д. симионеску ће указати са једне стране да је влашки владар Раду Велики 
био творац нове црквене културе преко србина максима Бранковића и 
соломуна Црнојевића, сина Ђурђа Црнојевића и осталих срба који су са 
њима прешли у Влашку, док за макарија кажу да не постоје писмена сведо-
чанства о његовом боравку у Влашку, а ако је и био онда свакако га само 
максим довео86. са друге стране ова двојица румунских истраживача кажу 
да је макарије по упутству Зетског митрополита одлазио у Венецију у по-
трази за богослужбеним књигама; овде свакако да се настанио при штам-
парији Торесанија, који је штампао један „Breviarium Illyricum“, и где је по-
стао „ревизор текстова и штампарски надзорник“ - како назива G. A. E. 
bogeng сараднике власника штампарија у оно време87. Преко овог гледиш-
та В. молин и д. симионеску желе да докажу да макаријеве влашке књиге 
нису штампане у Влашку већ у Венецију, чак мисле да су и оне цетињске 

76 iorga N., istoria bisericii Românești, vol. i, ediția a ii-a, bucurești 1928, стр. 129
77 teodorescu b., Prima tipografie a Țării Românești (Macarie 1508-1512), în „biserica Ortodoxă 

Română“ Lxxvi, nr. 10-11, 1958, стр. 991-992
78 Cartojan N., исто дело, стр. 96-97
79 Panaitescu P. P., Liturghierul lui Macarie (1508) și începuturile tipografiei în Țările române, în 

„biserica Ortodoxă Română“, 1939, nr. 57, стр. 544
80 teodorescu b., исто дело, стр. 998-1004
81 braniște E., Liturghierul slavon tipărit de Macarie la 1508-studiu litugic, în „biserica Ortodoxă 

Română“ Lxxvi, nr. 10-11, 1958, стр. 1068
82 Erich A., vârgolici N., исто дело, стр. 141-142
83 Pavel E., Arheologia textului, Cluj-Napoca 2012, стр. 30-31
84 teodorescu b., исто дело, стр. 992-993
85 Molin v., tipografia la români, în „Almanahul graficii române“, bucurești 1931, стр. 32-33
86 Molin v.- Simionescu D., исто дело, стр. 1007-1008
87 ibidem, стр. 1017
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исто овде штампане88 . ово се може прихватати само делимично, у смислу 
да је макарије свакако научио штампарску вештину у Венецију, а да је тамо 
радио то уопште не може бити зато што ова поменута књига није право-
славна богослужбена књига већ римокатоличка (Missale), штампана за хрва-
те глаголицом, а није ни познато да је Торесани штампао у том периоду 
богослужбене књиге на словенском језику, већ се зна да између 1510-1512 
године његова штампарија је била затворена89. Барбу Теодореску истакне 
да се Торесано удружио у штампарској делатности 1508 године са својим 
зетом Алдом мануцијем90, а веома изричито нагласи да макаријеве влаш-
ке књиге нису штампане у Венецију пошто богата италијанска библио-
графија ништа не помиње да су они радили за влашке владаре91.

дакле на основу озбиљних истраживања можемо конкретно да иден-
тификујемо јеромонах и штампара макарије из Црне Горе са истоименим 
штампаром и јеромонахом из Влашке. међутим није довољно јасна његова 
даља делатност после штампања ових трију књига у Влашку. неки су исто-
ричари покушали да идентификују макарија после 1512 године са влашким 
митрополитом макаријем из времена владара неагоја Басараба. Први од 
румунских историчара који подржава ово мишљење је А. одобеску, а као 
главни аргуменат ставља истоименост ове двојице92. други румунски исто-
ричари који следе исто мишљење су: јевсевије Поповић93, никола јорга 
који наведе као доказ у вези тога напомену Гаврила, прот св. Горе, из Жи-
тије нифона94. Исто се изјашњавају никола Шербанеску који каже да је 
макарије постао митрополит негде у јесен 1513 године, после управљања 
Влашком црквом Цариградског патријарха Пахомија, био је Влашки ми-
трополит негде до 1521 године, а да му тело почива негде око митрополије 
у Трговишту95. Такође мисле и дамаскин миок96 и мирча Пакурариу97.

 Поистовећење јеромонаха макарија са митрополитом макаријем је 
први пут било порицано од П. П. Панајитескуа који каже да истоименост и 
истовременост су мали докази када је реч о једном доста често сусрећеном 
имену међу православним монасима98. П. настурел мисли да у личност 

88 ibidem, стр. 1010
89 teodorescu b., исто дело, стр. 996
90 ibidem, стр. 995
91 ibidem, стр. 1003
92 Arhimandrit veniamin Micle, исто дело, стр. 100
93 Popovici E., istoria bisericească Universală, vol. iv, ediția a ii-a, bucurești, 1929, стр. 373
94 iorga N., istoria bisericii românești, bucurești 1995, vol. i, стр. 132
95 Șerbănescu N., Mitropoliții Ungrovlahiei, în „biserica Ortodoxă Română“ Lxxvii (1959), nr. 7-10, 

стр. 748
96 Mioc D., Date noi cu privire la Macarie tipograful, în „Studii“, Revistă de istorie, xvi ( 1963), nr. 2, 

стр. 438
97 Păcurariu M., исто дело, стр. 421
98 P.P.Panitescu, Octoihul lui Macarie…стр. 549
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митрополита макарија пре треба да видимо игумана макарија из мана-
стира Бистрице пошто је овај био добро познат војводи неагоји Басарабу99. 

у прву половину xvi века у Влашку су постојали више особа са име-
ном макарије, по сведочанству докумената оног времена. највероватнија 
је идентификација јеромонаха и штампара макарија са хиландарским игу-
маном макаријем, као што каже лингвиста е. Павел100. Архимандрит Вени-
ја мин микле наведе српског историчара Ђорђа Радојчића који иден ти-
фикује макарија штампара са игуманом макаријем хиландарским који је 
документарно атестиран између 1525-1533 године101. Истраживач д. миок 
прихвата да је макарије из влашке прешао на св. Гори у хиландару где је 
постао игуман. он каже да по смрти неагоја Басараба, макарије је као ми-
трополит прешао у хиландару, пошто су познати такви случајеви када су 
повлачени митрополити постали игумани неких манастира102. Као доказе 
миок наведе годишње прилоге влашких владара намењене хиландару, по-
тврђене хрисовуљима које су сачуване до данас, у којима се помиње и игу-
ман макарије; овај игуман макарије хиландарски је аутор „Кратке космо-
графије о дачанским земљама“, где он географски описује румунске земље 
– па отуд миок стиже до закључка да ако макарије није живео у Влашку не 
би ни описивао ове крајеве; затим он истакне да у повељама влашких вла-
дара хиландару на св. Гори стоји у њиховој титули израз „Подунавља“, а 
сам макарије је употребио овај израз у титули владара у поговорима ње-
гових влашких књига103.

најрадикалније мишљење у вези штампара макарија изнесе архиман-
дрит Венијамин микле. наиме он идентификује макарија са „Мartinus 
Burciensis de Cseidino“, то јест мартин Брсански од Кодлеа, који се помиње 
као штампар на Западу, а по имену изгледа да потиче из ердеља104. отац 
Венијамин каже да овај мартин пошто је научио штампарство и радио као 
штампар на Западу, вратио се у родном крају па затим будући да је био 
румун, прешао је у Влашку где се замонашио добивши име макарије105. на 
тај начин он стиже до закључка да штампар макарије са Цетиња није исти 
са макаријем који је штампао у Влашку, пошто је овај био румун, наводећи 
исте хипотезе слависте В. јагића и румунског митрополита Тита симедреа 

99 Nasturel P., Cine a fost Macarie al ii-lea al Ungrovlahiei ? în „Mitropolia Olteniei“ xix (1967), nr. 
7-8, стр. 617

100 Pavel E., исто дело, стр. 30-31
101 Arhimandrit veniamin Micle, исто дело, стр. 107
102 Mioc D., исто дело, стр. 438
103 ibidem
104 Arhimandrit veniamin Micle, исто дело, стр. 118; * на југу ердеља се налази једна област звана 

Брса, на румунском „Țara bârsei“, а у том крају се налази и градић Кодлеа
105 ibidem, стр. 127
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(1886-1971)106. овај став архимандрита Венијамина не може бити прихватан 
из више разлога. у првом реду судећи по имену и месту порекла мартин 
Брсански од чеидино не може бити румунске народности, пошто ово име 
нити је био нити јесте својствен православним румунима, у другом реду 
место Кодлеа је било у xvi веку искључиво настањен саским становништ-
вом. мало је вероватно, можда чак искључиво да су румуни из ердеља као 
подређена нација, у том периоду одлазили на Западу ради студија или рада 
у неком занату, док присуство ердељских мађара и саса на Западу је дока-
зан. Такође монашење мартина и претпоставка да је добијао име макарије 
по аналогији почетног слова „М“ оба имена, је мало вероватна, поготово 
када са једне стране се ово не може доказати, а са друге нико од научника 
није до сада ово навео.

5. Литургијско описивање Mакаријевог литургијара
углавном код румуна, проблематиком почетака штампарства као и 

анализом самих штампаних књига јеромонаха макарија, бавили су се 
историчари, слависти, лингвисти, књижевни критичари, штампари, мање 
теолози. од макаријевих књига, једино Литургијар је био aнализиран са 
теолошке тачке гледишта од литургичара ене Браниште. он сам каже на 
почетку своје студије да у своме раду бавиће се једном уопште нестудира-
ном до тада страном макаријевог Литургијара 107. Професор Браниште 
покушава да представи Литургијар из 1508 гидине упоредивши га са дру-
гим грчким и словенским Литургијарима из xvi века или каснијим. Исто 
он докаже у овој студији колико је овај Литургијар утицао на каснија руко-
писна или штампана издања словенских Литургијара насталих по румун-
ским земљама, све до замене словенског Литургијара са румунским Ли-
тургијаром. даље у овом раду ћемо сажето излагати литургијску студију 
макаријевог Литургијара професора е. Браниште. 

макаријев Литургијар из 1508 године, иначе као скоро сва словенска 
штампана издања xvi века нема насловну страну на којој да буде назначен 
наслов књиге. назив књиге га сазнајемо само из садржаја који је штампан 
на полеђини трећег листа. јеромонах макарије не употреби назив служеб-
ник или Литургијар већ просто Литургија. овај назив ће бити употребљен 
код румуна и за нека друга каснија издања служебника и остаће у употре-
би у румунском народном говору108 . 

106 ibidem, стр. 121-123
107 braniște E., Liturghierul slavon tipărit de Macarie la 1508, în „biserica Ortodoxă Română“ anul 

Lxxvi, nr. 10-11, 1958, стр. 1033
108 ibidem, стр. 1038
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Садржај Макаријевог Литургијара:

1. светога оца нашега Василија Великог архиепископа Кесарије Ка-
падокијске, поука свештенику о божанској служби и о причешћу

2. указ о главама ове свете књиге, названа Литургија – без назначење 
страница

3. Последовање Божанске службе, у њој и ђаконства = Последовање 
Проскомидије

4. Божанска служба св. оца нашега јоана Златоуста
5. Божанска служба св. оца нашега Василија Великог
6. Божанска служба Пређеосвећених
7. молитве које ђакон изговара на Литији Великог вечерња
8. молитва кољива на спомен светих
9. молитва која се изговара на Литији, када желиш
10. Последовање Вечерња 
11. Последовање јутрења
12. отпусти
13. молитву коју изговара архијереј или духовник за све грехе вољне и 

невољне , за сваку заклетву и клетву и за сваки грех
14. молитва друга, за исто 
15. херувика Велике суботе
16. херувика на свакодневној Литургији
17. Без наслова – Поговор који обухвата благодарење Богу за штампање 

књиге, време штампања, име владара у чије време се књига штампала и име 
штампара;

5.1.  Светога оца нашега Василија Великог архиепископа Кесарије 
Кападокијске, поука свештенику о божанској служби и о причешћу

Румунски литургичар ене Браниште каже да ова Поука св. Василија 
Великог је преузета од макарија из Крмчије св. саве где сачињава њену 24 
главу; она није присута ни у једном ранијем словенском рукопису Литур-
гије, него само у малобројним грчким рукописима пре xvi века. ова поука 
свакако да је била у оно време од велике користи за свештенослужитеље 
пошто је она надокнадила недостајање опширних рубрика у самом тексту 
Литургија које ће бити додате на крају каснијих словенских и румунских 
служебника. Поменута поука св. Василија Великог биће прештампана у 
каснијим словенским издањима служебника из xvi и xvii века у Влашку 
– Коресијев из Брашова из 1568-1570 године, Шербанов из Брашова из 1588 
године, архимандрита јована из манастира деалу из 1646 године. од сачу-
ваних преписаних рукописа макаријевог Литургијара из xvi века само 
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словенски рукопис бр.496 из Бибљотеке Румунске Академије садржава 
поменуту Поуку св. Василија Великог, а од каснијих рукописних служеб-
ника само словенски Рукопис бр.651 из 1654 године из исте бибљотеке109.

5.2.  Последовање Божанске службе,  
у њој и ђаконства (улога ђакона) = Проскомидија

ово последовање је превод дијатаксиса Цариградског Патријарха 
филотеја из 14 века. То што макарије не дода наслову име њеног аутора већ 
даје једно анонимно последовање не треба да збуњује пошто ово се сусреће 
и код већине словенских рукописа и издања, исто и код неких грчких ва-
ријаната филотејевог дијатаксиса. Поменути Румунски литургичар е. Бра-
ниште каже да ако се упореди оригинални текст филотејевог дијатаксиса 
са овим макаријевим онда се примећује да је то један од његових нај вер-
нијих словенских превода110. 

По обичном уводу у вези припреме свештеника за богослужење, који 
је иначе сличан данашњим Румунским Литургијарима, у макаријевом Ли-
тургијару узимање времена састоји се само од молитве: „Господе пружи 
руку своју са висине светога станишта свога…“, која долази после обичних 
поклона свештенослужитеља. Затим следи облачење одежди као што стоји 
и у данашњим румунским Литургијарима; онда умивање руку без данашње 
молитве: „Умићу са невинима руке своје…“. После долази наслов ПРО СКО-
МИДИЈА, штампан са црвеном бојом.

Вађење светог Агнеца је исто као данас, вади се из прве просфоре; 
постоји упутство ако је просфора још увек топла, да се Агнец ставља са 
кором доле да не би влажило; код уливања воде и вина у путиру није на-
значено благосиљање сједињења.

честица за Пресвету Богородицу вади се из друге просфоре; код став-
љања честице за Пресвету Богородицу нема данашња формулација: „Ста-
де царица са десне стране Теби…“, већ само је наведено да се она ставља са 
леве стране св. хлеба.

Из треће просфоре ваде се честице за девет чинова овим редом:
1. за часни Крст и часне небеске силе Бестелесне
2. за св. јована Крститеља
3. за св. Апостоле
4. за св. јерархе; међу њима се помиње и св. сава српски
5. за св. мученике
6. за Преподобне; међу њима и св. симеон српски мироточиви

109 ibidem, стр. 1039-1040
110 ibidem, стр. 1041
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7. за св. Бесребренике
8. за св. Богооце јоакима и Ану
9. за св. дана и свих светих

Проф. Браниште каже да у данашњим румунским Литургијарима не 
вади се честица за часни Крст и часне небеске силе, већ се прва честица 
вади за св. јована Крститеља, док друга за св.Пророке; честица за часни 
Крст и часне небеске силе је назначена код макарија исто као што стоји 
код већине старијих грчких и словенских издања филотејеве дијатаксе и у 
штампаним издањима словенског Литургијара из xvi и xvii века111.

оно што треба нагласити код овог момента Проскомидије јесте по-
мињање св. саве српског и оца његовог, св. симеона мироточивог. По-
мињање ових светих се сусреће у служебницима штампаним у Венецију, 
као и у онима из Влашке који верно преносе макаријево издање, на пример 
служебник из 1588 године штампан у Брашову. Такође оно се налази и у 
првом преводу Литургијара на румунском језику ђакона Коресија штам-
пан 1570 године у Брашову. од рукописних преписа макаријевог Литур-
гијара неки сачувају помињање на Проскомидији ове двојице светих срба, 
као што су словенски рукописи бр. 228 и бр. 496 из Бибљотеке Румунске 
Академије112. Професор е. Браниште истакне да макаријев Литургијар има 
неодређена и нејасна упутства у вези места стављања честца за Пресвету 
Богородицу и девет чинова113.

 даље у тексту Проскомидије је наведено вађење честица за живе и 
упокојене без набрајања просфорe, већ је то назначено само изразом „из 
друге просфоре“. Код честица за живе помињу се:

а) епископ места – именом
б) Владар – именом
в) Игуман манастира – именом, и клир црквени – у опште
Исто једна битна посебност у чину Проскомидије макаријевог Литур-

гијара, а присутна и код филотеја, јесте тo да после вађења честица за живе 
и за мртве од стране свештенослужитеља, стоји напомена да ђакон узевши 
једну просфору и св. Копље помиње себе и друге живе кога хоће, па затим 
из друге просфоре помиње упокојене tога нема у данашњем румунском 
Литургијару већ Браниште нагласи да је ово задржано само код унијата 
византијског обреда114. 

111 ibidem, стр. 1043
112 ibidem, стр. 1044
113 ibidem, стр. 1045
114 ibidem, стр. 1047
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даље редослед Проскомидије је исти као у дијатаксису и скоро исти 
као у данашњим румунским служебницима, фали само отпуст пошто се 
одмах наставља св. Литургијом.

5.3. Божанска служба Св. Оца нашега Јоана Златоуста
наслов Литургије св. јована Златоуста у макаријевом Литургијару 

није стављен на почетку ове Литургије као што је у данашњим служебни-
цима, већ раније у Последовању Проскомидије, пре молитве над кадилом 
при покривању св. дарова. Због тога се пита Браниште да ли је то технич-
ко-штампарска грешка или је то верни пренос са рукописног предлошка?115 
Било како да буде наслов на овоме месту се налази и у другим каснијим 
издањима Литургијара – Брашов 1568-1570 и 1588, Венеција 1519, 1554 и 1570, 
који верно преносе све од макарија, па и место наслова116.

молитва првог Антифона је стављена после прозбе „Да нас избави од 
сваке невоље…“, молитва другог Антифона је смештена између прве две 
прозбе мале јектеније, а молитва трећег антифона се налази одмах после 
другог Антифона, а пре друге мале јектеније.

Први антифон се састоји од 1, 2, 15-ог стихa 91Псалма , „Слава …и 
Ниње..“; aлтернативно се поји „Молитвама Богородице…“.

други антифон се састоји од 1, 2, 7-ог стиха 92Псалма …; „Mолитвама 
светих Твојих…“, „Слава и Ниње…“, „Jeдинородни…“.

Трећи антифон се састоји од 1 – 5-ог стиха Псалма 94; овде није назна-
чено да се алтернативно поји „Спаси нас Сине Божји…“, него само то да 
појимо „Блажена или Антифон“. 

Кади се после читања Апостола док се поји „Алилуја“ са стиховима.
на сугубу јектенију нема прозбе за архијереја, има посебна прозба за 

супругу владара, и друга „за оне који су служили и служе у овоме светоме 
храму“.

отварање антиминса је назначено одмах после возгласа ове јектеније.
молитва за оглашене има наслов: „Молитва за оглашене пре Светог 

Узношења“.
Кађење за време херувика је извршено од ђакона; излазећи са светим 

даровима свештенослужитељи изговарају само: „Све вас да помене Господ 
Бог у Царству Своме“, исто као и у филотејевом дијатаксису. ушавши у 
олтару, свештеник изговара: „Подигните …врата ваша“ и „Подигните се 
Врата вечна…“ а ђакон: „Благословен који долази у име Господње…“; oд ос-
талих тропара свештеник изговара само: „Благообразни Јосиф…“.

115 ibidem, стр. 1048
116 ibidem
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После позива: „Стојимо смерно, стојимо са страхом…“, одговор вер-
ника је: „Mилост, мир, жртва хвале“, онако као што стоји у најстаријим 
словенским рукописима и у рукописним преписима и штампаним изда-
њима макаријевог Литургијара из xvi века као и у неким другим каснијим 
штампаним издањима. 

одмах после шта ђакон изговара: „Стојимо смерно, стојимо са стра-
хом…“, свештеник узима воздух са св. дарова и изговара: „Свети Боже, 
Свети Моћни, Свети Бесмртни, помилуј нас“, целива га и оставља.

Када јереј узглашава: „Твоје од Твојих, Теби приносећи због свега и за све“, 
показују светиње обојица, и јереј и ђакон.

При освећењу светих дарова, нема Тропара Трећег часа; има га у да-
нашњим румунским Литургијарима.117.

После што свештеник узглашава: „Најпре помени Господе епископа на-
шег…“, одмах се моли: „Помени Господе, по мноштву милости Твоје, и моју 
недостојност и прости ми свако сагрешење вољно и невољно; и немој ради 
наших грехова забранити благодат Светога Твога Духа од предлежећих 
Дарова“.

онда када свештеник ставља део св. хлеба у св. чашу изговара: „Пу-
ноћа Св. Духа“, а када улије топлоту онда изговара: „Топлота Св. Духа“.

Код макарија је назначено да се ђакон препојасује орарем својим сада 
пре причешћа.

Када се причешћују свештенослужитељи изговарају прву молитву у 
мало измењеној форми него што је имамо данас: „Верујем, Господе, и испо-
ведам да Ти јеси Син Бога Живога, Који си сишао са Небеса и оваплотио се 
од Духа Светога да спасеш грешне, од којих сам први ја“, даље као и у да-
нашњим служебницима. 

Ђакон после што се причешћује целива свештеника који изговара: 
„Христос међу нама“, а ђакон одговори: „Јесте и биће“ ; нема данашње: „Eво 
дотаче се усана мојих…“, такође нема назначено изговарање данашњих мо-
литви које свештеник или ђакон изговара при стављању свих честица са 
дискоса у Путиру, или молитве благодарења по причешћу. 

свештеник позивајући верни народ на причешће, изговара: „Са стра-
хом Божјим и вером“, a ђакон настави „Приступите“; по причешћу верних 
ђакон држи св. Путир, а свештеник благосиља народ.

Ђакон изговара : „У миру изиђимо“; крај св. Литургије је описиван ис-
то као код филотеја; отпуст није назначен, него само „Молитвама Св. От–
аца наших…“.

117 ibidem, стр. 1052
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5.4. Божанска служба Св. Оца нашега Василија Великог

Литургија св. Василија Великог обухвата у макаријевом Литургијару 
листове 57-86. она почиње напоменом где се каже да до овде се поји св. 
Литургија св. јована Златоуста а даље св. Василија, дакле не понавља за-
једнички део за обе Литургије; следи молитва за оглашенe, и даље све по 
реду цела Литургија св. Василија Великог118. 

Као посебност Литургије св. Василија Великог код макарија је при-
суство јектеније са молитвом за оне који се спремају за св. Просвећење. 
на маргини са десне стране странице стоји назначен један велики крст 
црвене боје да би привукао пажњу служашчем, а пре почетка поменуте 
јектеније стоји напомена: „Треба се знати да додамо и ове јектеније и мо-
литве од Среде Крста до Велике Среде.“ ова јектенија се налази у многим 
грчким рукописима, у скоро свим рукописним словенским служебнници-
ма до xviii века, као што су: Ркпс бр. 28, бр. 30, бр. 228, бр. 231, бр. 234, бр. 
420, бр. 492, бр. 496 – чувани у Бибљотеку Румунске Академије. Такође она 
се налази и у словенским служебницима штампаним у Брашову 1568-1570 
године и 1588 године, као и у румунским рукописном служебнику бр. 707 
из Бибљотеке Румунске Академије, исто и у служебнику из 1724 поп јована 
из сујуга-Бихор119.

Рубрике са упутствима су скромне и лаконске; нису забележени тек-
стови херувика који се поје на Литургију св. Василија Великог на Велики 
четвртак и на Велику суботу; изговарање прозбе: „Стојимо смерно, сто-
јимо са страхом…“- припада ђакону, изговара се наизменично са „Свети 
Боже…“- од свештеника; одговор народа на ову прозбу је: „Милост, мир, 
жртва хвале“.

Исто као и код Литургије св. јована Златоуста нема тропара трећег 
часа у последовању епиклезе; треће благосиљање св. дарова бива при из-
говарању речи: „Изливеном за живот света“, а не као у данашњим румун-
ским Литургијарима, где треће благосиљање буде при речима: „Претво-
ривши их Духом Твојим Светим“ – што представља пренос из Литургије 
св. јована Златоуста120.

После молитве Господње, стоји : „Главе своје Господу приклонимо“, док 
код Литургије св. јована Златоуста имамо : „Главе ваше Господу приклоните“.

молитва благодарења је овде изговарана после причешћа Верника, по 
благосиљању : „Спаси Боже људе Твоје…“.

остало до краја је исто као код Литургије св. јована Златоуста.

118 ibidem, стр. 1054
119 ibidem, стр. 1055
120 ibidem
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5.5. Божанска Служба Пређеосвећених

Румунски литургичар е. Браниште каже да предложак употребљен од 
макарија за штампање Пређеосвећене Литургије јесте један старији про-
тотип који се сусреће у грчким рукописимса xvi века, са мањим додацима. 
овде она не почне упутствима о припреми за њено служење, већ директно 
се улази у њен редослед: свештеник и ђакон се клањају игуману или ње-
говом месту, затим чине три поклона пред светим дверима, клањају се 
према певницама, улазе у св. олтар, облаче одежде изговарајући молитве 
по обичају, а почетак је са: „Благословен Бог наш…“. овакав почетак имају 
сви рукописни и штампани Литургијари у xvi веку у Влашку, као и сло-
венски Литургијар штампан од архимандрита јована у манастиру деалу 
1646 године121.

молитве трију антифона су стављене пре велике јектеније, што значи 
да су оне били читане од свештеника док се за певницом прочитао 103 пса-
лам; после прве паримије ђакон изговара: „Премудрост, смерно стојимо“, 
а свештеник наставља: „Светлост Христова просвећује све“; одмах после 
почетка друге паримије ђакон затвара св. двери, а по читању паримије на-
род поји: „Да исправитсја…“, док свештеник и ђакон стоје пред св. Пре-
столом.

сугуба јектенија је названа „Велика јектенија“, после ње је назначено 
отварање антиминса; за време херувике ђакон кади само св. Престо; по 
„Оче наш“, ђакон изговара: „Главе своје Господу приклонимо“; за причешће 
стоји упутство да се врши по обичају, када се позивају верници за св. При-
чешће ђакон изговара: „Приступите“. По причешћу верних ђакон однесе 
св. Путир на Жртвенику, а свештеник изговара тајно: „Благословен је Бог 
који нас просвећује и освећује“, а затим гласно: „Свагда сада и увек и у векове 
векова“, народ одговара : „Благосиљаћу Господа у свако време…“. Значи код 
макарија ово је назначено да се поји на место где се данас поји: „Нека се 
испуне уста наша хвале Твоје, Господе…“.

даље редослед је исти као код Литургије св. јована Златоуста и св. 
Василија Великог. она се завршава молитвом за употребу св. дарова.

5.6. Остали литургијски делови Макаријевог Литургијара
a) молитве које ђакон изговара на Литију Великог вечерња обухватају 

скоро цело данашње последовање Литије само нешто сажетије: прву јек-
тенију „Спаси Боже људе твоје…“ и следећу молитву: „Владико много мило-
стиви Господе…“ изговара свештеник, исто као и молитву благосиљања 
хлебова. макарије верно пренесе по једном старијем предлошку ово по-

121 ibidem, стр. 1056-1057
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следовање без упутства за служење и без много имена светих који се по-
мињу. у јектенији се поименице помињу само св. јован Крститељ, св. 
Архиђакон стефан и св. Богооци јоаким и Ана122.

б) Mолитва кољива на спомен светих је иста која се и данас чита и која 
се налази у служебницима или Требницима.

в) Moлитва која се изговара на Литију, када желиш – садржи задњи део 
почетне јектеније од последовања Литије, почевши са: „Још се молимо да 
ова света обитељ и сваки крај буду сачувани…“, и даље укључујући и „Ус-
лиши нас, Боже, Спаситељу наш… “. ова молитва је назначена од макарија 
у садржају да се изговара „Недељом на Јутрење, после Тројичног канона, 
када желиш“123.

г) Последовање Вечерња је изложено веома јединоставно, садржава 
само возгласе које свештеник изговара у току Вечерња, као и молитву Вхо-
да и молитву приклањања главе; фале светилничне молитве, а молитва 
Входа није иста која се данас налази у служебницима већ ова: „Благи чо-
векољубиви Царе, Који све благосиљаш, скрушеним срцима и смерним ду-
хом, усрдно те молимо, благослови изласке наше и уласке, као један долазак 
и одлазак наш са анђелима, Христе истинити Боже наш, Који си благосло-
вен, свагда сада и увек и у векове векова.“ Исти текст ове молитве се налази 
и у свим рукописним и штампаним издањима макаријевог Литургијара из 
xvi века124.

д) Последовање јутрења је код макарија изложено скематично исто 
као и Вечерње; садржи само почетни благослов, текст свих возгласа и мо-
литву са краја јутрења, која је иста као данас; фале рубрике као и молитве 
које свештеник чита за време шестопсалмија.

ђ) отпусти – Поред свакодневних отпуста, дати су и отпусти на Го-
сподње празнике и отпусти на празнике значајнијих светих у току године, 
почевши са 1 септембром. Исто у овом поглављу макарије даје и Возгласе 
на малим јектенијама по песмама Канона на Васкрсном јутрењу, а заврша-
ва отпустима на службама за упокојене.

е) молитву коју изговара архијереј или духовник за све грехе вољне и 
невољне, за сваку заклетву и клетву и за сваки грех – то је друга молитва 
која се данас налази у српском Требнику у чину св. Тајне Исповести, док 
у Румунском молитвослову то је прва молитва чина који носи исти назив 
као код макарија, а ово последовање се налази у молитвослову у поглављу 
са насловом „Разрешења“, она гласи: „Господе Исусе Христе, Сине Бога жи-
вога, Пастиру и Јагње које узима на себе грех света…“. друга молитва за 

122 ibidem, стр. 1059
123 ibidem
124 ibidem, стр. 1059-1060
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исто је данашња прва молитва која се налази у Поретку причешћа болес-
ника у српском Требнику, а у Румунском молитвослову то је трећа: „Нека 
се свемилостиви Господ Бог смилује на тебе. Нека Господ Исус Христос ис-
пуни све добре молбе твоје…“125

ж) садржај макаријевог Литургијара се завршава са два „Херувика“, 
први који се поји на Литургији св. Василија Великог на Велику суботу: 
„Нека умукне свако тело човечије…“, а други је онај обични: „Mи које Херу-
виме тајанствено изображавамо…“. е. Браниште мисли да је макарије 
додао ова два херувика да би попунио заједно са Поговором задња два 
листа 127 и 128 своје књиге. Код оба херувика први део који се поји пре 
входа са светим даровима је штампан црном бојом а други део који се поји 
по входу је штампан црвеном бојом.

Литургичар е. Браниште сматра да предложак коришћен од макарија 
приликом штампања Литургијара није словенски превод филотејевог ди-
јатаксиса патријарха ефтимија Трновског нити касније копије овог прево-
да, већ један превод учињен негде у српским земљама или можда у Влашку 
од српских монаха. Браниште мисли да овај превод је могао бити урађен у 
Влашку у xv веку од св. никодима Тисманског који је као његов савреме-
ник лично познавао филотеја или можда баш од бившег Цариградског 
патријарха нифона потоњег влашког митрополита у xvi веку126. Изгледа 
по свему судећи да највероватније је то било нифоново дело пошто каже 
Браниште да је овај превод најчистији познати словенски превод, јер у 
моменту када је био употребљен од макарија он није био под утицајем 
каснијих додатака као што се на пример догодило са преводима ефтимија 
и Кипријана из xiv века127. 

 Присуство у последовању Проскомидије помињања св. саве и св. 
симеона мироточивог могло би се објаснити пореклом штампара са једне 
стране, или благословом митрополита максима Бранковића са друге стра-
не, а што је највероватније је употреба једног српског рукописа као пред-
ложак128. Проф. Браниште сматра да ово би се могло доказати ако би се 
имало приступа старијим српским и румунским рукописима пре макарија. 
нажалост најстарије очуване словенске рукописе употребљене у Влашку 
потичу из xvi века, а из њиховог описивања учињеног од руског слависте 
јацимирски произлази да оне нису сличне макаријевом Литургијару129. 
Oво се може рећи за макаријево последовање Проскомидије и Литургије 

125 ibidem, стр. 1060
126 ibidem, стр. 1064
127 ibidem, стр. 1065
128 ibidem
129 ibidem
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св. јована Златоуста, а за Литургију св. Василија Великог и за Пређео-
свећену Литургију Браниште каже да пошто филотејев дијатаксис ништа 
не помиње, макарије је употребио као предложак старије словенске руко-
писне текстове, што се може објаснити присуством јектеније и молитве за 
оне који се спремају за св. Просвећење у Василијевој Литургији као и по-
четак Пређеосвећене Литургије са „Благословен Бог наш…“130.

Mакаријев Литургијар је био свакако коришћен и јужно од дунава од 
стране срба и бугара, а поготово у румунским земљама, првенствено у Вла-
шку, што се може доказати сауваним примерцима у Румунију. Примерак из 
колекције руса П. ј. счукина зна се да потиче из молдавије131. Oсим ориги-
налног штампаног издања по румунским земљама су постојали и многе 
рукописне или штампане копије макаријевог Литургијара све до xvii ве-
ка. овде се могу набрајати словенски Литургијар штампан између 1568-1570 
године од Коресија у Брашову и други словенски Литургијар штампан 1588 
године од Коресијевог сина Шербана, а од 29 словенских рукописа Ли-
тургијара сачуваних у Бибљотеку Румунске Академије, бар 6 примерака из 
xvi века су верне копије макаријевог Литургијара (Ркпс. Бр. 28, 228, 231, 
234, 420 и 496 )132. Исто макаријев Литургијар је послужио као оригинал за 
први румунски превод Литургиара, штампан од Коресија 1570 године у 
Брашову133. Браниште истакне да овај влашки Литургијар јеромонаха ма-
карија представља прототип за каснија словенска издања служебника 
штам пана у Венецију 1519, 1527, 1554 и 1570 године. Исто он мисли да јеро-
монах Пахомије, састављач словенског Литургијара из 1519 годину у Ве-
нецију, могуће да је био један од макаријевих ученика и сарадника134.

словенски Литургијар штампан од јеромонаха макарија 1508 године у 
Влашку представља не само почетак штампарства у Румунским земљама 
него почетно поглавље на словенском језику у историји служебника, нај-
главнија православна богослужбена књига. Будући да је то прво штампано 
издање ове књиге, макаријев Литургијар одређује његовим ауторитетом 
прототип свих будућих издања служебника у облику који ће искључиво 
бити употребљен скоро један ипо век не само у Румунској Цркви него и код 
словенских народа као што су срби и бугари, а његови одјеци осећају се чак 
и после тога.

онда када је реч о макаријевим делима треба истаћи не само утицаји 
који су подстакли макарија на ову делатност, већ и веома велики утицај 

130 ibidem, стр. 1065-1066
131 ibidem, стр. 1066
132 ibidem
133 ibidem
134 ibidem, стр.1067
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који је имала макаријева влашка штампа на целокупну ћирилску јужно-
европску штампу у xvi веку, колико румунску толико и јужно-словенску. 
у том смислу треба поменути оснивање 1519 године Гораждевачке штам-
парије у херцеговини. овде ће Теодор љубавић штампати три књиге: слу-
жебник 1519 године, Псалтир 1521 године и молитвослов 1521 године. у Го-
раждевачким издањима налазимо елементи орнаментације књига као и 
иницијална слова што неоспорно одражавају утицај макаријеве влашке 
штампе.

Као закључак можемо рећи да макаријеве књиге штампане у Влашку 
између 1508-1512 године сместе румунску штампу на главном месту између 
оне јужно- европске. у контексту ћирилске европске штампе, макаријева 
штампарска делатност из Влашке обухвата једно значајно место што из-
ражава са једне стране степен културног развијања, а са друге стране слога 
и сарадња православних народа у превазиђењу свих историјских непри-
лика и тешкоћа са којима су се сусретали. макаријеве влашке књиге пред-
стављају чврсту везу између свих православаца на Балкану јер је макарије 
своју вештину пренео у Влашку, тамо где је било нужно потребно, будући 
свестан да одавде може помоћи и свој народ и остале православце јужно од 
дунава који су употребили у богослужењу словенски језик у њиховој бор-
би за очување православне вере и националног идентитета. Због свега тога 
личност јеромонаха макарија заслужује једно главно место не само у ис-
торију и културу православних срба и румуна већ уопште историје и кул-
туре Балкана. 
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мИЛе суБоТИћ

мИГРАЦИје сРБА сА ПРосТоРА КАРЛоВАчКе 
мИТРоПоЛИје у сједИЊене АмеРИчКе дРЖАВе 

КРАјем xix И ПочеТКом xx ВеКА

Апстракт: срби који су се крајем деветнаестог и почетком двадесе-
тог века селили у сједињене Америчке државе, били су углавном са 
духовног простора Карловачке митрополије. Прве српске црквене 
структуре у Америци настале су по моделу црквено-школских оп-
штина у Аустроугарској монархији, у духу Рескрипта из 1868. године. 
овај прегледни рад сагледава личности и догађаје из поменутог пери-
ода у контексту друштвених, економских и политичких прилика са 
обе стране Атлантика. 

Кључне речи: српска Црква у Америци, Карловачка митрополија, Ау-
строугарска, мађаризација, Рескрипт, стеван Карамата, сава Вуковић. 

Увод
Пре тачно сто година, историчар наше помесне Цркве, Радослав Грујић 

(1878-1955) забележио је следеће: „Карловачка митрополија обухвата данас све 
Православне србе у Војводини, славонији и хрватској. Има око 1.200.000 
душа, од којих је око 700.000 у хрватској и славонији, а око 500.000 у Вој-
водини.“ Професор Грујић је још констатовао да црквено-народни живот 
у Карловачкој митрополији тече самоуправно, углавном још на основу 
дветог члана закона угарског сабора од 1868. године, царског Рескрипта од 
исте године и других уредби, које су донели народно-црквени сабори после 
поменутог Рескрипта.1 Пошто је побројао све покрајинске српске Цркве, 
које су ушле у сатав обновљене Пећке патријаршије 1920. године, Грујић је 
још додао: „најпосле, и у Америци постоји слабо организована српска 
Црква, под врховном влашћу руског америчког архиепископа.“2 

1 Радослав м. Грујић, Православна Српска Црква, Београд 1995, 134.
2 Р. Грујић, Православна Српска Црква, 113.
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Број српских црквено-школских општина у Америци крајем деветна-
естог и почетком двадесетог века, које су оснивали световњаци, непрекид-
но је растао. над овим заједницама није постојала виша црквена власт, 
иако су оне канонски припадале Руској Цркви. Пошто није било довољно 
свештеника, амерички срби су се директно обраћали за помоћ српским 
епископима у србији, Аустроугарској и Црној Гори. Због тога је о србима 
у Америци средином xix века писала Подунавка, забавно-поучни часопис, 
који је једном недељно излазио у Београду од 1843. године: „Желя добитка, 
и старане за поболшане станя свога, повукла е са свїю страна европе доста 
велико число жителя у Америку. Између пришелаца ових има и наше браће 
србаля…Єдино што имъ оскудева, и коє сви изъ душе и срце желе, єсте 
црква, у коїой бы по светомъ закону праотаца своихъ, коме као прави и 
корени србльи до последнегъ издиханїя, и на ма коме краю света, верни 
остаю, Бога свога славити могли…младићи наши, кои у доста великомъ 
брою сваке године изъ богословскихъ училишта излазе, и докъ свеште-
ническїй чинъ и парохїйцу какву не добїю, тврду корицу хлеба гристи 
принуђени єсу, требало бы да покушаю срећу свою кодъ прекоморске та-
мошне наше браће.“3 

Прву научну монографију о српскoj Цркви у Америци објавио је, 1994. 
године, епископ сава Вуковић (1930–2001), у издању Каленића из Кра гу-
јевца, под насловом: Историја Српске Православне Цркве у Америци и Ка-
нади 1891–1941. епископ Вуковић је за њено писање искористио обимну 
архивску грађу, не само српских епархија у Америци, већ и архивску грађу 
из матице, пре свега из Карловачке митрополије.4 Изазов за историчаре 
наше помесне Цркве је да догађаје и личности, о којима је епископ Вуковић 
писао, сагледају у ширем контексту друштвених, економских и политич-
ких прилика са обе стране Атлантика. Контекстуализација и даља исто-
ријска истраживања о формирању српских црквених струтура у Америци, 
указала би на значај духовног наслеђа Карловачке митрополије у том про-
цесу.

3 Србльи у Америки, Подунавка. Бр.10, Београд 5. марта 1848. уп. сава Вуковић, Историја 
Српске Православне Цркве у Америци и Канади: 1891–1941, Крагујевац 1994, 15.

4 епископ сава Вуковић је као грађу за ову монографију користио новине и магазине који су 
представљали званичне публикације помесних Православних јурисдикција, епархија, чак и 
већих парохија. Такође је користио јубиларне споменицаме, које у Америци немају академски 
карактер. Њихов садржај су превасходно честитке и рекламне поруке, који има за циљ прикуп-
љање материјалних средстава. у њима се само на првим странама повремено налазе извештаји 
и одлуке епархија, епархијских тела, фотографије и фототипије важних докумената, као и при-
лози за летописе, који могу да буду извори за општу историју и Историју српске Православне 
Цркве.
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 Друштвене и политичке прилике у Угарској  
крајем XIX и почетком XX века

Крај xix века у Аустроугарској монархији обележили су одјеци рево-
луције у европи 1848. године. међу србима на духовном простору Карло-
вачке митрополије у Аустроугарској монархији, снажни су били одјеци 
мајске скупштине, и настављала се борба за очување привилегија и поли-
тичких права, односно српског националног и верског идентитета. Прелаз 
из xix у xx век на овим просторима карактерише и буђење мађарског 
национализма, и систематско гушење права срба и другог немађарског 
становништва. 

Британски историчар Ален Џ. П. Тејлор (1906–1990) сматра да је по-
беда дуализма у Аустроугарској монархији показала политичку вештину 
мађарске нације. мађари су били свесни да су мањина у угарској, и због 
тога је њихово ситно племство настојало да остале народе учини беспо-
моћнима. суочени са опасношћу националне конкуренције, они се нису 
усуђивали да спроведу одредбе Закона о народностима из 1868. године. 
мађари су тражили да сви становници угарске знају мађарски језик. За 
било коју националну мањину није било ни основних, ни средњих држав-
них школа. мађарско ситно племство у то доба је спречавало свако поли-
тичко истицање других народа, тако што је истеривало из парламента њи-
хове представнике и осуђивало њихове организације. на почетку xx века 
у угарској, преко деведесет процената државних чиновника, лекара и су-
дија су били мађари. Ален Џ. П. Тејлор констатује да ни једна нација у 
угарској при томе није била способна за организовани отпор.5 

мађарске статистике са почетка xx века показују знатно опадање бро-
ја православног становништва у угарској. Преглед Карловачке митрополије 
у овом периоду је дао Илија Вучетић у Збирци уредби, која је објављена 1897. 
године у новом саду. укупан број душа који обухвата духовно подручје 
Карловачке митрополије у седам епархија према овом прегледу је био 
785.413.6 Велики број немађарске популације се у том периоду спонтано 
иселио из простране и плодне угарске, да би се настанио у сједињеним 
Америчким државама. угарске власти су ту појаву објашњавале пре на-
сељеношћу, иако је на исте просторе са севера колонизовано искључиво 
мађарско становништво. епископ сава Вуковић сматра да се овде радило 
о прикривању трагова мађарске насилне, тихе унутрашње колонизације, у 
контексту спровођења великомађарског политичког пројекта (1882–1918). 

5 Ален Џ. П. Тејлор, Хабзбуршка монархија, Београд 2001, 210–211.
6 Илија Вучетић, Збирка уредаба, нови сад 1897, 38–72. уп. мира Шовљаков, Епархија бачка 

по шематизму из 1916. године, епархија бачка кроз векове, Бачка Паланка 2018, 293–294.
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староседеоци су покретани са својих огњишта из најплоднијих крајева под 
изговором хиперпопулације, на чему је како сматра Вуковић, врло вешто 
радио мађарски државник гроф Иштван Тиса (1861–1918). он је из држав-
ног буџета субвенционисао паробродску компанију Кунрад, тако што јој је 
давао премије за исељенике.7 један од ових агената се појавио у славонији 
1897. године, како би врбовао србе. Пакрачки епископ мирон (1890–1941) 
написао је због тога циркуларно писмо свом свештенству, и упозорио га да 
чува народ од непотребног расељавања.8

 Америчко друштво у доба формирања српске дијаспоре  
и њених првих црквених структура
са друге стране Атланског океана, сједињене Америчке државе из-

ашле су на међународну сцену и постајале велика сила. након рата са Шпа-
нијом, сједињене државе су припојиле хаваје, Порторико, Кубу и Гуам, где 
су почеле за изградњом поморских база. Америка је колонизовала Панаму 
и покренула изградњу Панамског канала, у циљу скраћивања поморског 
пута између Атлантика и Пацифика. За експлоатацију пољопривредних, 
рудних и осталих природних добара, као и изградњу транспортне инфра-
стуктуре, била је потребна огромна радна снага. Период прелаза из xix у 
xx век се стога у историји сједињених Америчких држава назива ера 
реконструкције или ера прогреса. овај период трајао је од 1865. године до 
1918. године, и карактерише га индустријализација Америке и велики при-
лив усељеника.9 Заједно са индустријализацијом, текла је и урбанизација 
Америке.10 у 1910. години трећину становника у осам највећих америчких 

7 Вуковић, Историја Српске Православне Цркве у Америци и Канади: 1891–1941, 13. уп. А. Теј-
лор, Хабзбуршка монархија, 210–211.

8 епископ мирон (николић) је рођен 1846. године у славонској Подравини. Гимназију је учио 
у осијеку, сремским Карловцима и новом саду, а богословију у Пакрацу. Замонашио се у 
ораховици 1870. године. Рукоположења и производства примио је од пакрачког епископа ни-
канора (Грујића). Архимандрит мирон хиротонисан је за пакрачког епископа 1890. године. Као 
владика је посебну бригу посвећивао свештенству, оснивао библиотеке, фонд за децу и сирочад 
и учитељску школу. епископ мирон је у три наврата администрирао упражњеном Карловачком 
митрополијом. уп. сава Вуковић, Српски јерарси од деветог до двадесетог века, Београд 1996, 
319–320; с. Вуковић, Историја Српске Православне Цркве у Америци и Канади: 1891–1941, 14.

9 Амричка имиграциона служба почела је у овом периоду да контролише усељавање и о томе 
води прецизну статистику. у сједињеним државама власти се нису бавиле овим проблемом до 
1870. године. на основу ових података види се, да се у периоду од наредних педесет година, у 
сједињене Америчке државе доселило преко двадесет шест милиона имиграната са простора 
средње, Источне и југоисточне европе. Амерички историчари сматрају да се од тог броја имеђу 
пет и шест милиона вратило у своје матичне земље, након што су стекли одређени иметак. уп. 
јohn H. Erickson, Orthodox Christians in America, New york 1999, 41–43.

10 од двадесет седам милиона и петсто хиљада емиграната, који су дошли у Америку у периоду 
између 1897. и 1920. године, осамдесет девет процената је било из европе. од тога је из Русије, 
Источне и средње европе било седам милиона и осамсто хиљада. Имигранти су матичне земље 
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градова чинили су странци, док су више од једне трећине били Американ-
ци из друге генерације. још већа концентрација странаца била је у неким 
мањим индустријским местима, као на пример у рударским насељима 
Пен силваније, где се експлоатисао угаљ и гвожђе, или у савезним држава-
ма Њу Џерсију и мичигену. деведесетих година xix века почео је да опада 
број досељеника из северне и западне европе, док се нагло повећао број 
досељеника из јужне и источне европе. ова такозвана „нова емиграција“ 
долазила је из заосталијих делова европе. многи досељеници су били не-
писмени и навикнути на низак животни стандард. они нису имали никак-
во претходно демократско искуство. хенри Бемфорд Паркс, амерички ис-
торичар са Њујоршког универзитета запажа да су ови имигранти државну 
власт памтили углавном као туђу угњетачку силу.11 он додаје да су нови 
досељеници у Америку у старом свету углавном били земљорадници, са 
традиционалним начином живота, који се генерацијама преносио из сред-
њег века. Првобитни разлози велике сеобе етничких група из јужне и ис-
точне европе у сједињене државе биле су економске промене. Пораст ста-
новништва, ширење новчане привреде и машинске индустрије су разори-
ли традиционални живот на селу. Крајем xix века почели су да се шире 
гласови о земљи изобиља преко Атланског океана. Те гласове су пре свега 
доносили агенти америчких рударских и индустријских корпорација, који 
су тражили јефтину радну снагу, као и паробродске компаније које су тра-
гале за путницима. ове компаније су на разне начине исељенике из источ-
не европе пребацивале у хамбург или Ливерпул, а одатле преко Атлантика 
у међупалуби, под веома лошим условима.12 Пут их је на крају доводио у 
угљене басене, челичане и фабрике одеће. Тако су нови амерички усељени-
ци морали да се прилагоде двострукој промени: преласку из европе у Аме-
рику и преласку из села у град.13

напуштали због сиромаштва, и прогана по националној и верској основи. Привукли су их 
послови, доступна земља са обраду, родбинске и пријатељске везе. уп. J. Erickson, Orthodox 
Christians in America, 41–44; Stephanie Muntone, U. S. History Demystified, Chicago 2012, 259–270; 
James West, A Little History of the United States, New Haven 2015, 222–229; Dimitry Grigorieff, The 
Orthodox Church in America: From the Alska Mission to Autocephaly, St. vladimir’s Theological Quarterly, 
vol. 14 no. 4 (1970) 201–203. 

11 Henri bemford Parks, Istorija SAD, beograd 1985, 481–482. 
12 Београдски забавно-поучни часопис Подунавка писао је средином xix века о путовању у 

Америку паробродом: „данасъ се у Америку лакше и брже путує, него ли се прво изъ Трста у 
Цариградъ; - та видимо да средствомъ добро уређеногъ саобштеня съ паропловима за 14. дана 
изъ европе у Америку стиже се.“ уп. Србльи у Америки, Подунавка. Бр.10, Београд 5. марта 1848; 
с. Вуковић, Историја Српске Православне Цркве у Америци и Канади: 1891–1941, 15.

13 Исељенички начин размишљања је у Америци био отворен ка новим могућностима. добар 
део америчке виталности потекао је од чињенице да су бројне придошлице донеле исељенички 
начин размишљања. Америчка нација постала је конфедерација између прошлости и садаш-
њости, односно савез емигрантских група, које су везане сећањем и сећањима. данијел Џ. 
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 Прве српске заједнице у Америци, њихова удружења  
и формирање црквено-школских општина

срби су масовно почели да се досељавају у Америку од 1880. године. 
Историја њиховог досељавања обично се дели на пет периода.14 у другом 
емиграционом таласу од 1880. до 1914. године, у сједињене Америчке државе 
доселили се су срби из: херцеговине, Боке Которске, далмације, славоније, 
Лике, Баније, Кордуна, Босне, Војводине, и најмање из србије.15 Подаци 
Америчке емиграционе службе казују да се у овом периоду, у Америку усе-
лило 650.545 јужних словена. у овој статистици Америчке емиграционе 
службе стоји, да је од тог укупног броја, срба и Бугара било 142.441. епи-
скоп сава Вуковић указује, да је разлог за тако мали број српских усе ље-
ника, чињеница да се већина јужних словена доселила из Аустроугарске. 
Америчка емиграциона служба је поданике Аустроугарске сматрала за ње не 
држављане. срба је у Америци, по неким проценама, до Првог светског 
рата било 200.000. По државном попису из 1910. године, у сједињеним 
државама било је 3.024.323 становника словенског порекла. По званичној 
америчкој статистици по вери, која је објављена 1915. године, српских пра-
вославних породица је било 64.000.16 стеван Карамата у свом извештају 
патријарху Лукијану Богдановићу17 (1908–1913) из 1910. године, уз списак 

Борстин, историчар и дугогодишњи библиотекар Америчког конгреса, сматра да је то довело до 
формирања и усавршавања политичких система великог града, који су моћ дали представ-
ницима нижих класа. уп. Danijel Dž. borstin, Amerikanci, Demokratsko iskustvo, beograd 2005, 240, 
241; Parks, Istorija SAD, 483. 

14 Први период је досељавање „старе емиграције“ од 1815. до 1880. године. други период, у коме 
је досељавање било најмасовније, је период „нове емиграције“ од 1880. до 1914. године. Трећа 
група емиграната доселила се у Америку у периоду од 1918. до 1941. године. четврти период, од 
1945. до 1965. године, је време досељавања срба из западне европе. Пета група емиграната се у 
сједињене државе досељава од 1965. године до данас. уп: с. Вуковић, Историја Српске Пра-
вославне Цркве у Америци и Канади: 1891–1941, 13, 18–20.

15 срби са простора јужно од саве и дунава у овом периоду готово да се нису исељавали. 
Краљевина србија је 1878. године добила међународно признање, градила своје државне ин-
ституције, и још раније дала сељацима земљу у власништво.

16 јoel Halpern, мichаel Petrovich, Serbs: Migration, Arrival and Settlement, Organizations, and 
Cultural Life, Harvard Encyclopedia of American Ethnic Groups, ур. Thernstrom, Stephen, Cambridge 
1980, 917–919.

17 у време избора патријарха Лукијана 1908. године, прилике у Карловачкој митрополији биле 
су веома тешке. уз помоћ добрих саветника, патријарх Лукијан Богдановић решавао је наго-
милане проблеме смишљено и плански. угарска влада није успела да одвоји патријарха од на-
рода покушајем да премести његово седиште у Будимпешту, и креира место епископа суфрагана 
у сремским Карловцима. Због тога је дошло до укидања српске народне аутономије за време 
Балканског рата 1912. године, и могућег настојања угарске владе да патријарха физички уклони. 
Лукијан Богдановић нестао је током лечења у Бад Гаштајну 1. септембра 1913. године. Његови 
посмртни остаци нађени су скоро два месеца касније у реци, километрима далеко од места 
нестанка. уп. с. Вуковић, Српски јерарси: од деветог до двадесетог века, 117; с. Вуковић, Ис-
торија Српске Православне Цркве у Америци и Канади: 1891–1941, 290–293.
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места у којима амерички срби живе, говори о њиховом броју од 150.000 до 
200.000.18

директор српске банке у Будимпешти стеван Карамата, обишао је 
српске колоније у Америци 1910. године. По налогу карловачког патријарха 
Лукијана Богдановића, одговорио је на прецизно постављена питања, и 
поднео детаљан извештај.19 Закључио је да емигранти нити воле Америку, 
нити она за њих мари, већ да је исељавање чиста рачуница.20 епископ сава 
Вуковић сматра да је поред економских, било и других разлога за исељавање 
у Америку. срби су у вишенационалним срединама Аустроугарске мо-
нархије трпели и били гоњени. српски младићи су неретко избегавали 
трогодишњу војну обавезу у Аустро-угарској, тако што су емигрирали у 
сједињене Америчке државе.21 Пратећи америчку индустријализацију, 
српски исељеници су у овом периоду, као и остали, често мењали послове 
и место боравка. енглески су слабо знали, и због тога су радили најтеже, 
најопасније и најмање плаћене послове.22 Послове су налазили у ливница-
ма, железарама, рудницима угља и бакра, и на грађевини. Груписали су се 
по етничкој и покрајинској основи. Живели су у баракама, заједничком 
смештају, и у њима самоорганизовали ред и дисциплину. Када би мало на-
учили енглески језик и успели да уштеде нешто новца, напуштали би за-
једнички смештај и заснивали породице. они који су међу њима били спо-
собнији, од уштеђевине су отварали угоститељске објекте, продавнице и 
занатске радње, углавном за потребе својих земљака. 

18 Стеван Карамата патријарху српском Лукијану, Будимпешта 27. октобра 1910. године (Ас.-
мИд, 1910. ф. ii, И/1-v). Грађа министарства спољних послова до 1918. године предата је на 
трајно чување и коришћење Архиву србије. уп: с. Вуковић, Историја Српске Православне 
Цркве у Америци и Канади: 1891–1941, 20.

19 стеван Карамата је извештај и предлог за уређење српске сркве у Америци показао ми-
хајлу Пупину, професору на Кулумбија универзитету у Њујорку, великом српском добротвору 
и националном раднику. Будући да је Пупин прихватио Караматин извештај, он се приписује и 
овом знаменитом америчком србину. епископ сава Вуковић запазио је да извештаја стевана 
Карамате нема у Патријаршијско-митрополитској архиви у сремским Карловцима, као ни 
одлуке патријарха Лукијана Богдановића у вези са њим. Тако се стиче утисак да га нису ни 
добили, или да патријарх и свети синод нису смели да га региструју. Карамата је копију свог 
извештаја и предлога доставио генералном конзулу Краљевине србије у мађарској, који га је у 
децембру 1910. године доставио министру иностраних дела србије. уп. с. Вуковић, Историја 
Српске Православне Цркве у Америци и Канади: 1891–1941, 74.

20 с. Вуковић, Историја Српске Православне Цркве у Америци и Канади: 1891–1941, 12–13.
21 с. Вуковић, Исто, 14.
22 Подаци Америчке емиграционе службе указују да је ниво образовања ових емиграната био 

низак, са два до четири разреда основне школе. нису имали радног искуства, и око четрдесет 
процента их је било неписмено. уп: H. Parks, Istorija SAD, 481–482; J. Halpern, M. Petrovich, Serbs: 
Migration, Arrival and Settlement, Organizations, and Cultural Life, 921–924; с. Вуковић, Историја 
Српске Православне Цркве у Америци и Канади: 1891–1941, 14.
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Амерички срби су живели у малим заједницама, које су називали ко-
лонијама. оне су биле својеврсна културна гета, што је био случај и са ос-
талим етничким групама у Америци тог доба. у њима су, притиснути на-
чином живота, најпре оснивали удружења, односно друштва која су их 
осигуравала од инвалидитета и смрти на раду. у том смислу су се угледали 
на америчке синдикате. уследило је оснивање музичких и фолклорних 
друштава, покретање новина и скромна издавачка делатност. Тек у првој 
деценији xx века, ове разнородне организације су ушле у састав новоос-
нованих црквено-школских општина, у којима су формиране прве српске 
парохије.23 Важно је напоменути, да се овај процес одвијао у једном слобод-
ном друштву, и без притисака или мешања државних власти.24 Проблем са 
којим су се срели је био проблем интеграције у америчко друштво. Аме-
рички социолози и антрополози запажају да је прва генерација рођена у 
Америци, која је васпитавана на наративу мејфлауера, дана захвалности и 
декларације независности, почела да прави отклон од националних и вер-
ских вредности својих родитеља.25 Потврду за то налазимо у писмима која 
су архимандрит севастијан дабовић26 (1863–1940) и Крсто Гопчевић из 

23 J. Halpern, M. Petrovich, Serbs: Migration, Arrival and Settlement, Organizations, and Cultural Life, 
921-924.

24 Америчкој влади је још 1791. године забрањено да призна било коју религију, или да фа-
воризује једну религију на штету других. Између осталог, то значи да Влада не може да именује 
верске поглаваре, намеће богослужење или молитву, издаје званична тумачења светих списа, 
или дефинише исповедања вере. овај закон је у Америци познат као „одвојеност цркве и др-
жаве“, и важи не само за хришћанске цркве, већ и за исламске заједнице, синагоге, и друге 
верске заједнице. овакав основни принцип одвојености цркве и државе, у америчким научним 
круговима се још зове и „неустановљавање“, како би му се дало правно значење и карактер.

25 у закључку своје уводне студије о дијаспори, Кевин Кени, професор историје на њујоршком 
универзитету, говори о неписаном закону треће генерације имиграната у Америци. унуци 
имиграната по њему покушавају да се сетe онога што су деца имиграната покушала да забораве. 
Припадници треће генерације покушавају да пригрле своју пошлост у жељи да сазнају ко су. 
Амерички имигранти су обично бивали приморани да њихова деца одбаце културу и језик 
старог света. Кени због тога сматра да је дијаспора као предмет истраживања увек важан за оне 
који желе да сазнају одакле су дошли, и шта су у Америци постали. уп. kevin kenny, Diaspora, A 
Very Short Introduction, New york 2013, 109.

26 Архимандрит севастијан дабовић одиграо је значајну улогу у животу српског народа у 
Америци крајем xix и почетком xx века. Рођен је као јован, у сан франциску, 1863. године. 
након завршене гимназије, школовао се у духовним академијама у Петрограду и Кијеву. За-
монашен је и рукоположен у чин јерођакона у Русији, 1887. године. епископ Алеутских острва и 
Аљаске николај (1851–1915) рукоположио га је у чин јеромонаха, и поставио за мисионара у 
државама Калифорнији и Вашингтону. Кратко је служио у минеаполису, и по повратку у Ка-
лифорнију, у граду Џексону основао је прву српску парохију и подигао прву српску цркву, 1894. 
године. српска Православна Црква канонизовала је архимандрита севастијана дабовића на 
светом Архијерејском сабору, 30. маја 2015. године у Београду. уп. с. Вуковић, Историја Српске 
Православне Цркве у Америци и Канади: 1891–1941, 39; vasa Mihailovich, A Lexicon of Serbian-
American Writers, New york 2013, 23–24; Constance tarasar, ур., America 1794–1976: Development of 
the Orthodox Church in America, New york 1975, 96; J. Erickson, Orthodox Christians in America, 41.
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чикага упућивали карловачком патријарху Георгију Бранковићу27 (1890–
1907). у својим писмима указали су да је све већи број америчких срба 
склапао мешовите бракове, да није крштавао своју децу и да је умирао но-
појан.28 Рани губитак националног идентитета срба у Америци, већ у првој 
половини xx века, један је од разлога зашто није могуће да се утврди њихов 
број. други разлог је тај што су америчке државне службе водиле статисти-
ке само на основу пасоша усељеника у сједињене државе. на тај начин су 
као држављани Аустроугарске једнако евидентирани срби, хрвати и Ру-
сини из подкарпатске области, као и јевреји. 

стеван Карамата је у свом извештају детаљано говорио о настанку 
српских црквених општина у Америци. оне су скоро све формиране од 
стране световњака по моделу црквено-школских општина у Карловачкој 
митрополији. Карамата је констатовао да су новоосноване црквене за јед-
нице америчких срба, нажалост, биле бледа слика оних у Аустрoугарској. 
Приметио је још да је већина њихових оснивача била млада и без искуства 
у погледу вођења црквених тела у матици. Карамата као представник елите 
са духовног простора Карловачке митрополије, није могао сасвим да раз-
уме да је то проузроковано специфичним околностима у којима су се наш-
ли срби у Америци. 

Закључак
срби који су се доселили у хабзбуршку монархију 1690. године, били 

су предвођени патријархом, образованим свештенством и народним прва-
цима. у случају досељавања срба у сједињене државе, углавном су их оку-
пљали и предводили бивши паори, који су у новим околностима постали 
радничка класа у градским срединама. Приликом оснивања црквених оп-
штина у Америци, ови млади срби ослањали су се на оно што су знали – 
углавном на уређење на основу Рескрипта из 1868. године. на тај начин је 
Рескрипт хабзбуршког цара франца јосифа i (1830–1916), иначе веома не-
популаран у Карловачкој митрополији, доспео на америчке просторе. овај 

27 Патријарх Георгије Бранковић је рођен 13. марта 1830. године у Кулпину, у свештеничкој 
породици. Завршио је гимназију у Врбасу и Карловачку богословију. у ђаконски и свештенички 
чин рукоположио га је бачки епископ Платон (Атанацковић). Био је капелан и администратор 
сенћанске парохије, а од 1859. године сомборски протопрезвитер. Георгије Бранковић изабран 
је за епископа темишварског, пошто је обудовио и замонашио се у Ковиљу, 1882. године. За 
патријарха је изабран 1. маја 1890. године. уп. с. Вуковић, Српски јерарси: од деветог до дваде-
сетог века, 117; с. Вуковић, Историја Српске Православне Цркве у Америци и Канади: 1891–1941, 47.

28 Крсто М. Гопчевић патријарху српском Георгију, Чикаго, 3. новембра 1891. године, Па три-
јаршијско-митрополијски архив, сремски Карловци 495/1891. уп. с. Вуковић, Историја Српске 
Православне Цркве у Америци и Канади: 1891–1941, 47; Игуман Севастијан (Дабовић) патријарху 
српском Георгију, 17. јуна 1905. године, Патријаршијско-митрополијски архив, с. Карловци 283/ 
1905. уп. с. Вуковић, Историја Српске Православне Цркве у Америци и Канади: 1891–1941, 98.
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наметнути протестантски Рескрипт, који је супротан канонском предању 
Православне Цркве, био је нажалост прихваћен од стране оних који су 
одлазили у Америку због неслагања са политиком Аустроугарске монар-
хије. Коментаришући ово запажање стевана Карамате, епископ сава Ву-
ковић закључио је да су српски исељеници у нови свет понели своју Пра-
вославну веру, и из љубави према Цркви основали прве црвене општине 
како су знали и умели. При томе били су у сталном страху да се не растури 
и проневери тешко стечена црквеноопштинска имовина.29 на тај начин је 
Карловачка митрополија непосредно утицала на оснивање и организацију 
српских црквених структура на америчком простору.
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SERbiAN iMMiGRANtS fROM tHE MEtROPOLitANAtE Of kARLOvtSy  
iN tHE UNitED SAtEtS Of AMERiCA At tHE END Of tHE 19tH AND  

iN tHE bEGiNNiNG Of tHE 20tH CENtURy

Summаry: Serbs from the Metroplitanate of karlovtsy in the Austrian – 
Hungarian Empire, immigrated in the United States at the end of the 19th 
and the beginning of the 20th century. They were running away from the 
religious oppression and quiet, but intensive process of hungarization. Or-
thodox Serbs were looking for a better life in the New World during the 
Reconstruction Era. They have established ethic societies and church – 
school congregations. Rules and regulations of these Serbian church com-
munities followed the matrix of The Austro – Hungarian Royal Rescript of 
the year of 1868. The spiritual heritage of the Serbian Metropolitanate of 
karlovtsy in that manner strongly influenced the American Serbs.

Keywords: Serbian Church in America, Serbian Matropolitanate of karlo-
vtsy, Austro – Hungarian Empire, Hungarization, Rescript, Stevan kara-
mata, Sava vukovich.
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сРПсКА КАнонсКоПРАВнА мИсАо у  
АусТРо-уГАРсКој нА ПРеЛАЗу ИЗ 19. у 20. ВеК

ТЕОЛОГИЈА НИКОДИМА МИЛАША  
У ФОРМИ КАНОНСКЕ ЕГЗЕГЕЗЕ

– први део –

Апстракт: епископ никодим милаш је изданак карловачке колевке 
српског богословља која је у тренутку када је он почео да је похађа иза 
себе имала већ шест деценија дугу традицију. о милашу као друшт-
веном прегаоцу, борцу за националну афирмацију срба и, пре свега, 
као црквеном пастиру, морамо говорити у категоријама, пре свега, 
његове личне, а потом и академске и духовне условљености политич-
ким и друштвеним контекстом посматраним у ширим оквирима од 
српско-националних и локално-далматинских, односно, посматрати 
његово дело у димензијама глобалнијих идеолошких конфликата и 
сукоба који се одвијају на простору европе у другој половини 19. века. 
сагледавајући историјску позорницу милашевог времена морамо 
констатовати да је друштвена средина у којој је он као епископ дело-
вао и стварао била наглашено вредносно крута, политички окрутна, 
културно затворена, а религијски нарцисоидна и искључива у свом 
римоцентричном идентитетском изразу. милашев теолошки посту-
пак не спада у ред стандардних и уобичајених покушаја излагања ис-
тина вере. он је пре свега полемичар и апологета, без претензија да се 
пројави као иноватор нових теолошких увида и концепција, већ се 
јавља више као тумач предања, његовог историјског контекста и акту-
елности унутар своје савремености.

Кључне речи: Канонско право, канонска егзегза, епархија далматин-
ска , Карловачка богословија и римокатолички прозелитизам 
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Увод

непосредно након масовнијег насељавања у јужним и југоисточним 
провинцијама Аустро-угарске монархије крајем 17. и у првој половини 18. 
века1, српски народ, нарочито његова духовна и интелектуална елита која 
је у највећој мери била везана за манастирске центре и црквену јерархију, 
као и делимично за војну организацију, улаже огроман напор да процес 
инкултурације нације у религијски и идеолошки веома затворену средину 
овешталу у римокатоличком вероисповедном и социјално-интегришућем 
кључу доведе до статуса релативно идентитетски препознатљиве, прих-
ватљиве и друштвено етаблиране социјалне заокружености и позициони-
раности2. у смислу досезања постављеног циља предузети напор у орга-
низовању образовних институција српскога народа на простору садашње 
Војводине, славоније и далмације, као и у Босни и херцеговини с краја 19. 
века, имао је одлучујући утицај. српски народ, иако већ значајно афирми-
сан у војним структурама империје, што је у великој мери доприносило 
његовом социјалном стабилизовању али не и његовом националном и вер-
ском идентитетском очувању3, имао је потребу за чвршћим повезивањем 

1 срби су, свакако, насељавали области северно од река саве и дунава стотинама година пре 
краја 17. века; погледати, Ђоко слијепчевић, Историја Српске Православне Цркве 2, 20.; међу-
тим, њихово бројније присуство и претпоставке за озбиљније институционално организовање 
у оквирима Аустро-угарске монархије отпочиње тек после велике сеобе срба из 1690. године 
предвођене Патријархом Арсенијем iii чарнојевићем, узроковане суровом одмаздом и терором 
турске војске над претежно српским сеоским становништвом Косова, метохије, области око 
градова скопља, Тетова и Призрена, као и Рашке области. После ове, прве сеобе, неколико 
деценија касније уследила је и друга (1737. године), исто веома масовна, предвођена Патријархом 
Арсенијем iv јовановићем Шакабентом; погледати, Ђоко слијепчевић, Историја Српске Пра-
вославне Цркве 2, 36-37; Присуство срба у областима далмације, Лике, Горског котара, Кордуна, 
Жумберка и Беле Крајине може се историографски и материјално евидентирати још у 11. и 12. 
веку, иако ће организационо бити више препознатљиво тек по оснивању аутокефалне Жичке 
архиепископије 1219. године и јаснијег идентификовања српског националног, културног, 
верског и политичког тела на Балканском полуострву. 

2 напори срба да институционално заштите свој положај у Аустро-угарској монархији по-
чињу одмах по преласку границе и уласком на територију Царства. Привилегијама цара Лео-
полда i, које је он издавао сукцесивно током последње деценије 17. века, срби стичу прве обрисе 
националне и верске препознатљивости унутар мултинационалне и мултикултурне Империје 
Касније ће ове привилегије бити потврђиване, умањиване и прошириване од потоњих аустро-
угарских владара, сходно променама политичких прилика у европи и унутар саме Империје; 
погледати, Ђ. слијепчевић, Историја … 2, 21-22. 

3 срби су као доказано даровит и успешан народ у владању војном вештином врло брзо и лако 
нашли своје место у аустро-угарској војној организацији. међутим, управо отуђење од матичне 
средине, честе прекоманде и задаци у изолованим гарнизонима и на веома удаљеним воји-
штима, као и агресивна римокатоличка прозелитистичка пропаганда унутар војске, официре и 
подофицире српске националности је неретко удаљавала од православног верског идентитета 
и приближавала прихватању римокатолицизма. у том смислу је војна официрска служба, као 
веома поштована и цењена у народу, често била коришћена као трансформативна подлога за 
унијаћење и преосталих социјалних слојева српског народа . 
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са окружујућим културним и интелектуалним струјањима која су значајно 
дефинисала и политичку атмосферу унутар хабсбуршке монархије. Теме 
из области културе и интелектуални обрасци који су се у овом веома дина-
мичном времену формирали у виђенијим европским универзитетским и 
уметничким центрима са посебном пажњом су реципирани у Бечу и Пеш-
ти4, као нарочито идеолошки конзервативним и ригидним империјалним 
центима моћи, и добијали су особиту вредносну и политичку акцелерацију 
која је у великој мери одређивала ексклузиван однос монархије према 
српском националном и црквеном телу, као идентитетски страном и ин-
тенционо системски непрепознатљивом. наведени однос, који се форми-
рао претежно у круговима аустријске и угарске војне и дипломатске елите, 
а од којег је тај мали словенски народ са православним Вјерују … суштин-
ски егзистенцијално и организационо зависио, често је био непремостива 
препрека на путу афирмације његовог пуног националног и верског иден-
титета. упркос свему неваденом, пролазећи кроз многе историјске сциле 
и харибде, до краја 19. и почетка 20. века српски народ се у појединим об-
ластима које је насељавао у оквирима Аустро-угарске монархије већ био 
изборио за своје институције, територијалну и организациону аутономију, 
зависан и контролисан али ипак идентитетски препознатљив и консти-
туишући школски систем (Карловачка гимназија и Богословија, српска 
православна гимназија у новом саду), развијену схему црквених, одно-
сно, епархијских центара и манастира, везано за њих и културних инсти-
туција (матица српска, Библиотека Пакрачке епархије) и изнад свега успео 
да однегује значајан број образованих појединаца који су могли да успоста-
ве комуникацију са тада актуелним интелектуалним, културним и теолош-
ким струјањима у европи и репрезентативну позицију у борби за нацио-
нално позиционирање срба у сфери политике (19. век: војвода стеван Шуп-
љикац, светозар милетић) и процесу очувања верског идентитета (18. век: 
епископ дионисије новаковић, архимандрит јован Рајић). 

Црква као чувар културног и националног идентитета
Живот православног становништва је у идентитетском смислу у 

Аустро-угарској царевини махом био везан за манастире. Први почеци 
школског организовања код срба северно од реке саве и западно од реке 

4 нарочито друга половина 18. века представља веома динамичан период у развоју фило-
софије, економије и других друштваних и хуманистичких наука на тлу европе. са друге стране, 
јављају се и многобројне слободарске идеје револуционарног карактера у циљу афирмације 
потлачених друштвених слојева. мало шта од угрубо наведених интелектуалних и духовних 
процеса је нашло своје ухлебљење у ригидном и конзервативном друштвеном, културном, 
научном и политичком естаблишменту Аустро-угарске монархије тога времена. 
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уне почели су се јављати у оквиру манастирских монашких заједница. свест 
о потреби стварања образованог кадра прво се појавила у црквеним кру-
говима5 у оквиру којих је настао и заметак српске интелектуалне и духовне 
елите који ће се и ставити на чело народа у својству духовних и истовреме-
но световних ауторитета. 

убрзо се јавила потреба за оснивањем основних и виших школа, тако 
да је у сремским Карловцима прво организована основна школа у виду 
тзв. допунских течајева 1726. г. на иницијативу митрополита мојсија Пе-
тровића6, да би више од пола века касније била организована и прва гим-
назија у истом месту 1791. г., а потом и прва богословска школа 1794. г. под 
покровитељством митрополита стефана стратимировића7. Пре наведеног 
школско-образовног организационог импулса, који је нарочито обележио 
почетак 19. века, још у 18. веку је и богословска наука код срба доживела 
значајну афирмацију превасходно трудом и делима епископа дионисија 
новаковића и архимандрита јована Рајића. на трагу овог образовног тала-
са средином 18. века формиране су Богословије/клерикалне школе у Плаш-
ком и Пакрацу8, док је у првој половини 19. века оснивана богословска 
школа још и у Задру9, а у другој половини истог века у Бања Луци, мостару 
и Рељеву, надомак сарајева10. у овим школама се припрема свештенички 
кадар али исто тако и наставни кадар за те школске институције11, тако да 
срби већ средином 19. века имају значајан број образованих интелектуала-
ца и клирика који су своје образовање започели у нашим богословским и 
гимназијским школама, а потом сасвим квалификовано наставили да се 
школују на универзитетима у Бечу и Пешти, али и у другим великим ев-
ропским универзитетима, као и у Русији. у другој половини 19. века имамо 
и првог доктора богословских наука у личности емилијана Радића који је, 
за ово време, изузетно респективно звање стекао на московској духовној 
академији12. 

Период 18. и 19. века је био обележен великом обновом интересовања 
за канонскоправну науку на готово свим европским универзитетима. Тај 

5 Прва иницијатива за основање српских школа дошла је од Патријарха Арсенија iii чарно-
јевића још 1706. године, на коју је позитивно одговорено. Из објективних разлога недостатка 
кадрова и новца иницијатива је реализована неколико година касније; погледати, Ђоко сли-
јепчевић, Историја … 2, 74.

6 Ђоко слијепчевић, Историја … 2, 74.
7 Ibid., 95-96.
8 Ibid., 100-101.
9 Ibid., 542-543.
10 Ibid., 485-488.
11 Ibid., 101.
12 погледати, Владислав Пузовић, Руски путеви српског богословља, 82-83.
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талас се посебно са немачких католичких школа и универзитета13 прелио и 
на руске црквене образовне институције, те је тако, следујући ове две тра-
јекторије, коначно стигао и до наше средине, налазећи плодно тле превас-
ходно у окриљу Карловачке богословије14. о академској заинтересованости 
за науку Канонског права говори и чињеница да у 19. веку имамо и две 
значајне студије уџбеничког профила из ове области од двојице аутора 
јовановића – јевтимија и евгенија15. Први је био службеник конзисторије 
епархије бачке, док је други био епископ горњокарловачки. слична оду-
шевљеност науком Канонског права и академска опредељеност да се успо-
стави контакт са црквеним и универзитетским центрима њеног динамич-
ног развоја постојала је, у овом периоду, и у митрополији београдској (епи-
скопи никанор Ружичић и димитрије Павловић, потоњи први Патријарх 
српски обновљене Пећке патријаршије). са горе поменутим ауторима и 
њиховим уџбеницима интересовање за канонскоправну науку код срба 
излази изван оквира епископских дворова и манастирских келија, што је 
до тада био преовлађујући духовни миље за бављење овом науком, тако да 
поред црквене добија и снажну академску ноту која је кључно одредила 
развој ове богословске дисциплине у европи и Русији у периоду од 18. до 
средине 20. века. Круна богословског и црквословног академизма, са чвр-
стим утемељењем у црквеном предању и друштвеној реалности онога вре-
мена, свакако јесте личност епископа далматинског никодима милаша и 
његов колосалан научни опус који обухвата готово све области богослов-
ља, од Црквене историографије преко Патрологије, догматике и екли сио-
логије, па све до Канонског права. 

Тематска детерминисаност Милашеве теологије
епископ никодим милаш је изданак карловачке колевке српског бого-

словља која је у тренутку када је он почео да је похађа иза себе имала већ 

13 наука канонског права постаје веома интересантна немачким класичним правницима 18. и 
нарочито 19. века (friedrich Carl von Savigny (1779 – 1861), Georg friedrich Puchta (1798 - 1846), 
Heinrich von friedberg (1813 – 1895)), с тим што они махом у њој не препознају посебну, одвојену 
од других и самодефинишућу научну дисциплину, већ је сврставају у, до тада, формиране групе 
правних наука као ону која се може перципирати као једна од наука јавног или приватног права. 
наведени талас са немачких универзитета прелази у Русију, где наука канонског права добија 
место посебног изучавања на руским духовним академијама и семинаријама. 

14 Богословија у сремским Карловцима није имала статус високошколске научне институције, 
али је као највиша образовна институција у области теологије у српској средини била најре-
ферентнија за развој појединих богословских дисциплина. Ради тога не треба да чуди што је 
развој науке канонског права код срба управо у тој средини доби на замаху и интензитету.

15 јевтимије јовановић 1775-1852., Начатки церковнаго права древнија православнија восто-
чнија Церкве по книзје Кормчеј, види: www.digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/5230; 

евгеније јовановић 1802-1854. епископ горњокарловачки, О судјех церковних свјатија вост-
очнија cоборнија и апостолскија церкве јаже во державах австријских, www.digital.bms.rs/
ebiblioteka/publications/view/4182
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седам деценија дугу традицију. он, на основу његовог сведочења сазнајемо, 
није понео особито лепе утиске из ове црквене и националне институције, 
нарочито апострофирајући њену лошу организацију, слабо социјално 
укрепљење и низак ниво богословског академизма16, који га је, очито, упра-
во својим одуством привлачио. оно вредно што свакако јесте понео из ове 
средине, која је представљала у то време центар српске црквености, наци-
оналног идентитета и културе, јесте осећај неодвојиве повезаности народа 
и његових црквених, националних и културних институција, како у про-
сперитетним временима тако и у кризним периодима опадања политичке 
и културне свести о особености бића нашег националног и црквеног тела 
унутар хабзбуршке монархије. о томе нам на посредан начин говори ми-
лашева децидна и асертивна упућеност на изграђивање управо институци-
оналних платформи17 као полазишних основа за сваки облик друштвеног 
активизма, било на плану црквеног организовања, било на попришту по-
литичког или културног националног идентитетског профилисања. у том 
смислу о милашу као друштвеном прегаоцу, борцу за националну афир-
мацију срба и, пре свега, као црквеном пастиру, морамо говорити у кате-
горијама, пре свега, његове личне (приватне/интимне), а потом и академ-
ске и духовне условљености политичким и друштвеним контекстом по-
сматраним у ширим оквирима од српско-националних и локално-далма-
тинских, односно, посматрати његово дело у димензијама глобалнијих идео-
лошких конфликата и сукоба који се одвијају на простору европе у другој 
половини 19. века, доминантно у њеним средишњим областима са епицен-
тром у трансформативним процесима унутар германског18 политичког, 
културног и религијског преиспитивања и идентитетског престројавања, 

16 погледати, Војин Калинић, Допринос Никодима Милаша културном препороду Срба у 
Далмацији, 30-31.; милаш ће, по личном сведочењу, љубав према богословској науци стећи тек 
у Кијевској духовној академији и та страст према теологији ће га држати до краја живота и у 
потпуности одредити његов животни пут; погледати, никодим милаш, Аутобиографија, 39. 

17 о српским националним, културним, политичким, образовним и црквеним институцијама 
врло детаљно и исцрпно пише Војин Калинић у својој студији Српске установе у Северној 
Далмацији од 1848. до 1914. године. Калинић нарочито појашњава улогу никодима милаша у 
процесу уобличавања велике већине постојећих институција на територији његове епархије, а 
ли и на далеко ширем простору који је обухватао готово све крајеве које је насељавао српски 
народ у Аустро-угарској. о милашевој улози у формирању српског Листа и српске странке 
погледати, В. Калинић. Допринос Никодима …, 165-185. 

18 Поред свих других идеолошких процеса који су се профилисали у друштвеној и културној 
јавности европских нација, имајући пре свега у виду појаву социјалистичке идеје радничких 
права и равноправности, важно је напоменути да је процесе, којих је милаш био део, пре-
васходно одредила чињеница немачког политичког уједињења и, везано за ту реалност, на-
растање немачког национализма и етатизма, што је свакако имало кључне последице на њихове 
односе са великим европским народима, Пољацима и Русима на истоку, французима и Бри-
танцима на западу и јужнословенским народима на југоистоку европе. 
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са кључним политичким и црквеним рефлексијама према Русији на исто-
ку, односно, према православљу као дефинисаном и особеном екли си јал-
ном, али и државотворном, империјалном, политичком и војном телу, као 
и према француској и другим европским нацијама на западу, односно, 
према либертаријанским традицијама просветитељства и социјалног и 
културног егалитаризма. овако сагледавајући историјску позорницу ми-
лашевог времена морамо констатовати да је, управо из разлога горе наве-
дених, друштвена средина у којој је он као епископ деловао и стварао била 
наглашено вредносно крута, политички окрутна, културно затворена, а 
религијски нарцисоидна и искључива. места за афирмацију религијског, 
културног и националног бића српског народа, којем је милаш дао персо-
нални, духовни и интелектуални идентитет крајем 19. и почетком 20. века 
у његовом саодношењу према ултимативном ауторитету друштвеног ин-
же њеринга римокатоличке вредносне провенијенције и ригидним инсти-
туцијама хабзбуршке монархије, било је веома мало или га уопште није 
било, тако да је наш епископ свој пастирски и академски опус формирао у 
једном реактивном, условљеном и сведеном тематском оквиру који је пре-
васходно имао апологетску и исповедничку интонацију интенционо фор-
мирану у циљу очувања православног и националног идентитета како срп-
ског народног корпуса на западу, тако и осталих православних народа уну-
тар монархије и у областима њеног територијалног разграничења са пра-
вославним нацијама на истоку19. Поред тога, ограничавајућа чињеница у 
милашевом деловању било је и то што је крајем 19. века српско црквено 
тело у Аустро-угарској било подељено на два неповезана организациона 
ентитета - Карловачку и Буковинско-далматинску митрополију, што је у 
значајној мери отупело оштрицу његових реактивних интервенција бу-
дући да је центар српске политичке моћи, колико год она била често не-
знатна и недовољно артикулисана, био у сремским Карловцима, односно, 
у Војводини, а не у далмацији у којој је он столовао, и као таква била је 
више подршка Карловачким митрополитима и њиховим политичким зах-
тевима и црквеним амбицијама него милашевим20. у том смислу, милаше-

19 све друге хришћанске конфесије у хабсбуршкој монархији, осим римокатоличке, имале су 
статус трпљених и привремено прихваћених. Трајна тенденција, како Римокатоличке Цркве, 
тако и царских власти, било је превођење у јединство (унију) са Римском Црквом свих тзв. 
неприсаједињених, претежно православних, а потом и протестаната. 

20 далматинска епархија је царском одлуком 1873. године издвојена из састава Карловачке 
митрополије заједно са Бококоторском епархијом. ове две епархије су заједно са Буковинском 
формирале територијално неконзистентну и национално хетерогену Буковинско-далматинску 
митрополију са синодским седиштем у Бечу. Циљ овог дезинтегришућег потеза аустријске 
царске власти је био у слабљењу духовног, националног и политичког јединства српског народа 
у Аустро-угарској монархији. 
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ва позиција као пастира, духовника, интелектуалца и, понекад, политич-
ког лидера, често је била спутана фактичким ограничењима која су дола-
зила од стране монархијског и римокатоличког црквеног естаблишмента, 
али и од српске политичке, црквене и културне елите оног времена21. Ради 
тога, када приступа изради великих и исцрпних студија, као што су Сло-
венски апостоли Кирило и Методије …, Православна Далмација, Пропа-
ганда, или капитално дело Правила Православне Цркве са тумачењима, он 
то не чини да би систематизовао и заокружио свој научни и списатељски 
опус, уцелио своја дугогодишња академска интересовања и пастирску 
службу, којој је дао већи део свога интелектуалног прегалаштва, опскрбио 
неопходним инструментаријумом канонских правила, већ то чини да би 
одговорио на агресивну империјалну политику бечког двора, на безочни 
прозелитизам Римокатоличке Цркве, и на њене покушаје промишљеног и 
подлог трансформисања и преузимања мисионарског наслеђа свете со-
лунске браће Кирила и методија, као и да би утемељеним и предањски за-
снованим канонским предањем, преведеним на говорни језика тадашњих 
срба, пружио чврсте еклисијалне и идентитетске критеријуме будућим 
генерацијама православног живља које ће чувати искру апостолске вере од 
Истока на његовим крајњим западним границама и тачкама ужареног про-
жимања са римокатоличком популацијом и њеним црквеним и државним 
институцијама. са једне стране посматрано то би се могло схватити као 
слабост његовог богословског и пастирског академизма, док би са друге 
стране исто то могло бити и схваћено као особена предност и трајна вред-
ност његовог дела. 

 Никодим Милаш као аутентични теолог  
или предани колекционар и компилатор
Када се поставља питање нечије академске аутентичности онда се 

претходно мора одговорити шта заправо јесте научна аутентичност, у на-
челном смислу, и шта то она јесте у културном и интелектуалном амбијенту 
ко ји је детерминисао време и теме ауторовог вишедеценијског преданог 
ангажовања. милаш не бежи од својих узора и, шире схваћено, својих учи-
теља. он о ауторима и текстуалним предлошцима, које користи приликом 
изучавања одређених тема и конструисања дефинисаног и теолошки уте-
мељеног научног става о њима, говори сасвим отворено и јавно у својим 
делима или њиховим ауторским предговорима22. управо његова способ-

21 о бројним конфронтацијама које је имао са римокатоличким прелатима, аустријским вла-
стима и српском политичком и црквеном елитом милаш пише опширно у својој Аутобио-
графији. о томе сведочи и В. Калинић у Допринос Никодима Милаша културном …, 47-68. 

22 Потврда оваквог милашевог приступа и потпуне академске транспарентности можемо 
наћи у његовом ауторском Предговору чувеног дела Правила Православне Цркве са тумачењима.
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ност да синтетизује сасвим различите и често вредносно дивергентне шко-
ле теолошког и академског мишљења и да их све, узимајући их као реле-
вантне у обзир, „измири“ у својим коначним ставовима говори о његовој 
изузетној унутарњој ширини, интелектуалној проницљивости и духовној 
зрелости. наш епископ се у својим теолошким опсервацијама ослања и на 
теолошко наслеђе древне Цркве првих векова, као и њему савремених 
грчих теолога, понајвише руских богословских узора и, истовремено, не-
мачких и британских историчара и каноничара. Зарањајући у дубине ка-
нонских тумачења Валсамона, Аристина и Зонаре он не заборавља изузет-
не богословско-канонске и историографске увиде Бевериџа23 и фон хефе-
леа24, а док са одушевљењем следи руским богословским и канонскоправ-
ним узорима он истовремено се напаја са свежих извора светогорског бо-
гословског генија Пидалиона аутора никодима Агиорита или неоатинског 
академизма Рали и Потлијеве синтагме25. у том смислу милашево дело 
јесте споменик једном времену у којем је хришћанско исповедање вере по-
ново добијало на значају али и истовремено губило своју трансформатив-
ну друштвену и социјалну улогу, коју је вековима раније имало, суочено са 
многобројним новим идеолошким струјањима, друштвено-структурал-
ним преображајима, класним сукобима, геостратешким надгорњавањима 
која су карактерисала деценије које претходе великим ратним и идеолош-
ко-политичким експериментима 20. века. са друге стране, милаш није 
само пасивни реципијент већ формираних богословских постулата бећ 
агилни полемичар и ситничави суспектор који сваки исказ, независно од 
ауторитета који иза њега стоји, посебно проверава, анализира и самерава 
црквеним предањем. у том смислу питање аутентичности милашевог бо-
гословског дела треба ставити ad acta, будући да иако интенционо преузи-
ма од својих узора он преузето ставља у, за њега, јединствен и особен по-
лемички контекст који његово дело чини тематски самосвојним и релаци-
оно неупоредивим и несводивим на било које друго дело или аутора. ни-

23 Вилијам Бевериџ (William beveridge), 1637-1708, бискуп Англиканске Цркве, велики ис-
торичар и канониста. одличан познавалац оријенталних језика и канонског наслеђа Пра во-
славне Цркве. милаш на много места прихвата, али и полемише са ставовима које Бевериџ 
износи у свом синодикону (Synodicon). 

24 Карл јозеф фон хефеле (karl Josef von Hefele), 1809-1893., бискуп Римокатоличке Цркве и 
један од највећих познавалаца канонског права Западне и Источне Цркве у 19. веку. милаш се у 
својим радовима често реферирао на историографске и канонскоправне увиде фон хефелеа.

25 Г.А. Рали и м. Потли, аутори Атинске синтагме, до тада најцеловитије збирке канонских 
одредби свештених сабора (васељенских и помесних), као и отачких канона. Исто тако и 
најсадржајнијег зборника тумачења канона чувених средњовековних тумача Аристина, Зонаре 
и Валсамона. (Γ.Α. Ραλλη και Μ. Ποτλη), ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΩΝ 
ΤΕ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΕΥΦΗΜΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΜΕΡΟΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ, ΑΘΗΝΗΣΙΝ 1852.
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кодим милаш је, можда више него било који његов савременик, у одабиру 
својих тема био детерминисан околностима које су се стихијски наметале 
и које није могао да игнорише, чак ни када нису биле посебно богословски 
инспиративне, али су, насупрот томе, биле ултимативне за судбину народа 
којем је био пастир и за чију историјску и есхатолошку судбину је преузео 
одговорност. Вероватно из ових околности јавља се приметна тематска 
разуђеност, несистематичност и неконзистентност који одликују милаше-
во богословско-канонско и научно дело, схваћено у најширем смислу. Како 
другачије објаснити његово упорно и у суштини нелогично лутање од теме 
до теме, осим као присилно окретање ка проблемима црквене, политичке 
и социјалне природе који никако нису остављали простора за једно ос-
мишљено и систематизовано пастирско и академско узрастање и духовно-
персонално уцељивање26. међутим, истовремено се може о описаном фе-
номену трагичности друштвене збиље која прати милаша као несва ки-
дашењег ерудиту и аутора неких од најзначајнијих студија наше новије 
теолошке мисли, говорити као о чиниоцу који његово дело чини снаж-
нијим, продорнијим и надасве разобличавајућим. у крајњем случају, сама 
кончина милашевог живота, полицијска рација у његовом скромном дому 
и конфискација свих његових необјављених списа говоре о величини и 
значају његовог дела, као и о респектабилном односу који су његови про-
тивници имали према њему и његовом делу, како за живота тако и после 
смрти. 

Егзегетски поступак као Милашев теолошки манир
Ишчитавајући милашева дела можемо закључити да његов теолошки 

поступак не спада у ред стандардних и уобичајених покушаја излагања 
богооткривених истина вере. наш епископ је пре свега полемичар и апо-
логета, без претензија да се пројави као иноватор нових теолошких увида 
и концепција, већ се јавља више као тумач предања, његовог историјског 
контекста и актуелности унутар своје савремености. Иако препознатљив у 
ширим црквеним, теолошким и академским круговима свога времена као 
канониста милаш свој теолошки таленат и призив није ограничио само на 
ту област богословствовања већ је штедро заронио и у област црквене ис-
торије и на тај начин ју је у нашим националним и еклисијалним оквирима 
промовисао као par excellence теолошку научну дисциплину. са друге стране, 
у свом делу Словенски апостоли Кирио и Методије и истина Православља 

26 Индикативна је разуђеност милашевог тематског избора. сасвим је очигледно да га теме 
нису привлачиле логиком спонтане усмерености на заокруживање и продубљивање већ стече-
них богословско-научних увида, већ су му биле споља наметане политичким и црквеним кон-
текстом који га је окруживао.
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наш епископ своје историографске афинитете допуњује изванредним дог-
матским опсервацијама у изразито апологетском богословском маниру 
који је у том периоду, иначе, карактерисао православно-католичке тео-
лошко-социјалне диспуте. милаш није само дефанзиван у покушају одбране 
тековина еклисијалне мисије свете солунске браће, већ је изразито акти-
ван и динамичан у артикулацији оповргавајућих аргумената изнетих у 
једном патерналистичком и надасве фалсификујућем документу какав је 
Grande Munus папе Лава xiii27. он користи још у 15. веку формирану, а до 
овог периода схватану као обавезујућу, а у суштини већ тада превазиђену 
тематску агенду која је представљала једину тада прихваћену платформу за 
теолошка сучељавања догматско-историјског профила28. милашева сту-
дија о Словенски апостоли Кирило и Методије је конципирана као цело-
вити и темељни пројекат оспоравања заблуда вере које су се одомаћиле у 
теолошком исказу западних хришћана са крајњим циљем да се осујети и 
делегитимизује у институционалним оквирима Римокатоличке Цркве от-
почели поступак преузимања еклисијалног наслеђа црквене мисије међу 
словенима у 9. веку. нејасно је који су разлози навели милаша да ово апо-
логетско дело форматира методолошки и тематски тако широко и свеобу-
хватно, и да осим канонски и догматски утемељених аргумената, предузме 
веома захтевно историографско анализирање и вредновање појединачних 
папских докумената који откривају какав су заиста однос имали у Римској 
Цркви према личностима свете солунске браће и њиховом делу у 9. веку 
и касније, и са друге стране, како су тај свој однос тумачили и контекстуа-
лизовали с краја 19. и почетком 20. века. у свом приступу милаш је као и 
увек темељан, исцрпан и непристрасан, што за последицу производи ње-
гову ретко виђену личну и духовну ауторитативност и убедљивост. он се 
посебно осврће на питања црквене организације како на Истоку тако и на 
Западу, која изразито подробно анализира, посебно акцентујући екли-
сијалну позицију римског папе, констатујући значајну развојну динамику 
ове црквене службе и тежишне тачке у њеној историји које препознаје као 
кључне за све наглашенији дивергентан процес организационог развоја у 
оквирима Римске Цркве и, насупрот њој, црквених катедри Источног ме-
дитерана чије организационе моделе сматра критеријумом вредновања 
наведених процеса у контексту аутентичног црквеног предања. наш епи-

27 никодим милаш, Словенски апостоли Кирио и Методије и истина Православља, Пред-
говор аутора, хi.

28 сасвим је јасно да је тематски оквир дијалога Православне и Римокатоличке Цркве фор-
миран током флорентинског сабора у 15. веку одредио даљи ток међу-конфесионалних диспута 
ове две црквене заједнице до средине 20. века и као такав је очигледно био кључно детер ми-
нишући у милашевом приступу споровима са римокатолицизмом.
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скоп је такође отворен и за особито литургичка питања као што је употре-
ба квасног или бесквасног хлеба у светој литургији, или коришћење ла-
тинског језика у богослужењу, што све заједно врло слојевито и аргументо-
вано тематизује и елаборира. сасвим је јасно да се милаш креће унутар 
тематског лавиринта постављеног, или боље речено постављаног, дуги низ 
векова у безбројним диспутима два еклисијална све удаљенија свештена 
организма, и да он у суштини и у форми изношења спорних момената у 
овом дијалогу не жели да одступи ни за педаљ од већ постављених теолош-
ких начела. са једне стране се узрок тако пројављеној ригидности може 
тражити у милашевој конзервативности и интелектуалној утопљености у 
већ дефинисан католичко-православни полемички дискурс који вековима 
није мењао наглашено диференцирајући и дисквалификујући предтекст 
негативно оријентисан према „оном другом“ у дијалогу, али се вероватно 
може наћи и у његовој интенционој одлучности да у теолошки профилиса-
ном конфликту, који на неки начин у делу Свети Кирило и Методије и … 
он наглашава и потенцира, капитализује разликовне и индентитетске бе-
нефите који могу, из конфликта у којем се нашао и који води ка некаквом 
осмишљеном циљу, да престављају трајну легитимизацију теолошке и 
еклисијалне позиције коју брани како у тренутку док конфликт траје29, тако 
и пре и после, односно, у прошлости и претпостављеној будућности. у 
овако ишчитаном процесу еклисијалног сучељавања Римске и Православне 
Цркве на попришту ревизије готово хиљадугодишњег црквеног предања и 
наслеђа највећи допринос милашевом позиционирању у наведеном суко-
бу пружају догматски и еклисиолошки аргументи којима је у овом делу 
посветио највише пажње. он се креће стазама већ утврђеног поступка 
(познат нпр. на флорентинском сабору) догматског оспоравања римокато-
личке доктрине на пневматолошкој равни и у погледу мариолошких за-
блуда новијег времена које су везана за концепт тзв. безгрешног зачећа 
марије, потоње Богородице30. Крајњи циљ милашевог поступка је темељно 
и трајно делегитимизовање римокатоличких аспирација на еклисијално 
наслеђе Православвне Цркве тако да његово тумачење и интерпретација 
римокатоличких доктринарних учења не тежи ка бољем разумевању две 
заједнице, тражењу начина за активније социјално и еклисијално збли-
жавање, и узајамном препознавању и признавању еклисиолошког иденти-
тета у бићу и организацији „оних других“, већ напротив ка радикализацији 
узајамних односа и дијалошкој дисквалификацији као последњем ефикас-

29 Примери оваквог милашевог позиционирања у сукобу са римокатолицизмом могу се нај-
боље уочити у његовим делима Пропагандаа и Словенски апостоли … ; погледати, никодим 
милаш, „Пропаганда“ у Аутобиографија, студије и чланци, 620.

30 н. милаш, Словенски апостоли …, 14.
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ном одбрамбеном механизму31. ово је само потврда моје тезе, која је изнета 
у оквиру овог истог скупа плошле године, да је милаш процес саодношења 
са Римокатоличком Црквом присилно, поучен негативним историјским 
искуством, увек и само разумевао у контексту идентитетских сукоба и 
трајних унијатских аспирација, што се показало као доминирајући изазов 
који је обојио његово пастирско искуство и теолошко дело. 
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31 Из милашевих полемичких радова лако се уочава чињеница да је његов приступ споровима 
са Римокатоличком Црквом био методолошки и тематски изнуђен и, на известан начин, на-
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веденог наслеђа, што због непостојања жеље на римокатоличкој страни да заснује садржајнији 
и смисленији дијалог са православнима, без прозелитистичких амбиција и жеље за унијаћењем. 
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SERbiAN CANONiCAL tHOUGHt iN tHE AUStRO-HUNGARiAN 
MONARCHy At tHE tURN Of tHE 19th tO 20th CENtURy

tHEOLOGy Of NikODiM MiLAŠ  
iN tHE fORM Of tHE CANONiCAL ExEGESiS

– first part –

Abstract: bishop Nikodim Milaš is the offshoot of Serbian theological tradi-
tion established in the theological seminary of Sremski karlovci in the 
early period of the 19th century. As a social laborer, the supporter of na-
tional affirmation of Serbs, and as a ecclesiastical leader, Milaš was condi-
tioned in his personal, academic and spiritual experiences by, at that time, 
current political and social context which has to be observed wider than its 
local and national frames. An evaluation of his deeds in the correlation with 
the global spreading of ideological and nationalistic conflicts, that were oc-
curring on European soil during the second part of the 19th century, is the 
only way to understand his genuine theological motivation and, as such, 
social and spiritual goals of his works. The social environment, in which 
Milaš was doing as a bishop, was rigid, politically cruel, culturally closed, 
and religiously narcissistic and exclusive in its own catholic identity. The 
conclusion is that Milaš is the argumentative defender of historical and 
theological truths without pretensions to manifest himself as an innovator 
of new theological insights and conceptions. He is the interpreter of tradi-
tion, its historical context, and its actuality within his contemporary eccle-
siastical and social milieu. 

Key words: Canon Law, canonical exegesis, Dalmatian bishopric, Theologi-
cal seminary of Sremski karlovci, Roman-catholic proselytism 
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ПоРфИРИје ПеРИћ

монАШКА ПРАВИЛА јоВАнА РАјИћА у КонТеКсТу 
оТПоРА унИјАћеЊу у xviii сТоЛећу у 

КАРЛоВАчКој мИТРоПоЛИјИ

Сажетак: у раду се говори о монашким правилима архимандрита 
јована Рајића која су настала у контексту отпора унијаћењу право-
славног становништва од стране хабзбуршке монархије у xviii сто-
лећу у Карловачкој митрополији. у уводном делу рада говори се о 
развоју и значају монашких правила и манастирских типика у Право-
славном предању. После излагања историјског залеђа настанка и 
формирања монашких правила, у наставку се излажу сведочанства о 
периоду xviii столећа у ком је био најинтезивнији покушај хаб-
збуршке државе да изврши унијаћење Православних верника, кроз 
устројавање Православних манастира у складу са просветитељско-
рационалистичким критеријумима. једно од најважнијих метода пре-
тварања манастира у културне и интелектуалне центре, уместо мо-
литвених и литургијских заједница, било је успостављање монашких 
типика који су одступали од својих предањских извора. у циљу отпо-
ра или спречавања намера власти карловачки митрополит Ви кен тије 
јовановић – Видак умољава архимандрита јована Рајића да напише 
монашка правила и типик који је у потпуности у духу вековних типи-
ка православног светоотачког предања. 

Кључне речи: јован Рајић, монашка правила, Карловачка митро по-
лија, Православно предање. 

Увод
монашки типик или монашки устав или једноставно, правила монаш-

ког живота јесте скуп правила која предањски и богословски уређују свеу-
купни живот у једном православном манастиру: од основне организацијске 
структуре манастира, па преко услова за пријема и ступање искушеника у 
манастир, духовног руковођења у њему, назначењу појединих лица за вр-
шење одређених делатности, (економ, благајник, кувар, библиотекар, 
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прислужитељ у олтару, звонар и сл.), затим правила која се односе на жи-
вот монаха за време боравка у келијама и молитвеном правилу, па уређења 
поретка богослужења све до специфичних и карактеристичних поједи-
ности из свакодневног живота монашке заједнице. 

Иако припадају истој традицији, специфичност многобројних монаш-
ких устава у предању православне Цркве је у томе да не постоји једно опште-
важеће правило за све манастире. Због многих, објективних и субјективних 
разлога, и поред чињенице да су монашки завети увек и свугде исти, сваки 
манастир има свој типик, тако да се може говорити о различитим и поје-
диначним монашким типицима. 

Историјски развој монашких правилâ и типикâ
Појава првих писаних монашких правила дешава се истовремено са 

појавом киновитског типа монаштва1, средином 4. века, и везана је за име 
светог Пахомија Великог, ученика светог Антонија Великог који се и сма-
тра оснивачем монаштва уопште и анахоретског или отшелничког типа 
монаштва посебно. Иако се ради о два основна вида монаштва, оба, и ки-
новитски и анахоретски су формирани такорећи на истом месту и у исто 
време, у египатским пустињама четвртог века, међутим, оба начина изра-
жавају јединствени пример једног монашког, ангелообразног начина жи-
вота у овом свету2. 

Врло брзо монаштво се шири према истоку, према малој Азији, Кон-
стантинопољу и Кападокији где свети Василије Велики, заједно са светим 
Григоријем пише први монашки устав који касније постаје узор за многе 
потоње. Из тог периода још су познати и типици Преподобног Бенедикта 
нурсијског и јована Касијана3. 

још један рођени Кападокијац саставио је Типик који је оставио дубо-
ки траг у монаштву чак и до наших крајева. Ради се о такозваном Пале-
стинском типику који је написао свети сава освећени4. на следеће раз-

1 Киновион (κοινόβιον), што значи заједнички живот, је грчка реч од које потиче овај назив, а 
ми је преводимо речју општежиће. Више о монашком општежићу види: Ευάγγελος Θεοδώρου, 
„Σχεδίασμα φαινομενολογίας τοῦ ἀνατολικοῦ καὶ δυτικοῦ μοναχισμοῦ“, Θεολογία, 65 (1994), 7-24. 
Предраг Пузовић, „увођење општежића у хиландару 1933. године“, у: Историјски часопис 45-46 
(1998-1999). о околностима одржавања манастирског општежића у време јована Рајића, види: 
Тихомир остојић, доситеј обрадовић у хопову, нови сад 1907, 19-41.

2 о анахоретском монаштву у српској средини види: даница Поповић, Пустиње и свете горе 
средњевековне србије,Зборник радова византолошког института, xLiv, 2007, 254-274.

3 на Западу, иако су Предање и узори били заједнички, монаштво је кренуло сасвим другим 
путем, развила се временом тзв. редовничка традиција. Ευάγγελος Θεοδώρου, „Σχεδίασμα φαι-
νομενολογίας τοῦ ἀνατολικοῦ καὶ δυτικοῦ μοναχισμοῦ“, Θεολογία, 65 (1994), 21. 

4 опширније: А. дмитриевский, описание литургических рукописей, хранящихся в би блио-
теках православного Востока. Т. 1: Τυπικά. ч. 2: Памятники патриарших уставов и ктиторские 
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добље Ромејског царства као и на словенске земље, тачније монаштва у 
њима, знатно је утицао и Типик студитског манастира, састављен од стра-
не светог Теодора студита почетком 9. века5.

Под утицајем ових „образника“ (тако свети сава преводи реч типик) 
настао је и први типик свете Горе Атонске, написан од устројитеља оп-
штежитељског монаштва на њој, светог Атанасија Атонског6. По угледу на 
Карејски типик свети сава српски пише свој хиландарски, а нешто ка-
сније и студенички Типик, почетком 13. века7. Треба приметити да поред 
детаљних упутстава које одређују живот у манастиру, организацију, бого-
службени поредак, управљање, слободу од власти, исхране, поста итд., 
свети сава инсистира на самој суштини монашког живота, тачније на ону 
освешталу традицију монашког живота која је постојала на светој Гори, а 
која је и сама била настављач оних начина духовног живота и устројства 
манастира на Истоку, Палестини и Константинопољу.

није неумесно подвући овде, да је састављач хиландарског типика, 
свети сава, инсистирајући на самом смислу монашког живота показује 
оно што се често превиђа када се говори о светом сави и ономе што је у 
својој црквеној, државничкој, просветној делатности учинио за наш народ 
и историју, а то је да је у свом основном бићу свети сава био и остао монах 
и да тек на тој основи можемо тумачити и сагледавати све остале његове 
подвиге. 

Исто светогорско предање баштинили су и основачи руског монаштва, 
свети Антоније и Теодосије, а нешто касније и састављачи најпознатијих 
руских типика, свети јосиф Волоцки и Преподобни отшелник нил сор-
ски. Законоправило светог саве је већ у 13. веку било пренето у Русију где 
је извршило велики утицај8. 

То помињемо због тога што су у каснијем периоду наше историје, кра-
јем 17. и почетком 18. века руски устави имали повратан утицај на са став-

монастырские Типиконы, Петроградь 1917, 222-224. о рецепцији саваитског типика у визан-
тијској средини: John Thomas, The imprint of sabaitic monasticism on byzantine monastic typika, The 
Sabaite Heritage in the Orthodox Church from the Fifth Century to the Present, Peeters Publishers, 2001, 
73-85.

5 о правилима Теодора студита: John Philip Thomas, Angela Constantinides Hero, Giles Con-
stable, Byzantine Monastic Foundation Documents: A Complete Translation of the Surviving Founders’ 
Typika and Testaments, vol.1, Dumbarton Oaks, 2000, 67-83.

6 опширније: мирко сајловић, Први и други устав Свете Горе Атонске, превод, коментари, 
студија, Православни богословски факултет «светог Василија острошког»,фоча, 2016

7 о хиландарском типику видети: Ватрослав јагић, Типик хиландарски и његов грчки извор, 
Споменик СКА, xxxiv, Београд 1898, 1-66.

8 о овој значајној књизи у Руској средини видети двотомно издање: м. В. Корогодина, Кор-
мчие книги XIV – первой половины XVII веков, Т. 1: Исследование. Т. 2: описание редакций, , 
Альянс-Архео, москва-санкт – Петербург 2017.
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љаче монашких устава у нашој Цркви. Заправо, срби, који су припадали 
Карловачкој митрополији имали су додир са Законоправилом искључиво 
преко руских издања, штампаних у 17. веку, под називом који су Руси при-
хватили – Крмчија Светог Саве. Тај утицај се осећа и у делу јована Рајића, 
„Правила монашескаја“, највећег српског богослова 18. века. у његовом 
делу је свакако приметан и утицај времена у коме је живео.

 Утицај просветитељства на настанак монашких правила  
и типика у Карловачкој митрополију у 18. столећу
читав 18. век je доба великог успона и утицаја просветитељства, раци-

онализма и новог погледа на свет не само на друштвено-политичком и 
философском плану, већ и на духовном пољу и свакако и на плану деша-
вања у Цркви. чувени „Регуламент Петра Великог“, објављен 1721. године 
имао је циљ да укине постојеће устројство црквене организације у Русији 
са патријархом на челу и да га замени једним бирократским телом које би 
било директно укључено у државни апарат. дописани додатак овом духов-
ном Регуламенту, као и Буквар уз њега штампан, по наредби Цара требао је 
да се чита у црквеним богослужењима уместо поука светог јефрема сири-
на! све одредбе Регуламента клир и народ свакако нису могли да прихвате 
али је утицај овог зборника прописа и наредби био, међу србима оног 
времена, заиста велики9.

Тако је будимска црквена општина народном сабору Карловачке ми-
трополије из 1726. године наметнула тему реформи монашког устројства и 
уопште реформи целокупног црквеног живота10. многима је, нарочито у 
јерархији, духовни регуламент постао друго свешченоје писаније и узор за 
увођење промена. Заправо, то је била последња брана која је србе могла 
покренути у суочавању са потпуно новим духом времена којим је европа 
дисала, нарочито у домену писмености и образовања уопште. не треба, с 
друге стране, заборавити и непрестане напоре у одбрани од унијаћења 
срба, покушајима који су без престанка и у таласима на овим просторима 
постојали11.

мојсије Петровић митрополит карловачки и београдски (1726 – 1730) 
многим вредним заслугама своје пастирске службе додаје и нови зборник 

9 Види: Владислав Пузовић, утицај духовног регуламента (1721) на свештеничка и монашка 
правила митрополита београдско-карловачког Вићентија јовановића, Зборник Матице српске 
за историју, 90, 46-47.

10 о улози црквено народног сабора у животу Карловачке митрополије: Исидора Точанац, 
настанак и развој институције српског народно-црквеног сабора у Карловачкој митрополији у 
18. веку, у: Три века Каловачке митрополије, нови сад, 2014, 127-144.

11 један пример таквих историјских дешавања: ненад нинковић, унијаћење православаца у 
Карловачкој митрополији 1713-1768, у: Три века Карловачке митрополије, нови сад, 2014, 145-165.
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монашких правила који је требао најпре да регулише живот фрушкогор-
ских манастира и монаха у њима. ова Правила нису сачувана али их по-
тоњи митрополити Вићентије јовановић и Павле ненадовић спомињу12.

суочен са истим проблемима у организацији живота Цркве његов на-
следник на трону митрополита карловачких, Викентије јовановић (1731 – 
1737) наставња његов рад на реформама монашког живота. на срећу, 34 
тачке његових монашких Правила су сачувана и она представљају драго-
цен документ за исстраживање ове теме јер су она најважнији извор за 
монашке типике у Карловачкој митрополији13. митрополит Викентије 
јовановић у својим правилима, пре свега регулише богослужење у мана-
стирима, свакодневно служење литургије, држање богослужбеног поретка 
на основу служебника и Требника, московских издања14. Посебна пажња 
је посвећена образовању и начитаности монашког братства. Тражи се пре 
и после литургије читање свештених списа, а за оне који су, нажалост, не-
писмени, да уче напамет оченаш, декалог, символ вере, Богородице дјево 
и кратка тумачења ових текстова. 

у манастирима постоји идиоритмија уместо општежића, те митропо-
лит Викентије скоро потпуно забрањује држање појединачних монашких 
башти и поседа у односу на општу, заједничку економију. у правилу бр 13. 
стоји: „све у манастиру опште (заједничко) свима да буде, по уставу светих 
апостола, како пише у делима апостолским; и нико у манастиру да не рек-
не: моје и твоје; јер ове речи: моје и твоје проклете су, по речима богому-
дрога дионисија Ареопагита, него: опште је да свак каже; и у ћелији (осим 
у болести) нико да не једе и пије; и вино да се не односи из заједнице по 
ћелијама“15.

уопште, монасима се забрањује свака лична имовина и сва појединачна 
добра припадају, братству. у манастирској трпези сви заједно обедују осим 
болесника који могу бити изузети из тог правила. Посебан део у правилу 
заузимају епитимије и казне, чак и физичке, које говоре у прилог томе ко-
лика је у то време монашка дисциплина. митрополит Викентије је у 33. 
члану, за поједине преступе прописао строге казне, по 300, 600 и 1000 ве-

12 упор. димитрије Руварац, „Правила за калуђере“, у: Српски Сион, 1 (1905), 8. 
13 Монашка правила Митрополита Викентија Јовановића, АсАнуК мПА 1733, 118. Види: 

vladimir vukašinović, „Razvoj liturgijskoga života na pravoslavnom istoku Srpska Crkva od 13. do 21. 
Stoljeća”, у: Diacovensia 24 (2016.)3, 387. 

14 никола Лукић, „монашка правила митрополита Викентија јовановића и њихов утицај на 
Богослужбени живот Карловачке митрополије“, у: Три века карловачке митрополије 1713-2013, 
зборник радова, нови сад 2014, 511-529.

15 И свети сава у свом хиландарском типику инсистира да се у манастир не уноси ова зла и 
проклета реч, моје, твоје, веће, мање итд. Види: свети сава, Хиландраски типик, сабрани 
списи, сКЗ. Београд, 1986, 80. 
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ликих поклона (метанија); па ако и то не помогне, предвидео је казну од 100 
батина, затим затвор са „сухојаденијем“, а на крају и рашчињење16.

од свих наведених упутстава мало је тога држано, па видимо да у Про-
токолу братских сабора манастира Раковца из 1753, братство манастира 
каже да имају и да су читали правила, али да их се нису у свему придржа-
вали17. узроци томе су многобројни а наводи се и попустљивост коју је 
митрополит имао према монасима или недоследност јер је ипак попустио 
„да имају у власништво 10 мотика винограда за своје одело“18

свака следећа правила, митрополита карловачког и београдског мој-
сија Петровића (1726 – 1730), затим Патријарха Арсенија четвртог Шака-
бенде, (1737 – 1748) па и касније јована Рајића су се ослањала на ова два 
Правила. Због разних разлога, али пре свега због тога што правила нису 
била примењивана у реалном животу манастира, године 1777. била су об-
јављена двојезична, на латинском и словенском, Правила митрополита 
Викентија јовановића – Видака, (1774 – 1780) која се веома често мешају са 
претходним правилима из 1733. године. написна су од стране унијате Ата-
насија димитријевића – секерешова, да би их бечка влада поднела синоду 
„са обавезом да се објаве“. 

Атанасије димитријевић секереш (1738–1794) био је један од нај уче-
нијих срба тог времена. Као млади свештеник, освојио је поверење ми-
трополита Карловачког Викентија јовановића Видака, уосталом као и до-
ситеја обрадовића19, који су од њега очекивали велика и корисна дела. уме-
сто тога, променивши веру преласком у унијате, као и осталим својим по-
ступцима, стекао је убрзо репутацију најомраженијег међу свим србима 
тога времена који су његово унијаћење доживели као издајство равно Вуку 
Бранковићу! на пример, Атанасије димитријевић секереш је као цензор у 
Бечу, у нацрту мјасецослова за 1776. годину избацио све српске светитеље 
осим светог саве20. Тако да су Правила монашескаја, које је он саставио и 
објавио 1777. године с правом револтирала српско монаштво у тадашњој 
царевини Аустрији. Или: под његовим утицајем забрањено је најлепше 

16 д. Руварац, Манастир Крушедол у XIX веку, сремски Карловци 1918, 37. 
17 Види одговор на држање Правила братства манастира Винче 1733. године: Радослав Грујић, 

Прилози за историју србије у доба аустријске окупације 81718-1739), Споменик СКА, 52, бр.44, 
Београд 1914, 169-170

18 димитрије Руварац, Опис српских фрушкогорских манастира 1753, сремски Карловци 1903, 
52. Такође: димитрије Руварац, Српска Митрополија Карловачка око половине XVIII века: по 
архивским списима, српска манастирска штампарија, сремски Карловци, 1902. 

19 Тихомир остојић, доситеј обрадовић у хопову: студија из културне и књижевне историје“, 
Матица српска, нови сад, 1907. 336; Владимир Вукашиновић, доситеј обрадовић и просветни 
извори српске теологије у xviii веку, у: Очување националног идентитета захваљујући про-
жимању култура, Београд 2013, 95-117.

20 Види: Месецослов за 1776. годину, Бмс РПср ii 6/1776, л.1-14.



мОНАшкА пРАВИлА јОВАНА РАјИћА У кОНтЕкстУ ОтпОРА УНИјАћЕЊУ У Xviii стОлЕћУ | 141

дело српске кљижевности 18. века, дело Захарија орфелина Житије Петра 
Великог, дело, које је имало огроман успех код српске читалачке публике21. 

димитрије Руварац о тим Правилима насталим у време митрополита 
Викентија јовановића – Видака, каже: „да се она лажно називају синодална 
јер су силом подметнута, а у опреци су стајала са установама наше Право-
славне Цркве и досадашњим обичајем“22. највећи проблем, ових Правила, 
осим конфесионалног, био је и тај што је спис писан у духу традиције про-
светитељства и рационализма, са тенденцијом преображаја манастира у 
културно-просветне институције по моделу државне администрације хаб-
збуршке монархије. у правилима из 1773, тројична, троделна основа уре-
ђења манастира је била: богослужење, тиховање (лична молитва) и дис-
циплина, насупрот томе секерешов поставља основу богослужење, обра-
зовање (учење), дисциплина. Шеста глава текста објашњава када је време 
за учење; увек када се стигне у размацима између монашких послушања. 

Противно, исихастичко-православној традицији, када је мање време-
на, као недељом или великим празницима када је богослужење дуже, зах-
тева се да се не учи ништа ново него да се понавља старо и тако је корисније 
него да се проводи време у обичном монашком мољењу. од предмета осим 
црквених, као што су ерминевтика и егзегеза, тражено је од монаха са па-
дине фрушке горе да знају и: логику, метафизику, математику и философију. 
није онда чудо, што духовито примећује о. Владимир Вукашиновић, да 
порекло правила и „неправославност“ садржаја нису једини разлози који 
су допринели неславној судбини тог документа23. све ово, закључно са на-
редбом о сахрањивању од 28. 09. 1777, којом се забрањује уношење отворе-
ног ковчега у цркву на опело, изазвали су од стране верника гнев и побуну 
у Вршцу и новим саду, а од стране монаха одбацивање ових монашких 
правила24. 

ниједан манастир није прихватио ова Правила, па су она 16. јула 1779. 
повучена. митрополит Викентије јовановић Видак схватајући да се опет 

21 о ревизији богослужбених типика Петра могиле види: P. Meyendorff, “The Liturgical Reforms 
of Peter Moghila: A New Look“, у: St Vladimir’s Theological Quarterly 29(1985.), 101-114. Види такође: 
никола Лукић, „Литургичко богословље Петра могиле (1633-1646)“, у: Српска теологија данас, 
зборник радова, 8, Београд 2017, 293-307. 

22 димитрије Руварац, „Правила за калуђере Вићентија јовановића Видака од 1787. и 1780.“, у: 
Српски сион 26,, сремски Карловци, 1907, 296. о садржају правила: никола Лукић, Предраг 
Петровић, Богослужбени живот и дисциплина у манастирима карловачке митрополије, у: Бо-
гословље и духовни живот Карловачке митрополије, год. ii, Београд 2019, 200-203.

23 Владимир Вукашиновић, Српски барокна теологија, Братство светог симеона миро то-
чивог, Врњци, Требиње 2010, 238-239. 

24 vladimir vukašinović, „Razvoj liturgijskoga života na pravoslavnom istoku Srpska Crkva od 13. do 
21. Stoljeća”, u: Diacovensia 24 (2016.)3, 375.-399. о овоме је писао веома исцрпно и Захарија ор-
фелин. Више у: Т. остојић, Захарија Орфелин: живот и рад му, Београд, 1923.
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налази на почетку, обратио се свим игуманима фрушкогорских манастира 
да се састави једно тело, које би из искуства, а уз помоћ светоотачке-канон-
ске литературе саставило један кредибилан спис који би на православан 
начин прописао правила по којима монаси имају живети. Из незнаних 
разлога до тога није дошло, нико се није одазвао митрополитовом позиву25. 

Монашка правила Јована Рајића 
с обзиром на чињеницу да се нико из непознатих разлога нје одазвао 

на позив митрополита Викентија, он сам је заповедио ученом архимандри-
ту ковиљском јовану Рајићу да их сам напише. Рајић који је већ написао свој 
чувени Катахизис26 за седамнаест дана, сматран је у то време као реномира-
ни и уважавани теолог у црквеним круговима. ослањајући се пре свега на 
свете оце, као основу своје теологије, он је несумњиво био логичан избор 
за поверени му задатак27. светоотачку литературу користио је директно из 
изворних отачких списа или преузимајући ваћ одабрана места из постојеће 
секундарне богословске литературе. он не само да директно набраја ауторе 
и књиге које користи као извор свог богословља, него при томе и напомиње 
да то чини понекад и непосредно, а понекад из литературе. 

на таквим основама он почиње да пише и своја монашка правила. Без 
обзира што му многи одричу оригиналност, због концепције свог рада по 
угледу на велико Псевдо-викентијевих (секереш) правила, он их обогаћује 
цитатима светих отаца, пре свега св. Василија Великог и светог јована 
Златоустог, а такође и обиљем цитата из светог Писма, те се тако показује 
као тачан и добар познавалац изворне монашке традиције, а самим тим и 
светоотачког предања уопште, тачније ономе што је духу тога времена нај-
више недостаје. Рад му се одликује систематичношћу, прецизношћу у из-
разу, прегледношћу текста и свеобухватности теме. осим тога за време 
боравка на светој Гори Атонској28, он је видео како су монаси живели у 
хиландару, као и у другим светогорским манастирима29. несумњиво су му 
били познати и садржаји хиландарског и студеничког типика светог саве. 

25 И. Веселинов, „Правила монашескаја јована Рајића из 1779“, у: Прилози за књижевност, 
језик, историју и фолкор 41, свеска 1–2, Београд, 1975, 82–83.

26 јован Рајић, Историја Катихизма Православних Србаља у Цесарским државама, Панчево, 
s.a; Текст катихизиса: јован Рајић, Мали катихизис, приредили В. Вукашиновић, К. Кончаревић, 
Г. јовановић, епархијски управни одбор епархије жичке, Краљево 2009. 

27 Порфирије Перић, „монашка правила јована Рајића“, Јован Рајић историчар, песник и 
црквени великодостојник, нови сад 2001, 119-125. 

28 чурчић, Рајићева 1762. година, јован Рајић: Историчар, песник и црквени великодостојник, 
205–206.

29 Порфирије, епископ јегарски, „монашка правила јована Рајића“, Јован Рајић: Историчар, 
песник и црквени великодостојник, Зборник радова научног скупа Поводом 275-годишњице 
рођења и 200-годишњице смрти, нови сад, 4–5. октобар 2001, 122.
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Рајић је написао Правила од 15. јула до 7. августа 1779. г. Према Весели-
нову постоје два рукописа, један мањи, са забелешкама са стране, који се 
данас налази у матици српској30, и други, са предговором митрополита 
Викентија јовановића Видака који се данас налази у Библиотеци српске 
Патријаршије31. највероватније је да је први био радна верзија, а други ко-
начна верзија Правила32. 

Правила монашескаја архимандрит јован Рајић је написао на 21 листу, 
ситним калиографским рукописом. свака страна има 59 редова. Правила 
су написана на славено-сербском језику, док руски и црквенословенски 
елементи карактеришу његов правопис и не постоје одступања у корист 
народног језика. спис је подељен у три дела: први део говори о општим 
дужностима монашким и има две главе. Права је о ступању у манастир, а 
друга о главним заветима монашким. други део говори о посебним дуж-
ностима монашким, као што су: дужности о црквеном поретку, о седењу 
при трпези, о дужностима у својој келији, о келији братије, о дужностима 
у порти манастира и дужностима ван манастира. Трећи део говори о уп-
рављању манастирима са посебним главама упућеним настојатељу, намес-
нику и економу и о спољашњим потребама братства, одевању братства, 
служењу болеснима, послузи манастирској и примању гостију. 

у поређењу са савременим му правилима која су издата у време митро-
по лита Викентија јовановића Видака, Рајићева Правила су по обиму краћа, 
али су прецизнија, конкретнија и покривају више детаља живота. наиме, 
прописујући то све и како се има чинити увек и на сваком месту, Рајић ис-
ту ствар објашњава са мање речи. савестан и педантан и добро обавештен 
о ономе о чему пише, он је све поткрепио сигурним и признатим чиње-
ницама из најаутентичније и најмеродавније грађе. 

По нашем скромном мишљењу, у Правилима монашеским најзани-
мљивија је прва глава првог дела „о ступању у манастир“. у њој Рајић по-
казује свој виђење доживљаја и циља монашког живота. Иако сам Рајић 
има жељу за образовањем, најпре личним, а у зрелим интелектуалним го-
динама она се претвара у тежњу за образовањем у погледу монаштва, ипак 
у свом делу Правилима монашеским он показује и инсистира на томе да за 
монаха, за разлику од псевдо – Викентијевих правила, није најважније сти-
цање знања, заправо општег образовања. Монаштво за њега није утили-

30 Види: Иванка Веселинов, Правила монашеская Јована Рајића из 1779. године, филолошки 
факултет, Београд 1975.

31 у питању је рукопис монашких правила. Види: јована Рајића, Правила монашескаја, ПБР 
јР № 21.

32 Иванка Веселинов, Правила монашескаја јована Рајића из 1779 године, у: Прилози за књи-
жевност, језик, историју и фолкор 41, свеска 1–2, Београд, 1975, 82-83.
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тарно, то јест не доживљава се као средство за остварење неког циља. По 
њему, монаштво је значајно и важно по себи. оно представља један узви-
шени начин живота. Зато не стоје тврдње да је јован Рајић отишао у мана-
стир само, или пре свега, због тога што је хтео да нађе мир за свој лични 
научни рад. уосталом, он је у свом монашком животу имао више немира 
него мира. Рајић вели: „они који су презрели овај свет и његову пролазну 
лепоту, и чезну за бестрасним животом у богомислију и безмолвију и уп-
ражњавању Божијих заповести, добровољно приносе себе Богу у манасти-
ру. они узимају јарам христов и треба да уче од христа. они се уподоб-
љавају апостолима. Постају по заповести Божијој чисти као деца, служе 
ближњем, изграђују брак са христом. Зато је много значајније постојање 
правог, врлинског, светог живота монаха, неголи просто његово стицање 
знања.“ 

Имајући искуство времена ниског духовног и интелектуалног нивоа 
савременог му монаштва, а схватајући узвишеност тог позива, он у увод-
ном делу Правила, позивајући се на 40. правило Пето – шестог васељенског 
сабора, упозорава да добро треба испитати намере кандидата приликом 
његовог доласка у манастир: „Врло је спасоносно приближити се Богу ук-
лањајући се од вреве живота, али ми не треба да примамо без испитивања 
и пренагљено оне који изаберу монашки живот, него да и овде чувамо пре-
дану нам одредбу отаца, да има примити завет живота по Богу, онај који је 
постао свестан и разуман после пуног развића ума“ – каже Рајић. даље, он 
упозорава да онај који хоће да изгради брачну заједницу са христом мора 
да се одрекне своје воље и да проводи живот у послушању и кротости. Ради 
овога и постоје правила која треба испуњавати.

Закључак
на основу свега до сада реченог, у закључку можемо рећи, да ако би се 

Правила монашескаја јована Рајића узела у целини, као таква без дилеме 
би могла да пруже оквир живота било ког савременог манастира, што није 
мала похвала овом делу написаном пре готово два и по века. ни данас ту 
не би имало шта да се дода или одузме. Због тога, заиста је велики губитак 
за нашу монашко-подвижничку литературу, што Рајићева Правила мона-
шескаја никад нису званично објављена. 
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ЖАРКо ВојноВИћ

меЂунАРоднИ хоРИЗонТ РАјИћеВоГ  
МАЛОГ КАТИХИСИСА

Апстракт
у раду се рекапитулирају ранији подаци о превођењу Малог катихи-
сиса јована Рајића и износе досад непознати. укратко се разматра 
прво тројезично (српско-румунско-немачко) издање (Беч, 1776), и 
прати се живот преводā до краја 18. и у великом делу 19. столећа, нај-
више на територији хабзбуршког царства. Говори се о досад незабе-
леженом грчком преводу Адаманта Кораиса (Венеција, 1783) и про-
дубљују знања о недовољно познатом преводу димитрија дарвара на 
исти језик (Беч, 1791); у основним цртама је размотрено и питање пре-
вода на мађарски језик Арона Георгијевића (Ђур, 1801). на крају рада 
приложена је хронолошко-топографска табела објављивања Малог 
катихисиса на пет језика, како би се дело јована Рајића могло сагле-
дати с аспекта његовог међунационалног присуства и на тај начин 
превредновати.

Кључне речи
јован Рајић, Мали катихисис, превођење, грчки превод, Адамант Ко-
раис, димитрије дарвар, румунски превод, немачки превод, мађарски 
превод

Ако ковиљски архимандрит јован Рајић спада у три најзначајнија српска 
списатеља 18. столећа, то се свакако мора односити и на његова дела. 

свако ће се најпре сетити његове капиталне четверотомне Историје раз-
них славенских народов (1794-1795), с којом се по важности не може мерити 
ништа што је касније у области историографије изашло из пера индивиду-
алног српског аутора. не би се ипак очекивало да такав углед има дело које 
би по форми било у правом смислу антиподно, као што је његов Катихи-
сис мали (1776). ова књижица, чији се српски текст протеже на једва чети-
ри табака мале осмине, свеједно спада међу најзначајније српске умне про-
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изводе овог века, иако је у питању обичан школски уџбеник. И кад о овоме 
ништа не бисмо знали, с правом бисмо се могли запитати: није ли чудна 
судбина народа којем се у најважније књиге убраја једна од оних намењених 
школској јуности?

о случају Малог катихисиса говорило се код нас много, почевши од 
историје коју је о њему изложио сам његов писац,1 те нема превише смисла 
понављати чињенице које су у нашој науци одавно утврђене.2 Рецимо само 
да се радило о питању националног и верског идентитета, чији се многи 
аспекти сустичу баш у повести о настанку тог уџбеника. двосмислено са-
везништво бечког двора и српске нације, засновано на привилегијама као 
некој врсти равноправног уговора, временом је полако и неумитно ишло 
на штету српске аутономије, при чему је и притисак на саму православну 
веру био непрестан. Кад је, у оквиру школске реформе, која се на територији 
Аустријског царства одвијала у осмој деценији 18. столећа, требало саста-
вити и православни катихисис за обавезну школску употребу на целом том 
про стору, била је то уједно прилика да се грко-несједињени приближе др-
жавној римокатоличкој вери, што се покушало илегалним убацивањем 
теолошки сумњивих садржаја. Грчевита борба која се водила око тога по-
казује да је питање катихисиса била идентитетска ствар, о чему сведочи и 
бура која се подигла у српској јавности кад се нешто о тим закулисним 
радњама прочуло међу народом. Православни срби успели су, преко свог 
заточника јована Рајића, кијевског васпитаника, специјалисте за полемич-
ко богословље, одбранити своје вероисповедање оличено у том Малом 
катихисису, не само за себе, него и за друге православне народе који су 
обитавали у сенци хабзбуршког скиптра – Грке и Цинцаре, а највише пре-
тке данашњих Румуна, нарочито у Банату и ердељу. мултинационално 
значење и зрачење ове књижице, као одјек мултинационалног карактера 
саме Православне Цркве, омогућено јерархијском структуром Карловачке 
митрополије, њеном мрежом парохијских цркава и вероисповедних шко-
ла, и њеним статусом у државном аустријском систему, чини да је Мали 
катихисис постао велики православни симбол, који је свој утицај задржао 
и у већем делу 19. столећа.

Мали катихисис, који се на основу одлука црквено-народног сабора 
из 1774, као што му и његов типично барокно разбокорени наслов каже 

1 Издата тек готово век касније код Браће јовановића у Панчеву под насловом Историја 
катихизма православних Србаља у цесарским државама (1884).

2 у новије време незаобилазно је поменути ново издање Малог катихисиса (Краљево 2009), 
које је приредио Владимир Вукашиновић, чиме је коначно постављен темељ изучавању јована 
Рајића као богослова. у обимној пропратној студији сабрана су на једно место знања о овој 
проблематици.
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(Катихисїсъ малый, или Сокращенное Православное исповѣданїе греческагѡ неунитскагѡ 
закона : во ѹпотребленіе СлавеноСербскїѧ юности сочиненно и ѿ неунїтскагѡ же Еп(ї)|с|к(о)
пскагѡ въ Карловцѣ 1774 лѣта держаннагѡ Сѵнода потвержденно), појавио из бечке 
Курцбекове штампарије 1776, једина је наша књига која је одмах, осим на 
изворном језику, истовремено издата и са два превода – немачким и ру-
мунским, и то у оквиру једних корица. Већ та околност је овој књизи пред-
виђала нарочиту судбину. ово тројезично издање очигледно није било 
намењено искључиво школској употреби, иако је било штампано у десет 
хиљада примерака, како би се делило широм митрополије: школској деци, 
српској и румунској, која су верску наставу савладавала на својим матер-
њим језицима, ови други преводи нису били нужни, а нарочито немачки, 
иако је био званични државни језик; свакако да се у виду имао и недовољан 
образовни ниво самог православног свештенства, којем је оваква књига 
такође могла бити од помоћи. То се морало тицати најпре румунског кли-
ра, који је образовање у оквиру Карловачке митрополије као јерархијски 
српске институције стицао и на „славенском“ језику, који је био међу њима 
и у широкој богослужбеној употреби, о чему сведоче и бројна двојезична 
издања румунских богослужбених књига. старање српских архијереја о 
духовном напретку „влашких синова“ укључивало је и издавање књига на 
њиховом језику. чињеница да се Мали катихисис појавио на румунском 
кад и на српском, говори да се ова два народа у томе нису раздвајала. не-
ћемо много претерати ако кажемо да је појава овог уџбеника била за Руму-
не чак и важнија него за србе: они су, нарочито на територији ердеља, чији 
је митрополит на самом почетку 18. века прихватио унију са Римом, због 
чега је угашена православна јерархија на том простору, били изложени 
већем прозелитском дејству Римокатоличке цркве потпомогнуте силом 
државног апарата. Карловачки митрополити свим силама су стога на сто-
јали да добију духовну власт над том територијом, како би се румунски 
народ очувао у православљу, јер је већ велики број његових припадника 
био пристао уз унију, врло често због отвореног државног терора. Зато је и 
појава Малог катихисиса на том језику била од непроцењивог значаја. уп-
ркос почетним контроверзама и привременој забрани кориштења, он ће 
постати основна симболичка књига за румунске школе до дубоко у 19. век, 
што се лако даде утврдити пуким пописом румунских издања.

Било је доста забуне око утврђивања румунског преводиоца. Српска 
библиографија XVIII века Георгија михаиловића, као најауторитативнији 
извор свог времена, превод приписује арадском епископу Пахомију Кне-
жевићу3; михаиловић у ствари тај податак преузима од димитрија Руварца, 

3 Георгије михаиловић, Српска библиографија XVIII века, Београд 1964, бр. јед. 132.
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не имајући могућности да га провери. међутим, праве чињенице коначно 
је утврдио никола Гавриловић на основу новог румунског издања дела 
Банатска хроника свештеника николаја стојке де хацег, савременика 
Рајићевог, учесника поменутог сабора 1774, доброг познаваоца српских 
прилика и сарадника митрополита Викентија јовановића Видака. Његово 
непосредно сведочење је да је Мали катихисис на румунски превео свеш-
теник димитрије евстатијевић, српски и кијевски васпитаник, некадашњи 
секретар ердељског епископа дионисија новаковића и потом надзорник 
румунских ердељских школа: задатак да Рајићев уџбеник преведе добио је 
као учесник овог сабора. николаје стојка, осим тога, приповеда да се евста-
тијевић у току рада разболео, те да му је због тога морао помоћи и сам пре-
вести крај књиге.4

Тако је књига српског архимандрита ушла у румунске школе, наравно 
– на румунској црквеној ћирилици, традиционалном писму румунске бо-
гослужбене књиге, под насловом: Катихисїсь микь саꙋ Скꙋртатъ православникъ 
мъртꙋрисире а леџїй гречещи неуните, пентрꙋ трѣба Прꙋнчилѡрь челорь неуницй рꙋмънещи, 
фъкꙋть ши дела Неунитꙋль Еп(и)скопескꙋль ꙟ Карловець ла анꙋль 1774. цинꙋтꙋль Сѵнодь 
ꙟтърить. након овог првог издања, које је због лошег одјека у јавности било 
чак и забрањено,5 Мали катихисис се други пут објављује тек 1784. нема 
сумње да се ради о званичном подухвату тадашњег митрополита мојсеја 
Путника. Истовремено се појављују два двојезична издања: српско-не мачко 
и румунско-немачко, оба штампана такође код Курцбека у Бечу, са инди-
кативном напоменом да је Катихисис „ниње пак с потвержденијем архие-
пископа и митрополита [= мојсеја Путника] напечатан“, што је требало да 
значи да нема више места недоумицама о његовој исправности. овај пара-
лелизам издавања српске и румунске језичке варијанте задржаће се, због 
школских потреба, у извесној мери до краја 18. века, без обзира да ли се 
ради о једнојезичним или двојезичним издањима. Тако је већ следеће 1785. 
код Курцбека напечатано прво самостално српско издање, и поново дво-
језично румунско-немачко. српско ће се појавити поново 1792. код Курц-
бека и 1793. код стефана новаковића, док ће самостално румунско издање 
бити штампано већ 1792. код новаковића, чим је овај преузео од Курцбека 
типографију. Издања српског текста Малог катихисиса је до краја 18. сто-
лећа, колико се за сада зна, било укупно шест – последње је изашло у Бу-
диму, из печатње Пештанског универзитета, 1797. Занимљив је податак да 

4 никола Гавриловић, О румунском преводу Рајићевог Малог катихизиса. у: Зборник за ис-
торију, 18 (1978), 13-15. овде налазимо и неке друге занимљиве појединости о раду на румунској 
варијанти Малог катихисиса, засноване на архивској грађи.

5 Исидора Точанац-Радовић, Реформа Српске православне цркве у Хабзбуршкој монархији у 
време владавине Марије Терезије и Јосифа ІІ (1740-1790), Београд 2014, 121 (докт. дисерт.).
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је румунских било више, најмање седам, колико се за ову прилику дало 
утврдити. А још више је занимљиво да ће румунски текст остварити већу 
дисперзивност места штампања. Румуни ће искористити чињеницу по-
стојања различитих типографија на сопственој етничкој територији, али 
искључиво у оквиру хабзбуршке државе,6 па ће се и Мали катихисис по-
јављивати у разним градовима: већ од 1789. штампаће се код Петера Барта 
у сибиуу (сибињу); бележимо и једно издање 1804. у черновицама, кас-
нијем универзитетском богословском центру православних народа хабз-
буршке монархије, док се у Брашову први пут појављује 1807. од ових места 
најчешће ће се издавати баш у сибиуу (у штампарији Петера, потом јохана 
Барта), што се може видети из прилога који следи овом раду. Што се тиче 
традиционалних крајева монархије, од 1799. штампаће се у Будиму, па-
ралелно са редовним српским издањима. Румунима је овај уџбеник значио 
више него србима, што видимо из једноставне и чудне чињенице да је 
досад познато више румунских него српских издања, при чему се може 
очекивати да се пронађу и она која су нам тренутно непозната; да се нађе 
још српских, није претерано изгледно. Тако је наш архимандрит постао 
главни учитељ румунске деце и у тој улози остао више од стотину година, 
чак и кад се међу србима више није учило из његове књиге: последње за-
бележно српско издање је из 1866, а румунско из 1880, при чему је румунски 
текст прештампаван укупно 33 пута (од тога 28 самосталних – једнојезичних 
– издања), а српски 26 пута (23 самостална издања).

Има још један јак аргумент у корист тезе да је Рајић као теолог био у 19. 
веку можда присутнији међу Румунима него међу србима. од његових 
обимних богословских дела ниједно није објављено све до данас, због чега 
је он у колективној свести, па и у научној заједници, иако превасходно 
теолог, остао упамћен пре свега као историчар; поред тога, историчари 
књижевности потрудили су се да му нађу место и у историји српске лите-
ратуре 18. века. нажалост, Рајић богослов је заборављен, најпре зато што 
су његови списи остали заувек закључани иза врата српских богословских 
училишта, никад не изашавши у свет, а потом – зато што је опште рас-
положење 19. и 20. века, барем онако како је касније интерпретирано са 
различитих владајућих идеолошких становишта, било незаинтересовано 
за богословље, упркос чињеници да се око њега окретао огроман део жи-
вота нашег 18. века, па и знатан део следећег. Рајићеву част спасили су до-
некле ипак једноверни Румуни. у време активне борбе за успостављање 
засебне румунске јурисдикције у етнички већински румунским крајевима 

6 То је стога што су се школске књиге штампале с дозволом власти, а Мали катихисис је био 
управо отуд одобрен. да ли је штампан и за Румуне у Влашкој, која није спадала под бечку власт, 
није ми познато.
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хабзбуршког царства, сам Андреј Шагуна као ердељски митрополит из-
бавио је од заборава поједине богословске текстове јована Рајића. То је у 
многоме и било логично: као полазник српских школа, као предавач на 
српској богословској катедри у Карловцима, касније и архимандрит срп-
ских манастира (управо један од Рајићевих наследника у Ковиљу!), барон 
Шагуна је добро познавао српску теологију. Трудећи се касније да успостави 
богословско школовање на матерњем језику, морао се, природно, по за-
бавити и питањем уџбеника. Као погодно решење наметнули су му се Ра-
јићеви текстови које је највероватније изучавао у рукопису у току шко-
ловања. Издао их је 1854. у свом митрополитском седишту у сибиуу,7 у об-
лику две књиге, такође на ћирилици, и то баш из рукописних предложака, 
као што се види из наслова (које овде дајемо у латиничној транскрипцији): 
1/ Învăţătura creştinească : scoasă din manuscrisul Preacuviosului Părinte Arhi-
mandrit Ioann Raici şi în rând aşezată prin Andreiu Barone de Şaguna, Episcopul 
diecezan al bisericii drept credincioase greco-răsăritene din Ardeal; 2/ Teologia 
dogmatică : scoasă din manuscrisul Preacuviosului părinte Arhimandrit Ioann 
Raici, şi prescurt întocmitu spre întrebuinţare în scólele clericale de legea greco 
răsăriteană.8 ово су уједно једине две књиге које су на румунском изашле 
под именом свог творца. сви катихисиси издавани су анонимно (као и код 
нас), па се у румунским националним ретроспективним библиографијама 
Рајић ни речју не помиње; у историју румунске књиге наш архимандрит 
стидљиво ће ући тек по објављивању поменуте стојкине Хронике, у којој 
он обелодањује идентитет аутора Малог катихисиса. Присетимо ли се да 
ни српска издања не носе на себи Рајићево име, можемо претпоставити да 
можда ни многи међу србима нису знали да је он његов састављач.

Занимљива је форма првог издања Малог катихисиса из 1776. Иако је 
изворник српски, он није добио формалну предност у графичком обли-
ковању књиге: наиме, на парним странама књиге он је у два ступца сложен 
заједно са румунским преводом, док непарне стране заузима немачки пре-
вод, дат много крупнијим готичким словима. овај несвакидашњи облик, 
декларативна неравнотежа, као да наглашава приоритет немачког као др-

7 Тамо је радила епархијска типографија, у којој је, за време његовог управљања епархијом (од 
његовог рукоположења за епископа у Карловцима 1848), штампан знатан број издања Малог 
катихисиса, као што се види из табеле на крају ове студије: све то представља очигледно пла-
нско деловање румунског архијереја.

8 до овог открића дошло се у току израде Српске библиографије књига 1801-1867 (Београд 2019, 
бр. јед. 3463, 3517). Први пут су ова Рајићева дела, колико ми је познато, поменута у тексту: 
Жарко Војновић, Чије је дело Свештена историја, у преводу Јована Рајића ? у: Прилози за књи-
жевност, језик, историју и фолклор ; књ. Lxxxi (2015), 46-47. Тамо су били у оквиру једне нео-
бавезне фусноте, а сад је коначно дошло време да се преселе у основни текст, како би се нашем 
богослову одала дужна почаст. наравно, теолози треба да обаве свој део посла и утврде који се 
Рајићеви текстови крију под ова два наслова.
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жавног језика. При том је јасно да књига није била намењена православним 
ученицима који су знали само немачки, јер таквих једва да је могло бити. о 
томе сведочи и чињеница да није забележено нити једно самостално не-
мачко издање: осим тројезичних, било је и двојезичних; при том се два 
пута јавила и комбинација са грчким преводом (1835, 1878). свеједно, по-
четни велики тираж омогућио је да овај превод до краја 18. века, кад бе-
лежимо највише оваквих издања, уђе и у српске и румунске школе: ве ро-
ватно је било предвиђено да се деца несједињених и на овај начин уче зва-
ничном језику. наравно, процедура коју је захтевала власт подразумевала 
је да се школска књига попут ове не може пустити у јавност без претходног 
превођења на немачки ради рецензије, чиме се уједно контролисао и њен 
садржај, који се, као што знамо, разматрао на двору, без чега се није могла 
дати дозвола за објављивање. Такав начин рада и јесте био извор пометње, 
јер су у немачки текст убацивани додаци који нису били у складу с пра-
вославном теологијом. Код нас се дуго мислило, на основу Руварчевих 
информација, да је коначни немачки превод урадио цензор српских књига 
у Бечу, бивши православни свештеник Атанасије деметровић секереш, 
конвертит у „римску веру“, који није био због тога на добром гласу међу 
србима; тај податак је преузео Георгије михаиловић, да би тек никола 
Гавриловић, на основу истог извора којим је разрешио питање румунских 
преводилаца, утврдио да је преводилац био Теодор јанковић миријевски,9 
тадашњи надзорник српских банатских школа и активни учесник про-
светне реформе, коју је касније пресађивао у Русију.

Тешко је рећи колико је и каквог ефекта на српску и румунску децу 
могло имати овакво штампање немачког превода уз текстове на матерњим 
језицима (нарочито на румунску, јер је више румунско-немачких издања). 
сва српска издања од 1785. била су самостална, једнојезична, док код Ру-
муна после 1804. године нема више ниједног језички мешовитог. Биће да 
православни катихисис ипак нико није учио на немачком. међутим, то не 
значи да га нико на том језику није и читао. није мала ствар и од малог 
значаја то што се дело српског архимандрита придружило делима других 
православних теолога преведеним на немачки, попут чувеног Православ-
ног исповедања вере Петра могиле – Liber symbolicus Russorum oder der Grös-
sere Catechismus der Russen welchen auch die gantze Griechische Kirche angenom-
men hat (франкфурт – Лајпциг, 1727) или широко познатог катихисиса 
московског митрополита Платона Левшина – Rechtgläubige Lehre, oder kur-

9 „сам секереш о томе каже у свом реферату Илирској дворској депутацији о извршеној 
ревизији румунског превода, да му је налог за усаглашавање превода са оригиналним текстом 
стигао „заједно са приложеним илирским и немачким примерком“ (samt denen beygeschlossenen 
illyrischen und Deutschen Exemplaren), тако да у томе више нема никакве сумње“. н. Гавриловић, 15.
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zer Auszug der christlichen Theologie (Рига, 1770). За нас је, за ову прилику, 
значајно да ће њима уследити и превод познатог полемичког дела Илије 
мињатија Камен саблазни – Der Stein des Anstoßes, oder eine Erzählung von 
dem Ursprung und der Ursache der Spaltung der griechischen und lateinischen 
Kirche (Беч, 1787), из пера димитрија дарвара (под псевдонимом јакоб 
Кемпер), а управо ћемо његово име помињати у наставку овог рада.

Преводилачки талас је, од времена Кирила и методија, ишао, при ро-
дно, од Грка према словенима, у време рукописне књиге. у доба раног срп-
ског издаваштва (15-17. век) штампали су се искључиво стари богослужбени 
текстови, који међу србима у разним редакцијама живе већ столећима. у 
18. веку срби се програмски везују за Русе, чије књиге брзо преузимају 
статистички примат. Због ове блискости и прве књиге које ће срби тад 
објављивати биће пореклом руске, па ће се с руског понешто и преводити. 
сарадња са Грцима биће у то време у другом плану. Ипак, на подручју ју-
рисдикције Карловачке митрополије доћи ће до тешњих веза с њима; у 
Грке се убрајао и велик број гркофоних Цинцара, становника српских на-
сеља хабзбуршког царства, који су листом говорили српски, усвајајући и 
српско/црквенословенско образовање. стога није чудно што се вршила 
обострана културна размена, од које је било доста међусобне користи. оче-
кивало би се ипак, на првом месту, да из богате ризнице хеленске културе, 
која се одржавала и путем значајне и непрекинуте издавачке делатности 
(највише у Венецији), срби захватају између осталога превођењем на свој 
матерњи или књижевни језик; с друге стране, тешко би се очекивало да 
превођење тече у обрнутом смеру, јер срби, што се тиче самог богословља, 
нису имали богзнашта понудити хеленима. међутим, особита атмосфера 
која је међу православнима из разних народа владала у оном делу европе 
који се после 1683. ослободио османске власти, учинила је да им и схватања 
и потребе буду слични. Зато се и могло, макар теоретски, збити да се умни 
производи преузимају и међусобно размењују без ограничења, па да се и 
српска богословска књига преведе на грчки језик.

у Венецији се, из хеленске печатње николе Гликиса, године 1783. поја-
вило дело под пуним називом Μικρὰ Κατήχησις ἤτοι Γνησία καὶ σύντομος 
Ὁμολογία τῆς μὴ ἡνωμένης Θρησκείας τῶν Γραικῶν : εἰς χρῆσιν τῶν μὴ ἡνωμένων 
Ἰλλυρικῶν, Σέρβων, καὶ Βλάχων παιδίων : συντεθεῖσα καὶ κυρωθεῖσα ὑπὸ τῆς ἐν 
Καρλοβίτζῃ εν ἔτει 1774. συναθροισθείσης τῶν μὴ ἡνωμένων, Ἐπισκόπων Συνόδου, 
καὶ τυπωθεῖσα κατὰ τὸ αὐτὸ ἔτος εἰς Ἰλλυρικήν, Βλαχικὴν καὶ Γερμανικὴν διάλε-
κτον εν Βιέννῃ τῇ Ἀουστριακὴ : μεταφρασθεῖσα δὲ νῦν απὸ τῆς Γερμανικῆς εἰς τὴν 
Ἑλληνορωμαϊκὴν διάλεκτον. на насловној страни ове књиге, штампане у 
осмини на 98 страна, име аутора није било наведено, а ни име преводиоца, 
иако се каже да је преведено са немачког. Због тога је у грчкој науци иден-
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титет ова два аутора дуго остао непознат. у капиталној Леграновој Хелен-
ској библиографији оно је стога и наведено као анонимно.10 ни други, доста 
каснији ауторитативни извор, библиографија Пападопулоса, не иден ти-
фикује ни аутора ни преводиоца.11 Име писца до данас за Грке остаје тајна; 
међутим, ипак се, негде у време између појаве ове две библиографије, за-
сигурно сазнало ко је књигу превео. овај изненађујући податак је једнако 
важан и за србе и за Грке, јер се ради о човеку који се сматра централном 
појавом хеленског просветитељства, код нас познатијем као грчки доситеј: 
то је Адамант Кораис. Кад је и ко утврдио да иза овог превода стоји лично 
он, тешко је установити због недостатка релевантних грчких извора, али се 
већ дуже времена у грчкој науци као једно од његових најранијих дела по-
миње управо Μικρὰ κατήχησις.12 Биће, стога, да је дошло време да се обе-
лодани још једна важна културна веза ова два народа, као и да се илуструје 
најважнијим подацима, а то су свакако имена Рајића и Кораиса. ова је 
књига, чини се, изузетно ретка, тешко ју је пронаћи у електронским ката-
лозима грчких библиотека (зна се да је има на светој Гори у Ватопеду и 
дохијару; једна је сачувана баш у Венецији, у Библиотеци марчијана), али 
се без сумње може рећи да се ради управо о Рајићевом Малом катихисису. 
сам наслов превода, онако како га је дао Кораис, сведочи о томе, јер до-
следно прати оригинални наслов у о оном његовом делу који је најважнији 
за идентификацију, наиме – да је сачињен и потврђен од православног са-
бора држаног у Карловцима лета 1774. и издат у Бечу на три језика: словен-
ском, влашком и немачком. Тако се испоставило да је Кораис, којега са 
доситејем обрадовићем спајају не само идеје, него и школовање у смирни 
код јеротеја дендрина, повезан и са другим великим србином 18. века, 
иако то по свој прилици ни један ни други нису знали: Рајићев уџбеник 
издат је анонимно, а тешко да је могао чути да је у Венецији на грчком 
језику изашла истонасловљена књига. оно што је најважније јесте да је 
Кораис, који већ више није био млад, сматрао да књига српског архиман-
дрита завређује да стане равноправно са много познатијим грчким тео-
лозима, због чега она сама мора задобити потпуно нову вредност и за нас.

Где је уопште и на који начин могао Кораис доћи до оригинала за пре-
вођење, најбоље би нам рекли грчки стручњаци. Ипак, да се претпоставити 
да се то могло десити у самом Бечу. Његова породица је иначе од раније 

10 Emile Legrand, Bibliographie hellenique : ou Description raisonnee des ouvrages publies par des Grecs 
aux dix-huitieme siecle, 2, Paris 1928, p. 410 (бр. јед. 1111).

11 Θωμάς Ι. Παπαδοπούλος, Ελληνική βιβλιογραφία (1466 ci-1800), Αθήναι 1984, бр. јед. 3073.
12 В. нпр.: Γεώργιος Γ. Λαδάς, Βιβλιογραφικαι έρευναι αναφερόμεναι εις τα έργα του Αδαμαντίου 

Κοραή, Αθήνα 1934, 29. Ладас овде додаје да је дело много пута прештампавано у Грчкој и другде, 
али по ономе што за сада знамо, није био у праву.
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била везана за србе, јер је његов рођени стриц софроније до 1746. био бео-
градски митрополит, после чега је отишао у престоницу,13 па је могуће по-
мислити да је и касније одржавао неке везе са србима. Адамант Кораис је 
код њега у Бечу провео прилично времена у зиму 1778, враћајући се из ев-
ропе у смирну.14 Било је то две године пошто се у Бечу појавио Мали ка-
тихисис: није било немогуће да књигољубац попут њега, заинтересован и 
за теологију, тамо дође у посед Рајићеве књиге, која није могла остати не-
позната бечком грчком и гркофоном друштву.

А то друштво одржавало се у оквиру шире православне заједнице: 
упркос сукобима до којих је долазило (грчка потреба за супрематијом увек 
је могла бити извор немира), јурисдикција Карловачке митрополије и њен 
положај у оквиру Царства омогућавали су да сви православни поданици 
имају макар формално дефинисан статус. србе и Грке осим вере везивало 
је и којешта друго, а велику су заслугу у томе имали Цинцари који су широм 
монархије живели заједно са србима. Њихови трговци и путници, васпи-
тани у српским школама, спајали су српске градове попут новог сада, 
Земуна, Панчева, са самом престоницом, па билингвизам није био редак 
случај. на овај начин су се две културе зближавале, а једно од почасних 
места свакако припада димитрију дарвару (1757-1823). овај Земунац, ро-
дом из цинцарске Клисуре на данашњем северу Грчке, као одличан позна-
валац српског књижевног језика, био је, како се у последње време испо-
ставља, двосмерни преводилац, због чега ће у историји српске књиге имати 
много значајније место него што је досад имао. Његовим познатим пре-
водима са грчког на српски (Благонравије Антонија Византијског, Беч 1786; 
Икона Кевита Тивејског и епиктетова Ручница, Беч 1799; Зерцало христи-
јанскоје методија Антракита, Будим 180115), придружујемо сада и превод 
Епитома дионисија новаковића са оновременог српског књижевног је-
зика на грчки, који се појавио 1803. у Бечу,16 што је свакако значајна новост 
која баца нарочиту светлост на квалитет српске теологије и уопште културе 
18. века, имамо ли у виду да је грчких издања те књиге било најмање де-
ветнаест.

међутим, није Епитом прва српска књига коју је дарвар превео на 
грчки ради образовних потреба оних који се школују или стичу виша 
знања на том језику. Године 1791. у Бечу ће из Баумајстерове штампарије 

13 сава Вуковић, Српски јерарси од деветог до двадесетог века, Београд 1996, 462.
14 Αδαμαντίου Κοραή βίος : ςυγγραφείς παρά του ιδίου, Αθήνησι 1870, 15.
15 овом књигом започиње, под бројем 1, Српска библиографија књига 1801-1867. (Београд 2019, 

глав. ред. Жарко Војновић).
16 о томе: Жарко Војновић, Међународни хоризонт Новаковићевог Епитомa. у: Лазар Чурчић 

– књигољуб и књигохранитељ : зборник радова, нови сад 2019, 84-97.
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изаћи дело под пуним насловом: Μικρά κατήχησις ήτοι σύντομος ορθόδοξος 
ομολογία της ανατολικής Εκκλησίας των Γραικών ή Ρωμαίων : εις χρήσιν των της 
ανατολικής Εκκλησίας τέκνων Γραικών τε και Βλάχων : συντεθείσα και υπό της εν 
Καρλοβίτζη κατά το 1774 συγκροτηθήσεις ιεράς Συνόδου των ορθοδόξων Επισκό-
πων επικυρωθείσα. Као што се види, ни овде, као ни код Кораисовог вене-
цијанског издања из 1783, не помињу се ни писац ни преводилац. међутим, 
примећујемо исте важне идентификационе елементе наслова које наводи 
и Кораис, те чак и да нисмо имали увид у ово издање, могли бисмо га без 
икакве недоумице препознати као превод Малог катихисиса. Тако се 
Рајићев уџбеник, у размаку од осам година, појавио у два различита грчка 
превода, и то у две државе. не треба бољи доказ да су и сами грчки про-
светитељи, Кораис и дарвар, из чијег је пера овај други превод, очигледно 
независно један од другога, узимали његово дело као релевантно за об-
разовање на грчком. није ли то доказ и да је Рајић много значајнији него 
што смо мислили? дарвар је свакако могао знати ко је аутор књиге коју је 
превео; нажалост, до данас је Грцима Рајић остао непознат као изворник 
Кораисовог и дарваровог превода, те се његово име не помиње, исто као ни 
у румунским библиографијама. Штавише, пошто су оба превода изашла 
анонимно, међу грчким истраживачима је настала права збрка, јер се није 
знало коме их треба приписати, па је требало доста времена да се утврде 
идентитети, као и да се разреше недоумице коме који превод припада, те да 
је овај бечки у ствари дарваров.17 То је утврђено вероватно по његовом 
следећем издању, које се уз финансијску помоћ дарварове браће јована и 
марка појавило 1801, такође у Бечу, и које носи његово име. од тада ће сва 
издања, све до крфског из 1878, бити приписивана њему (осим можда бу-
димског из 1824), и то не као преводиоцу или приређивачу, него као аутору, 
што код Грка важи до данас.18 насупрот томе, име Кораисово неће се поја-
вити ни на другом издању његовог превода (Венеција, Пано Теодосиу, 1805), 
који се, како изгледа, после тога више није прештампавао.

Ипак, ако је ова веза Кораиса и Рајића била досад непозната и србима 
и Грцима, то се не може рећи за везу дарвара и Рајића. још у Leksikonu pisaca 
Jugoslavije састављач одреднице о дарвару Георгије михаиловић напоменуо 
је да је он превео „мали катихиз“, како га он назива.19 о томе се нажалост 
више ништа није чуло, иако је за тај превод много раније знао и димитрије 

17 Γεώργιος Γ. Λαδάς, Αθανάσιος Δ. Χατζηδήμος, Ελληνική βιβλιογραφία, 1791-1795, Αθήναι 1969, бр. 
јед. 22.

18 Кад шест година по дарваровој смрти буде издавано његово дело Εγκυκλοπαίδεια Απλοε-
λληνική (Беч 1829), на крају те књиге појавиће се списак његових дела, међу којима ће се наћи и 
Μικρά κατήχησις.

19 Leksikon pisaca Jugoslavije, 1 (Novi Sad 1972), 569.
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Руварац.20 чуди да се наши научници нису позабавили овим питањем, које 
Рајићевом делу само додаје на значају, препознајући њега и дионисија но-
ваковића (чији је Епитом, сем на грчки, превођен и на румунски и бугар-
ски, а потом с бугарског назад на српски)21 као оне који су зашли далеко иза 
националних граница и показали се, можда неочекивано, као учитељи зна-
чајног дела православне икумене.22

Грчки превод Малог катихисиса био је између осталог и посредник 
употпуњења мозаика његовог међународног присуства. Вишенационална 
сцена хабзбуршког царства као да је тражила да се ово дело појави на још 
једном од његових језика, и то на оном који се званично користио у исто-
чном делу државе, Краљевини угарској. Године 1801. у Ђуру, на данашњем 
крајњем северу мађарске, граду са некада врло снажном православном 
заједницом из времена пре Велике сеобе, појавило се још једно врло спе-
цифично издање ове књиге: двојезично грчко/мађарско. Преводилац је 
био српски јеромонах Арон Георгијевић, родом Земунац, тада парох у тој 
вароши. мађарској језичкој верзији дао је наслов Kis Kátekizmus avagy 
Rövidre vett igaz-hitü vallás-tétele a’ napkeleti görög anyaszentegyháznak : Öszve-
szerkesztetett és ki-adatott a Kárlovitzi Érsekségben 1774 Esztendőben. о Арону 
Георгијевићу не знамо колико би требало,23 а не можемо ни лако докучити 
који је био његов разлог да Рајићев катихисис преведе на језик којим су се 
православни у угарској служили у свакодневној комуникацији, али на њему 
свакако нису учили о основама своје вере. могуће је да је Георгијевић имао 

20 димитрије Руварац, На ком је језику и кад је штампан први пут Рајићев мали катихизис? 
у: Архив за историју српске православне карловачке митрополије, 5-6 (1911), 66-67.

21 Потпун списак издања Рајићеве књиге на грчком може се видети у табели на крају овог 
рада. слично је урађено и у поменутом тексту који се бави превођењем Епитома.

22 додајмо као занимљивост да су и Кораис и дарвар, осим „малог“ катихисиса имали међу 
својим преведеним делима и „велики“. Кораис је, годину дана пре него што ће објавити Рајићев 
текст на грчком, превеο и у Лајпцигу издаο катихисис московског митрополита Платона Лев-
шина (Православное учение или Сокращенная христианская богословия) под насловом Ορθό-
δοξος διδασκαλία : είτουν Σύνοψις της χριστιανικής Θεολογίας (1782). овај пут је навео име аутора 
заједно с његовим титулама (συγγραφείσα παρά του σοφωτάτου και πανοσιωτάτου εν ιερομονάχοις 
κυρίου Πλάτωνος, πρώην Αρχιμανδρίτου της εν Τροΐτζη Μονής, τανύν δε πανιερωτάτου Μητρο-
πολίτου Μόσχας), као и то да је његово дело превео с немачког превода. насупрот њему, дарвар 
је свој „велики“ катихисис издао после „малог“, 1805. године у Бечу, насловивши га Μεγάλη 
Κατήχησις ἤτοι Ὀρθόδοξος χριστιανικὴ διδασκαλία τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας (он је издаван много 
чешће: грчке библиографије 19. века бележе преко 30 прештампавања). Премда је јасно написао 
да се ради о преводу с руског, аутора није поменуо. осмељујемо се претпоставити, иако је то 
посао за грчке и руске стручњаке, да се и овде ради о неком од Левшинових катихисиса (зна се 
да их је саставио неколико типова), јер структура у потпуности одговара оном катихисису који 
је превео Кораис, а већ на први поглед садржи и мноштво потпуно истих реченица. Ако је тако, 
цела ова повест о преводилачким предузећима два грчка интелектуалца постаје невероватно 
занимљива, јер су обојица независно, као судбински повезани, преводили два словенска писца 
катихисиса – једног српског и једног руског.

23 Види: љ. Бошковић, Георгијевић, Арон. у: Српски биографски речник, 1, нови сад 2006, 654. 
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у виду оне међу њима који су, живећи као мањина већ дужи низ нараштаја, 
свој матерњи језик већ заборављали, а сачували веру. То се свакако тицало 
срба, јер ако је осим мађарског објављен и грчки текст, то је морало зна-
чити да се њиме имао ко служити. чудна је, међутим, околност да је Геор-
гијевић Мали катихисис на мађарски превео са грчког, како стоји на књизи 
(most pedig a győri szentegyháznak lelki pásztora Georgievits Aaron által görög 
nyelvből magyarra fordittatott), а не са српског. Имамо ли у виду да међу 
српским монасима познавање грчког језика у то време није било нарочито 
раширено, можемо помислити да Георгијевић можда није српског, већ цин-
царског порекла, нарочито ако узмемо у обзир да се родио у Земуну где је 
постојала бројна цинцарска колонија, што би значило да је осим српског, 
као језика говорне средине, нормално користио и грчки. Ако је тако, то би 
био још један занимљив прилог историји српско-цинцарско-грчких веза. 
нажалост, ова књига је изузетно ретка: у србији је забележена само у епар-
хијској библиотеци у Вршцу (док је у мађарској налазимо на неколико 
места – између осталог, у националној библиотеци „сечењи“,24 Библиоте-
ци мађарске академије, као и у сегединској универзитетској библиотеци), 
због чега се о њој тренутно не може рећи ништа више, али се ипак с вели-
ком сигурношћу може казати да се, што се тиче грчког текста, радило о 
дарваровом преводу. у угарској јавности свог доба није прошла незапаже-
но, јер налазимо неколико савремених библиографских извештаја о њој с 
коментарима.25 да ли се међу србима тада шире знало за ово дело није лако 
рећи: на српском се о томе није у то време где имало писати. Ипак, Геор-
гијевића као српског писца помињали су странци, који су се бавили нашим 
приликама, попут јана чапловича.26

овај рад тицао се превођења на стране језике, због чега није било места 
бављењу оригиналним текстом. но, додаћемо ради занимљивости поне-
што о још једном својеврсном његовом превођењу. Прегледајући черно-
вичко тројезично издање из 1804, приметили смо да у њему Рајићев текст 
није дословно прештампан. стефан Атанасијевић, канцелиста Конзи сто-
рије у Буковини, приређивач овог издања, тј. његов преводилац и редактор, 
како се сам потписао на крају, извршио је у њему очигледне интервенције. 
наиме, Рајић је Мали катихисис саставио на језику којег без ограде мо-
жемо назвати народним, уз известан удео словенске лексике и морфологије. 

24 Тамо је забележена већ 1803. године: Catalogus bibliothecae hungaricae nationalis Széchényianae, 
1. Scriptores Hungaros et rerum Hungaricarum, Posonii 1803, 381. 

25 В. нпр.: Zeitschrift von und für Ungern, bd. 2, H. 1 (1802), 110; Annalen der Literatur und Kunst in 
den österreichischen Staaten, Jg. 4, bd. 1 (1805), 139-140.

26 Ján Čaplovič, Slavonien und zum Theil Croatien, 2, Pesth 1819, 296. Податак је преузео из осме 
свеске пештанског часописа Tudományos Gyűjtemény за 1817, где се набрајају српски писци у 
угарској, и где је уз помен Георгијевића наведено и ово његово издање.
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свакако да буковинским школарцима он због тога није могао бити разум-
љив у довољној мери, па га је Атанасијевић решио „поправити“ тако што 
ће му дати потребан књижевни облик, тј. „словенизовати“ га, чиме га је 
приближио владајућем литерарном стандарду. Пошто се румунски текст 
не разликује од оних у старијим прештампавањима, очигледно да је Атана-
сијевић мислио на редиговање српског текста.27 ево примера како је то 
изгледало (у савременој ћириличној транскрипцији).

Рајић
Питање: „Што полажеш за темељ овог катихисма?“
Одговор: „оне три горе поменуте добродетељи. најпре веру, а за њом 

љубов, а после тога надежду“.

Атанасијевић
Питање: „что полагајеш во основаније сего катихисма?“
Одговор: „онији три вишепомјанутији добродјетељи. Первјеје вјеру, а 

по њеј љубов, посљеди же сеја надежду“.

могло би се, дакле, рећи да је Мали катихисис пренесен и на руско-
словенски, чиме је преводилачки хоризонт из наслова овог рада коначно 
заокружен.

од Беча на северу, где је први пут на три језика објављен 1776, до Крфа 
на југу, где је на грчком штампан 1844, има хиљаду километара ваздушном 
линијом; од Венеције на западу, где се појавио први грчки превод 1783, до 
черновица на истоку, у данашњој украјини, где је 1804. такође објављен на 
три језика, има и нешто више. странице неправилног четвероугаоника 
које спајају ова четири града обухватају путању дужу од 3.500 километара. 
Рајићев уџбеник могао се користити сигурно у оквиру овог пространства, 
а знамо ли да су бројни говорници свих ових језика на које је превођен 
живели далеко ван тих граница, слика о путевима ширења Малог катихи-
сиса, коју смо на овај начин нацртали, пластично показује значај ковиљског 
архимандрита, чије је дело добило изванредну међународну важност већ 
за његова живота, чувајући је дуго и после његовог упокојења. То показује 
да је наш богословски 18. век, убројимо ли и случај дионисија новаковића, 
имао значајно већи капацитет и домет но што смо му били склони признати.

27 да се правилно растумачи његова улога у рађању овог издања припомогао је г. стеван 
Бугарски из Темишвара, велики познавалац српских и румунских културних и историјских 
прилика. 
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 Хронолошко-топографски приказ издања текста  
Малог катихисиса 1776-188028

год. 
изд. српски румунски немачки грчки мађар-

ски

1776 Беч: ј. Курцбек
(+ рум. и нем.)

Беч: ј. Курцбек
(+ срп. и нем.)

Беч: ј. Курц-
бек
(+ срп. и рум.)

1783 Венеција: н. 
Гликис 

1784 Беч: ј. Курцбек
(+ нем.)

Беч: ј. Курцбек (+ 
нем.)

Беч: ј. Курц-
бек
(+ срп. ; + 
рум.)

1785 Беч: ј. Курцбек Беч: ј. Курцбек (+ 
нем.)

Беч: ј. Курц-
бек
(+ рум.)

1789 сибиу: П. Барт (+ 
нем.)

сибиу: П. 
Барт
(+ рум.)

1791 Беч: ј. 
Баумајстер

1792 Беч: ј. Курцбек Беч: с. новаковић
1793 Беч: с. новаковић
1797 Будим: унив. тип. сибиу: П. Барт
1799 Будим: унив. тип.

1801

Ђур: ј. 
Штрајбиг
(+ мађ.)

Ђур: ј. 
Штрајбиг 
(+ грч.)Беч: ј. 

Шнајдер (?)

28 Извор ове табеле (наравно, и самог рада) јесу српске, румунске и грчке националне библио-
графије, као и електронски каталози библиотека, уз стручно-научне текстове у електронском 
облику и дигитализоване материјале. стога би се уз свако од ових издања у табели могао на-
вести и релевантан извор (или више њих); то, међутим, није учињено како би приказ био пре-
гледнији. највећи део издања на страним језицима, као што се види, спада у Српску библио-
графију књига 1801-1867 (Београд 2019, главни редактор Жарко Војновић), али нажалост ве-
лики број њих није уврштен у њу: иако се до овде изложених резултата дошло при њеној из-
ради у последњих неколико година, многа издања откривена су тек по њеном довршавању, кад 
је коначно било могуће посветити се подробнијем изучавању овог питања. у табели су уз места 
издања наведене и штампарије у скраћеном об лику, док су у заградама, уз знак +, даване и 
скраћене ознаке осталих језика у случају дво – и тројезичних издања. Аутор, наравно, претпо-
ставља да би се нашло још издања уколико неки познати извори постану приступачнији или се 
открију нови.
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1804
черновице: П. 
екарт
(+ рум. и нем.)

черновице: П. 
екарт
(+ срп. и нем.)

черновице: П. 
екарт
(+ срп. и рум.)

1805 Будим: унив. тип. Венеција: П. 
Теодосиу 

1807
Брашов: Приви-
лег. тип.
сибиу: ј. Барт

1808 Будим: унив. тип.
1809 Будим: унив. тип.
1811 Будим: унив. тип.
1816 Будим: унив. тип.
1817 Будим: унив. тип.
1818 сибиу: ј. Барт

1819 Беч: д. 
давидовић

1820 Будим: унив. тип.
1823 сибиу: ј. Барт

1824 Будим: унив. тип. Будим: унив. тип. Будим: унив. 
тип.

1825 Будим: унив. тип. Будим: унив. 
тип.

1827 сибиу: ј. Барт
1831 Будим: унив. тип. Будим: унив. тип.
1832 Будим: унив. тип.
1834 сибиу: ј. Барт

1835 Брашов: ј. Гат Беч: А. хајкул
(+ грч.)

Беч: А. хајкул
Беч: А. хајкул
(+ нем.)

1841 Будим: Тип. Пешт. 
унив

1844 Крф: држ. 
тип.

1845 Будим: унив. тип.
1847 Будим: унив. тип.

1851 Будим: унив. тип.
сибиу: епарх. тип.
сибиу: Г. Клозијус

1852 сибиу: епарх. 
тип.

1853 Будим: унив. тип. сибиу: епарх. 
тип.

1854 Будим: унив. тип. сибиу: епарх. 
тип.
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1857 Беч: Шк. 
дирекција

1858 Беч: Шк. 
дирекција

1860 Беч: Шк. 
дирекција

1861 сибиу: епарх. 
тип.

1862 Беч: Шк. 
дирекција сибиу: Г. Клозијус

1863 Будим: унив. тип.

1866 Беч: Шк. 
дирекција

сибиу: епарх. 
тип.

1870 сибиу: епарх. 
тип.

1875 сибиу: епарх. 
тип.

1877 сибиу: епарх. 
тип.

1878 Беч: К. Геролд
(+ грч.)

Беч:  
К. Геролд
(+ нем.)

1880 сибиу: епарх. 
тип.

ук.: 26 (23 самост. изд.) 33 (28 самост. изд.) 7 (без самост. 
изд.)

12 (9 самост. 
изд.)

1 (без 
самост. 
изд.)

Summary

The paper recapitulates earlier data on the translation of Jovan Rajić's Little 
Catechism and presents hitherto unknown data. The first trilingual (Serbo-
Romanian-German) edition (vienna, 1776) is briefly discussed, and the life 
of those translations is traced to the end of the 18th and much of the 19th 
century, mostly in the territory of the Habsburg Empire. it speaks of an 
unprecedented Greek translation of Adamantios korais (venice, 1783) and 
deepens the knowledge of Dimitrios Darvar's insufficiently known transla-
tion into the same language (vienna, 1791); the question of translation into 
the Hungarian language of Aron Georgijević (Győr, 1801) was also dis-
cussed in the basic lines. At the end of the paper, a chronological-topo-
graphic table of the publication of the Little Catechism in five languages is 
enclosed, so that the work of Jovan Rajić can be viewed from the aspect of 
his international presence and thus re-evaluated.
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ВЛАдИсЛАВ ПуЗоВИћ

РАЗВој сРПсКе ЦРКВене ИсТоРИоГРАфИје  
у КАРЛоВАчКој мИТРоПоЛИјИ у xix  

И ПочеТКом xx ВеКА

Апстракт: Развој српске црквене историографије у Карловачкој 
митрополији, у xix и почетком xx века, представљен је кроз анализу 
научне делатности њених водећих црквених историчара. међу њима 
се истичу архимандрит Иларион Руварац, прота димитрије Руварац, 
прота милутин јакшић, прота др Радослав Грујић. у раду се истиче да 
је у поменутом периоду формирана својеврсна карловачка цркве-
ноисторијска школа која је имала доминантну улогу у развоју цело-
купне српске црквене историографије. 

Кључне речи: српска црквена историографија, Карловачка митропо-
лија, архимандрит Иларион Руварац, прота димитрије Руварац, про-
та милутин јакшић, прота др Радослав Грујић, карловачка црквено-
историјска школа.

Карловачка митрополија која је током више од два века представљала 
окосницу српског црквеног, културног и научног развоја, била је и сре-

диште у којем је започето критичко истраживање српске црквене прошло-
сти. на том путу кључне кораке су предузели српски богослови почев од 
xviii века. Први је био архимандрит манастира Ковиљ јован Рајић, пито-
мац Кијево-могиљанске духовне академије. у свом знаменитом делу Ис-
торія разныхъ славенскихъ народовъ наипаче Болгаръ, Хорватовъ, и Сер-
бовъ пажњу је посветио и одређеним сегментима српске црквене историје. 
о томе сведоче поглавља посвећена светом сави, максиму Бранковићу, 
Арсенију iii Црнојевићу. Појава овог дела, којим је започет развој српске 
критичке историографије, утицала је на развијање идеје о потреби писања 
целовите историје српске Цркве. најпозванија личност за такав подухват 
у xviii веку био је управо Рајић. од њега је то очекивао и митрополит сте-
фан стратимировић који је покушао да га убеди да се прихвати тог великог 
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задатка, али је Рајић одбио изговарајући се старошћу.1 сам стратимировић 
је покушавао да се бави проучавањем српске црквене прошлости. о томе 
сведоче његови рукописи посвећени историји српског патријархата, срп-
ским архиепископима, историји ћирилице и старог календара у хабзбу-
рушким земљама.2 митрополит стратимировић је био свестан важности 
састављања целовите српске црквене историје, али тада није било довољно 
снаге да се тај подухват изведе до краја. Ипак, митрополитова заслуга је у 
томе што је такву идеју освестио у српским црквеним круговима и оставио 
је у аманет будућим генерацијама српских богослова.

Истраживање српске црквене прошлости, које су започели архиман-
дрит јован Рајић и митрополит стефан стратимировић, свој пуни развој 
доживело је у Карловачкој митрополији у другој половини xix века. Кљу-
чна личност у том погледу био је архимандрит манастира Гргетег, а прет-
ходно ректор Карловачке богословије Иларион Руварац. до тог времена 
Рајићева Историја била је неприкосновени извор знања о српској прошло-
сти. о томе сведочи сам Иларион Руварац, пишући 1884. године следеће: „И 
ово је дело било до у најновије доба основ свеколиког историописног де-
ловања србских наученика, Аркив, ком су притицали, кад им је требало 
дознати шта Константин Порфирогенита о србима повествује, шта Бон-
финије прича, како мавроорбин родословије господара србских излаже, 
шта ли архијепископ данило казује“.3 Иларион Руварац је био први који је 
искорачио из једновековног Рајићевог наслеђа, чинећи крупне кораке на 
плану развоја српске критичке историографије. у центар свог рада ставио 
је критику извора за српску прошлост, при чему је елиминисао народну 
традицију као релевантан историјски извор. научну истину ставио је из-
над националних интереса, што га је често доводило у сукобе са савреме-
ницима.4 

на плану развоја српске црквене историографије Иларион Руварац је 
дао велики допринос. своје планове на том пољу исказао је у предговору 
другог издања његовог знаменитог чланка Две студентске расправе, об-
јављеном у новом саду 1884. године. Желео је да састави целовиту српску 
црквену историју, својеврсну Serbia Sacra, засновану на критичком проу-
чавању извора. у том послу није имао много узора. Током 70-их година 

1 детаљније: Ђ. слијепчевић, Историја Српске Православне Цркве, т. i, диселдорф 1978, 7. 
2 детаљније: н. Радојчић, Историјске студије митрополита Стефана Стратимировића, 

Гласник Историског друштва у новом саду књ. ii, св. 3 (1929) 341–349.
3 И. Руварац, Две студентске расправе, нови сад 1884, 1. 
4 о сукобу архимандрита Илариона Руварца са представницима српске романтичарске ис-

ториографије, предвођених такође богословом и професором београдске Велике школе Пан-
телијом срећковићем, детаљније: с. ћирковић, Преломно раздобље српске историографије, о 
историографији и методологији, Београд 2007, 91–103.
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xix века објављена су три прегледа српске црквене историје, од којих су 
два припадала романтичарској историографији. То су били радови про-
фесора Београдске богословије светозара никетића и проте из Карловца 
николе Беговића.5 Трећи, уједно и најсолиднији, припадао је професору 
московске духовне академије евгенију евстигњејевичу Голубинском.6 Ру-
варац, за кога се не може рећи да је посебно ценио руску црквеноисторијску 
школу, ипак је изузетно ценио Голубинског, којег је назвао „јединственим 
Русом“, о чему сведочи и његова каснија препорука уреднику карловачког 
Богословског гласника архимандриту Илариону Зеремском да објави срп ски 
превод одељка његове знамените Историје Руске Цркве. у много чему Ру-
варац и Голубински су били слични. И један и други су поставили темеље 
критичке црквене историографије у својим срединама. обојица су подврг-
ла жестокој критици устаљене представе из сопствене црквене прошлости 
због чега су били нападани и оспоравани у својим срединама. Били су сли-
чни чак и по личном темпераменту, о чему у једном чланку из 1907. године, 
објављеном у Богословском гласнику сведочи професор Карловачке бого-
словије Владан максимовић, који је познавао обојицу.7 дакле, Голубински 
је могао бити узор Руварцу у састављању српске црквене историје. Ипак, 
руски црквени историчар је саставио до тада најсолиднији преглед српске 
црквене прошлости, али не и свеобухватну критичку историју српске Црк-
ве. управо такву идеју имао је Иларион Руварац. он се није могао задо-
вољити само прегледом српске црквене прошлости, његова Serbia Sacra je 
била замишљена много дубље и комплексније. она је морала бити резултат 
критичког проучавања извора и постепеног склапања мозаика српске црк-
вене прошлости. делови Serbia Sacra настајали су током 30-ак година, по-
чев од расправе О каталозима пећских патријараха објављене у Гласнику 
српског ученог друштва 1868. године, све до последњих дана Руварчевог 
живота. Ту су били и радови посвећени српским патријарсима у xvi и 
xvii веку,8 патријарху Арсенију iii Црнојевићу,9 као и студије посвећене 

5 с. никетић, Историски развитак Српске Цркве, Гласник српског ученог друштва књ. x, св. 
xxvii (1870), 81–163; н. Беговић, Историја Србске Цркве, н. сад 1877.

6 е. е. Голубинский, Краткий очерк истории православных церквей болгарской, сербской и 
румынской или Молдо-валашкой, москва 1871.

7 В. максимовић, Евгеније Е. Голубински (Посвећује се светлој успомени у Христу упокојеног 
архимандрита Иларијона Руварца), Богословски гласник, књ. xi, св. 1-2 (1907) 41-49.

8 И. Руварац, О пећким архијепископима и српским патријарсима од Макарија до Арсенија III 
(или од 1557–1699. год.), Истина 2 (1888), 70–78; 3 (1888), 118–132; 4 (1888), 145–157; 5 (1888), 209–218; 
6 (1888), 241–253; 7 (1888), 304–311; 8 (1888), 356–365; 9 (1888), 419–426; 10 (1888), 459–467; 11 (1888), 
506–516; 12 (1888), 561–567.

9 И. Руварац, Одломци о грофу Ђорђу Бранковићу и Арсенију Црнојевићу, патријарху, с три 
излета о тзв. великој сеоби српског народа, Београд 1896. 
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дабробосанским, хумским и рашким епископима и митрополитима.10 у 
свим овим радовима Руварац је битно померао границе дотадашњих саз-
нања о српској црквеној прошлости. Његова педантност и научна одговор-
ност, које су подразумевале вишеструко проверавање сваког податка без 
обзира на потрошено време, нису му дозволиле да замисао о Serbia Sacra 
приведе крају.

Руварац је успоставио високе критеријуме у проучавању српске цркве-
не историје. он је био незаобилазан ауторитет за српске црквене истори-
чаре, крајем xix и почетком xx века, о чему сведочи његова богата пре-
писка, која се највећим делом чува у Архиву српске академије наука и умет-
ности у Београду и у матици српској у новом саду. он је био утемељивач 
својеврсног црквеноисторијског правца – карловачке црквеноисторијске 
школе. овој школи припадао је низ истакнутих црквених историчара у 
Карловачкој митрополији с краја xix и почетка xx века од којих ће бити 
поменути само неки. 

методолошким начелима архимандрита Илариона Руварца руково-
дио се његов брат, прота димитрије Руварац. Његово наслеђе, у квантита-
тивном смислу, богатије је од Иларионовог. у својој библиографији коју је 
објавио у новом саду 1927. године навео је преко 1000 наслова.11 димитрије 
Руварац је пре свега био историчар Карловачке митрополије. Већина ње-
гових радова посвећена је историји ове српске црквене јединице. у те сту-
дије убрајају се оне посвећене српској црквено-народној аутономији,12 црк-
веним приликама у митрополији средином xviii века,13 фрушкогорским 
манастирима,14 карловачким Покрово-богородичиним школама,15 архи-
мандриту јовану Рајићу16 и друге. димитрије Руварац је објавио значајан 
број архивских докумената за историју Карловачке митрополије. Био је 
дугогодишњи библиотекар Патријаршијске библиотеке у сремским Кар-
ловцима, почев од 1899. године. управо та чињеница омогућила му је ста-
лан и несметан приступ архивској грађи за историју Карловачке митро-
полије. Архивска документа је објављивао, између осталог, у званичном 

10 И. Руварац, Нешто о Босни Дабарској и Дабробосанској епископији и о српским манастирима 
у Босни, Годишњица николе чупића ii (1878), 240–261; Исти, О Хумским епископима и Херце-
говачким митрополитима до године 1766, српска православна херцеговачко-захумска митро-
полија при крају 1900. год. (с додатком), ур. ј. муцовић, мостар 1901, 25–51; Исти, Рашки епи-
скопи и митрополити, Глас српске краљевске академије Lxii, други разред: 39 (1901), 1–46.

11 д. Руварац, Аутобиографија и библиографија Димитрија Руварца, протојереја и библио-
текара патријарашке библиотеке, нови сад 1927, 11–38.

12 д. Руварац, Постанак и развитак српске црквено-народне автономије, с. Карловци 1899.
13 д. Руварац, Српска митрополија Карловачка око половине XVIII века, с. Карловци 1902.
14 д. Руварац, Опис српских фрушкогорских манастира 1753. године, с. Карловци 1903.
15 д. Руварац, Покрово-богородичине школе у Карловцима 1749–1769, с. Карловци 1926.
16 д. Руварац, Јован Рајић, архимандрит (1726–1801), с. Карловци 1902. 
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гласилу митрополије Српски сион, који је уређивао почетком xx века, а 
основао је посебан часопис намењен објављивању архивске грађе Архив за 
историју Српске православне карловачке митрополије (1911–1914), први 
часопис такве намене у српској црквеној средини. објављивао је радове и 
у Богословском гласнику, научном часопису Карловачке богословије, који је, 
уз два наведена, чинио водећу тријаду у црквеној периодици Карловачке 
митрополије, чији је претежни садржај био црквеноисторијског карактера. 

 Значајан представник карловачке црквеноисторијске школе био је 
прота милутин јакшић, професор Историје српске Цркве у Карловачкој 
богословији од 1890. до 1903. године. јакшић је био следбеник Илариона 
Руварца и преко њега је дух критичке црквене историографије продро у 
Карловачку богословију. највећи траг у српској црквеној историографији 
оставио је студијама посвећеним патријарху Арсенију iv јовановићу Ша-
кабенти17 и митрополиту Вићентију јовановићу.18 ови радови доносили су 
нова сазнања о овим важним личностима из историје Карловачке митро-
полије. Значајан за историју Карловачке митрополије је и његов рад објав-
љен у карловачком Богословском гласнику 1902. године, а посвећен црквено-
народним саборима из 1748. и 1749. године.19 са друге стране, занимљива је 
јакшићева позиција према свом учитељу у вези са великом полемиком 
изазваном Иларионовим ставовима о сеоби под патријархом Арсенијем 
iii Црнојевићем. он је у студији о Великој сеоби објављеној у Летопису 
Матице српске 1910. године заузео избалансирану позицију, бранећи кри-
тички метод свог учитеља, али га истовремено критикујући, јер „није осно-
вано ни све у сумњу доводити, па и оно, што није сумњиво.“20 ове јак-
шићеве речи представљале су, можда, најбољи коректив научном методу 
Илариона Руварца. 

Карловачкој црквеноисторијској школи припадао је и прота манојло 
Грбић. он је почетком 90-их година xix века публиковао тротомно Карло-
вачко владичанство,21 за које је Иларион Руварац дао позитивно мишљење. 
Истој школи припадао је и прота димитрије Витковић који је објављивао 
вредне научне прилоге за историју Карловачке митрополије у часописима 

17 м. јакшић, О Арсенију IV Јовановићу Шакабенти, лекције из историје Карловачке ми тро-
полије, с. Карловци 1899. 

18 м. јакшић, О Вићентију Јовановићу, прилози за историју митрополитства му 1731–1737, н. 
сад 1900.

19 м. јакшић, Два српска сабора: (1748 и 1749). Прилози историји Карловачка митрополије, 
Богословски гласник, књ. i, св. 1-5 (1902) 26-39; 92-104; 172-184; 243-251; 314-320.

20 м. јакшић, Природа преласка Срба у Угарску 1690. и Привилегије, Летопис матице српске, 
књ. 206, св. ii (1901) 31.

21 м. Грбић, Карловачко владичанство. Прилог к историји српске православне цркве, т. i–iii, 
Карловац 1891–1893. 
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Српски Сион и Богословски гласник, а после Првог светског рата продужио 
је са објављивањем црквеноисторијских радова углавном у Гласнику Исто-
риског друштва у Новом Саду.22 епископ Бачки митрофан Шевић дао је 
низ вредних прилога за историју Карловачке митрополије кроз биографије 
њених архијереја које је објављивао 90-их година xix века у шематизмима 
епархија бачке, вршачке и будимске.23 Вредне прилоге проучавању српске 
црквене прошлости дали су професори Карловачке богословије јеромонах 
Валеријан Прибићевић и Владан максимовић. јеромонах Валеријан је у 
Богословском гласнику 1904. године објавио превод на српски језик доку-
мента о укидању Пећке патријаршије из 1766. године.24 у истом часопису 
наредне године објавио је рад посвећен школовању српских богослова у 
Русији.25 Владан максимовић је у поменутом часопису Карловачке бого-
словије објавио неколико прилога посвећених историји српске црквене 
просвете у Карловачкој митрополији.26 Прота др душан јакшић, професор 
Карловачке богословије, објавио је 1912. године у Прагу студију под насло-
вом Из церковной истории православных сербов конца XVII века. Переход 
православных сербов из Турции в Австро-Угрию в 1690 г. под руководством 
печскаго патриарха Арсения III Черноевича. на основу овог рада јакшић је 
стекао степен магистра богословља на санкт-Петербуршкој духовној ака-
демији.27 на домаћем терену, међутим, ова студија је доживела оштру кри-
тику од стране николе Радојчића, ученика Илариона Руварца, која је об-
јављена у Богословском гласнику 1913. године.28 епископ Иларион Зеремски, 

22 Значајнији радови Витковића: д. Витковић, Прилог историји горњокарловачког вла ди чан-
ства, Богословски гласник, књ. 15, св. 4 (1909) 267-280; Исти, Дабробосански митрополит Гаврило 
Аврамовић и Гомирско или Жумберачко владичанство, Богословски гласник, књ. 22, св. 1-4 (1912) 
33-40; 108-115; 196-204; 281-286; Исти, Шта је негда била Вретанија, Гласник Историског друштва 
у новом саду vii (1934) 80-94. 

23 м. Шевић, Епископи бачке епархије, Шематизам епархије бачке за годину 1897, нови сад 
1897, xi–xxxviii; исти, Епископи Вршачке епархије, Шематизам српске православне епархије 
вршачке за годину 1898, Вршац 1899, 9–25. у Првом шематизму православне српске епархије 
будимске, објављеном у сремским Карловцима 1896. године, по наводима епископа саве Ву-
ковића, епископ митрофан Шевић је непотписано објавио краће биографије епископа бу-
димских, мохачких и сигетских, сава Вуковић, епископ, Српски јерарси од деветог до двадесетог 
века, Београд – Подгорица – Крагујевац 1996, 322.

24 Акт о укидању Пећске патријаршије, прев. и прир. В. Прибићевић, Богословски гласник 
год. 3, књ. 5, св. 5 (1904), 377–379; св. 6 (1904), 453–457. 

25 В. Прибићевић, Срби питомци Кијевске академије у времену од 1721–1762. год., Богословски 
гласник год. 4, књ. 7, св. 4 (1905), 248–252.

26 В. максимовић, Патријарх српски Георгије Бранковић и духовна просвета, Богословски 
гласник год. 4, књ. 8, св. 5 (1905), 295–317; исти, Карловачка богословија и богословски семинар, 
Богословски гласник год. 5, књ. 9, св. 4–6 (1906), 368–380. 

27 детаљније: В. Пузовић, Руски путеви српског богословља. Школовање Срба на руским ду-
ховним академијама 1849–1917, Београд 2017, 369–375.

28 н. Радојчић, Ново дело о Великој Сеоби Срба, Богословски гласник год. 12, књ. 23, св. 1–2 
(1913), 89–98.
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питомац московске духовне академије и професор Карловачке бого-
словије, иако је првенствено био библиста, оставио је иза себе неколико 
вредних прилога за српску црквену историју. Посебно су значајне његове 
синтезе посвећене средњевековној српској црквеној историји, објављиване 
у наставцима у Гласнику Српске православне патријаршије.29 

Почетком xx века на научну позорницу ступа најбољи изданак карло-
вачке црквеноисторијске школе прота др Радослав Грујић. Грујић је у Кар-
ловачкој богословији (1895-1899) слушао предавања из Историје српске 
Цркве код милутина јакшића, ученика Илариона Руварца, а своје прве на-
учне радове (почео да их објављује 1899. године) писао је консултујући се 
са протом димитријем Руварцем, чији је био сапарох у земуској Цркви 
свете Тројице. Грујић, који је докторирао историјске науке у Загребу 1911. 
године, био је најбоље припремљени српски богослов за проучавање срп-
ске црквене прошлости. о томе сведочи његово знање 8 страних језика, 
одлично познавање домаће и стране архивске грађе о српској црквеној 
историји, као и познавање историје уметности, културне историје, архео-
логије, етнографије, археографије, палеографије, епиграфике. Његов на-
учни рад трајао је 55 година и обухватио је око 270 наслова, уз неколико 
стотина енциклопедисјких одредница писаних за станојевићеву Народну 
енциклопедију.30 уочи Првог светског рата припремио је Православну Срп-
ску Цркву, објављену 1921. године, која је деценијама, све до појаве сли-
јепчевићеве Историје, представљала главни систематски преглед српске 
црквене прошлости. Грујићево научно наслеђе обележило је читаву епоху 
и обезбедило је доминацију карловачке црквеноисторијске школе у српској 
црквеној историографији.

српска црквена историографија за свој развој највише дугује српским 
богословима из Карловачке митрополије. управо ту је крајем xix и почет-
ком xx века створена својеврсна црквеноисторијска школа. одликовао ју 
је строги критички метод испитивања црквене прошлости који је инаугу-
рисао архимандрит Иларион Руварац, надовезујући се на наслеђе архи-
мандрита јована Рајића. Карловачка црквеноисторијска школа била је у 
поменутом периоду водећа снага свеукупне српске црквене исто рио гра-
фије. на њу су се ослањали водећи црквени историчари из Краљевине 
србије, Краљевине Црне Горе и других српских земаља јужно од саве и 

29 И. Зеремски, Патријарси до пропасти српске државе, Гласник српске православне пат-
ријаршије 5 (1930), 69–71; 8 (1930), 116–119; 10 (1930), 155–156; 11 (1930), 168–170; 12 (1930), 187–189; 
исти, Српска Црква под Охридском архиепископијом, Гласник српске православне патријаршије 
13 (1930), 203–205; 14 (1930), 219–222; 17 (1930), 263–269; 24 (1930), 373–375. 

30 Библиографија проте др Радослава Грујића: љ. никић, Библиографија радова др Радослава 
М. Грујића, Зборник матице српске за друштвене науке 12 (1956), 109–124; Иста библиографија 
објављена је у д. Кашић, Др Радослав М. Грујић, Богословље 1–2 (1980), 48–71.
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дунава. она ће у xx веку преузети примат и у српској академској црквеној 
историографији. најупечатљивији траг на Катедри за Историју српске 
Цркве Православног богословског факултета у Београду оставили су пред-
ставници карловачке црквеноисторијске школе, на челу са протом др Ра-
дославом Грујићем, који је катедром управљао уочи другог светског рата. 
Његов ученик прота др душан Кашић, а потом и Кашићев ученик прота др 
Предраг Пузовић руководили су поменутом катедром скоро шест деце-
нија.31 на тај начин је и почетком xxi века очуван континуитет карловачке 
црквеноисторијске школе који сеже до браће Руварац.
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ВЛАДИСЛАВ ПУЗОВИЧ

Развитие сербской церковной историографии в  
Карловацкой митрополии в XIX и в начале XX веках

Резюме: начало развития научной сербской церковной историогра-
фии связано с Карловацкой митрополией. Первые шаги в этом на-
правлении сделал архимандрит Иоанн Раич в своей знаменитой 
Истории. Идея о неопходимости подготовки систематической серб-
ской церковной истории родилась в конце xviii и в начале xix веках. 
митрополит стефан стратимирович попытался организовать эту 
работу, но без успеха. Во второй половине xix века сформирована 
своеобразная карловацкая церковноисторическая школа во главе с 
архимандритом Иларионом Руварцем. Руварац положил фундамен-
ты для развития критической церковной историографии в Карловац-
кой митрополии. упомянутой церковноисторической школе принад-
лежали димитрие Руварац, милутин Якшич, манойло Грбич, дими-
трие Виткович, Иларион Зеремский и другие карловацкие церковные 
историки. особое место в карловацкой церковноисторической шко-
ле занял Радослав Груич, который обеспечил ее решительное влия-
ние на развитие совокупной сербской церковной историографии в 
xx веке. его научное наследие маркировало первую половину xx 
века и его работа на Православном богословском факултете в Белгра-
де обеспечила превасходство карловацкой церковноисторической 
школы в рамках сербской академической церковной историографии 
до конца xx и начала xxi веках. 
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ИГоР БоРоЗАн

сТРАТеГИје РеПРеЗенТАЦИје И ПоРТРеТне 
ПРедсТАВе ГеоРГИјА БРАнКоВИћА

Апстракт: Патријарх Георгије Бранковић се убраја међу најзна ме-
нитије црквене великодостојнике у историји српске цркве. у периоду 
од 1890. до 1907. понео је титулу архиепископа Карловачког, митропо-
лита и патријарха српског. Током радног века истакао се као црквени, 
културни и просветни радник. у сложеним политичким околности-
ма и напетим међуетничким и међуверским односима, настојао је да 
организује и додатно поспеши духовни и културни живот срба се-
верно од саве и дунава. упркос свеобухватном проучавању његовог 
црквеног, духовног и политичког ангажмана, истраживање пласмана 
његовог лика у разноликим медијским изразима није било у фокусу 
пажње историјско-уметничке дисциплине. Патријархов лик је током 
последње деценије 19. и почетком 20. века изображен у неколицини 
најважнијих медија: скулптура, сликарство, фотографија. у складу са 
медијским бумом његов лик је умножаван и пласиран у масовним 
медијима. у илустрованим новинама, илустрованим књигама, фо-
тографијама и разгледницама, мултиплицирано патријархов лик је 
премрежио је простор Карловачке патријаршије, као и целокупан 
српски културни простор. Брижљиво планиране и вешто конципи-
ране, патријархове представе су указивале на стратегије репрезен-
тације моћи и власти. Гест, поза, одежда и други социјални симболи 
су визуелизовали његову моћ и достојанство. Континуирано је, у скла-
ду са концептом величајности, пласирана његова портретна допојасна 
представа. Коначно, лик угледног духовника је замрзнут у обличју 
старог и мудрог предводника српске цркве у свечаној архијерејској 
одежди са многобројним ордењем на прсима. Приказ црквеног архи-
је реја у оптималном историјском тренутуку је постао топос колек-
тивног памћења српске етније и потврда значаја визуелне културе у 
процесу смештања патријарховог лика у заједничко сећање.

Кључне речи: патријарх Георгије Бранковић, репрезентација, визуел-
на култура, сремски Карловци, портрет

*
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о животу и делу патријарха Георгија Бранковића је исцрно писано у 
историјским и богословским наукама.1 Ђорђе Бранковић, потоњи па-

тријарх српски, рођен је у бачком селу Кулпину 1830. године. Богословију у 
сремским Карловцима је уписао 1852. године. са одличним успехом је 
окончао своје школовање 1855. године. Потом је зађакоњен од епископа 
бачког Платона Атанацковића, истакнутог духовног прегаоца, научника и 
потоњег председника матице српске у новом саду. Године 1856. примио се 
свештенослужитељског позива, да би након три године био рукоположен 
за свештеника протопрезвитера сомборског. убрзо је у животу локалне 
заједнице примећен његов ревностан однос према свештеном чинодеј-
ствовању и проповедничком ангажману. Потврда угледа у јавности вери-
фикована је избором за управника српске учитељске школе (1862). до 1872. 
године је са успехом водио школске послове, што је наговестило његов та-
ленат у вршењу организационих и административних радњи. Прота Бран-
ковић је исказао таленат у вршењу световних послова. чланство у скуп-
штини сомбора и бачке жупаније су указали на његово будуће учешће у 
јавним пословима. од 1861. до 1879. године, и поново 1881. године, пред-
стављао је сомборски округ на свим српским црквено-народним сабори-
ма одржаним у том периоду, на којима је полемисао са светозаром миле-
тићем око учешћа народа у раду сабора. Током боравка у сомбору истакао 
се као покровитељ просвете и културе.2 Његовом заслугом епископ Платон 
Атанацковић је основао задужбину Платонеум у новом саду. Прота је по-
могао финансирање величајног иконостаса за саборну цркву у сомбору.

Поступно успињање у црквеној јерархији је крунисано чланством у 
Архијерејском синоду 1882. године. након што је текуће године примио 
монашку ризу, изабран је за архимандрита манастира Ковиљ. Исте године 
је произведен за епископа темишварског. на новом положају је потврдио 
своје административне способности. Његовом заслугом је основан епар-
хијски фонд, који је, по напуштању епархије оставио са знатним новчаним 
износом. стечено искуство је преточио у решавање законитости и по вра-
ћаја нарушеног духовног и административног поретка у епархији.

Године 1890. на српско црквено-народном сабору већином гласова иза-
бран је за патријарха српског. Током чина устоличења, одржаног у саборној 
цркви у сремским Карловцима 29. априла, истакао је свој програм – уна-

* Рад је настао у оквиру пројекта Религиозно сликарство на тлу Карловачке митрополије у 19. 
веку, под покровитељством матице српске и министарства, науке, просвете и технолошког 
развоја

1 душан н. николић, Георгије Бранковић: 1890-1907: животопис и рад на црквеној просвети, 
сремски Карловци 2005; Горан Васин, Георгије Бранковић и његово доба: 1890-1907, нови сад 2014.

2 душан н. Петровић, Георгије Бранковић: задужбинар и приложник, сремски Карловци 2006.



стРАтЕгИјЕ РЕпРЕзЕНтАЦИјЕ И пОРтРЕтНЕ пРЕДстАВЕ гЕОРгИјА БРАНкОВИћА | 175

пре ђење свете православне цркве, школства и просвете у границима цркве-
не и световне власти.3 одмах по доласку на власт лично је ударио камен 
темљац будуће зграде Карловачке гимназије. По природи положаја биран 
је за члана: угарског горњег (магнатског) парламента, делимично заједни-
чко угарско-хрватског сабора, и троједничког заједничког сабора. Постао 
је тајни саветник цара фрање јосифа i. По ступању на патријаршијски пре-
сто иницирао је оснивање часописа Српски сион, недељног листа за цркве-
но-просветне и аутономне потребе српске православне митрополије кар-
ловачке. Године 1892. је покренуо иницијативу изградње нове зграде Па-
тријаршијског двора. Пошто је обезбедио знатна новчана средстава посао 
је поверио истакнутом архитекти Владимиру николићу. наредне године 
оснива монашку школу у манастиру хопово. у периоду до 1900. године 
континуираним дипломатским вештинама је бранио угрожену српску ау-
тономију у јужној угарској. Година 1900. је прошла у знаку обележавања 
два велика јубилеја – седамдесети рођендан патријарха и десет година од 
његовог ступања на чело српске цркве. Почетком 20. века посебно се ис-
такао деловањем на обнови духовног живота и побољшању материјалног 
стања фрушкогорских манастира. орден белог орла првог степена му је у 
име српског краља додељен 1901. године. Високо признање је потврдило 
истакнуто место патријарха у културном и духовном животу српске етније 
са обе стране саве и дунава. Коначно, патријарх је 1905. године прославио 
јубилеј педесетогодишњице свештеничке службе. Редак јубилеј је обеле-
жен централном прославом у сремским Карловцима. Током славља доде-
љено му је витешко одликовање, Велики крст Леополдовог реда, као и пра-
во ношења беле панкамиловке. орден је материјализовао поверење које је 
патријарх уживао на двору у Бечу, док је бела панкамиловка указала на 
његов углед у црквеним круговима. Тако је на симболичан начин заокру-
жен животни и радни век истакнутог верског и световног поглавара српске 
етничке групе у јужној угарској крајем 19. и почетком 20. века. након две 
године патријарх је преминуо, оставивши иза себе значајно духовно и култур-
но наслеђе. урбанистички, архитектурални и уметнички преображај срем-
ских Карловаца, представља најважнију заоставштину патријарха Георгија 
Бранковића у периоду столовања на челу Карловачке патри јаршије.

Основи портрета и рани приказ проте Георгија Бранковића
друштвени оквир и историјске околности су условили представљање 

лика патријарха Герогија Бранковића у медијској сфери. на основу функ-

3 стеван Б. Поповић, Георгије Бранковић, архиепископ карловачки, митрополит и патријарх 
српски, лик, животописни подаци и говори, нови сад 1890, 16. 
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ционалности и пропагандног деловања, портрети црквених велико до стој-
ника се изједначавају са владарским представама. Портретни жанр је де-
финисан у ренесансној теорији слике. у сржи визуелног исказа се налази 
идеализирање представљене личности.4 Ломацо, један од кључних рене-
сансних теоретичара, истиче идеализацију владарског лика: Осим тога 
цар жели, као и сваки краљ и кнез, пре свега величанственост и један израз 
који је до те мере одговарајући да он изгледа као да зрачи племенитост и 
достојанственост, ча и ако по природи није такав.5

слобода уметника је била ограничена намером поручиоца. Идеја вели-
чај ности је стајала изнад уметничке слободе. Портрети владара, црквених 
поглавара и других великодостојника производили су сећање на великане 
заједнице.6 Портретисани је наставио да живи и након окончања његовог 
земаљског живота. стога се портрет не исцрпљује аутентичношћу приказа 
стварног лика, нити уметничким ефектом. он је превасходно иконични 
при каз настао са идејом представљања појма владавине. у научној исто-
риографији је закључено: од сликара портрета није тражен реалан изглед 
већ његово преиначење у идеалну слику на којој су људи могли да виде једног 
доброг владара.7 Ваљано изведен владарски портрет је конципиран: између 
представљања идентитета инидивидуе – imitacio – и опште конвенције 
личности у складу са нормама – decorum.8 Владарски портрет се превасходно 
схвата као указна структура која симболично репрезентује портретисаног.9 

метод политичке иконографије се бави проучавањем успешности по-
литичких саопштења у форми уметничког језика.10 Измерљивост политич-
ког утицаја одређеног портрета потврђује релевантност естетског као 
средства харизматичног инсценирања и примене политичке моћи.11 Пор-
трети се разумеју као комуникативни визуелни агенти који обликују јав-
но мњење и стварају разнолике облике сећања у колективном памћењу 
заједнице.

у барокно доба су постављени основи репрезентације архијереја на тлу 
Карловачке митрополије.12 након Велике сеобе, православни великодо-

4 Theresia Haunfels, Visualisierung von Herrschaftsanspruch. Die Habsburger und Habsburg-Lothringer 
in Bildern, Wien 2005, 64.

5 Исто, 65.
6 Исто, 69.
7 Исто, 72.
8 Исто, 71.
9 о основама теорије владарског портрета: Игор Борозан, Споменик у храму: memoria краља 

Милана Обреновића у Ћурлини, Београд 2014, 86-92.
10 Martin Warnke, Forschungsstelle für Politische Ikonographie, Hamburg 
11 Haunfels, Visualisierung von Herrschaftsanspruch. Die Habsburger und Habsburg-Lothringer in 

Bildern, 71.
12 Катарина Васић, Портрети српских архијереја у Карловачкој митрополији (1690-1790), 

нови сад 2013.
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стојници су се нашли унутар дру га-
чијег верског и културног модела.13 
Потреба очувања верског и нацио-
налног идентитета условила је при-
ла го ђавање другачијим обрасцима. 
нови географски и духовни простор 
су довели до постепеног раскида са 
поствизантијском традицијом и при-
х ватања западноевропских нормати-
ва. они су прихватани посредно, пре-
ко веза са украјином, и непосредно, 
контактима са културним праксама 
хабзбуршког царства.14 Гламур и пом-
па су истицали концепт вели чај но-
сти. Приказивање спољашњих сим-
бола моћи је дефинисало концепт ис-
тицања репрезентације архијереја и 
цркве у целини. Прихватање новог 
визуелног језика барокне културе је 
сублимирано канонским портретом 
Арсенија iii чарнојевићa. Патријарх 
Арсеније iii чарнојевић је око 1700. године, поручио од непознатог гравера 
из Беча, свој репрезентативни графички портрет, познат по накандним 
репликама у медију сликарства (сл. 1).15 фронтални став, наглашена хи-
јератичност и акцентовање богато украшених архијерејских инсигнија, 
представља прототип потоњих архијерејских портрета.16 Исходиште пор-
трета се налази у западноевропском идеолошко-пропагандном концепту 
о владарској слици као профаној икони.17 на слоњена на стару средњо ве-
ковну теорију о два владарева тела,18 идеја о пропадљивом и смртном вла-
даревом телу и другом непропадљивом и бе смртном телу, створила је ди-
хотомију између личности и институције.19 Реална историјска личност, 

13 м. Тимотијевић, Портрети архијереја у новијој српској уметности, у: Западно-европски 
барок и византијски свет, ур. дејан медаковић, Београд 1991, 147.

14 Исто, 147. основи владарског портрета су у Карловачку митополију стизали, и преко пре-
носа визуелних представа руских царева и царица: Владимир Симић, Романови и Срби. Рецепција 
слике руских владара у уметности XVIII века, нови сад 2018.

15 Исто, 160.
16 Исто, 161.
17 Исто.
18 Ernst kantorovic, Dva kraljeva tela, beograd 2012.
19 Тимотијевић, Портрети архијереја у новијој српској уметности, 162.

сл. 1. Прота Георгије Бранковић,  
фотографија, до 1882
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нестаје пред изанвременским концептом непролазне власти. Личности су 
пролазне, али је институција вечита, и она као трајна категорија апсорбује 
пролазне предводнике заједнице. на тим основама је у историјско-умет-
ничкој историографији сагледан утемељи тељски портрет Арсенија iii чар-
нојевића. Личност и индивидуалност портретисаног су скрајнуте у корист 
приказа тела институције, и црквене власти као вечите категорије. у 
функцији легитимизације црквене власти и потврде архијереја као хри-
стовог намесника на земљи представљене су пастирске инсигније, одећа и 
став портретисаног.20 Потом је уследило ва рирање парадних портрета 
црквених првака. следећи иконографски систем хабзбурговаца дефини-
сани су портрети у пуној фигури, допојасни и трочетвртински. сложеним 
визуелним и вербалним језик је матери ја ли зован новостечени статус ми-
трополита у Карловачкој митрополији. Графичке портретне представе су 
масовно пласиране са идејом утврђивања власти митрополита, епископа, 
и црквене институције. сложени амблематски пиктограми су садејство-
вали са барокном културом спектакла.21 Портретне галерије у значајним 
црквеним просторима сведоче о традицији парадних портретних представа 
православних јерарха у верском и културном систему хабзбуршког цар-
ства.22 након француске револуције, упркос измењеним друштвеним и 
политичким околностима, основе портретног жанра су наставиле да пре-
трајавају.23

Током 19. века настављено је са праксом истицања величајности на тлу 
Карловачке митрополије. Портретно представљање патријарха јосифа Ра-
јачића указује на континуитет барокног концепта моћи и помпе у јавним 
просторима.24 Патријарх је морао да се прилагођава жељама и очекивањима 
са времених реципијената. модерно доба је довело до успостављања гра-
ђанства као главне друштвене структуре. од епохе просветитељства сведе-
ност и озбиљност су дефинисали јавни имиџ грађанских првака. у таквом 

20 Исто, 162
21 јелена Тодоровић, Ентитет у сенци: Мапирање моћи и државни спектакл у Карловачкој 

митрополији, нови сад 2010.
22 Катарина Васић, Хабзбуршки портрети у архијерејским резиденцијама Карловачке ми-

трополије XVIII века, Зборник народног музеја Београд, историја уметности xix-2 (2010), 243-257.
23 Тимотијевић, Портрети архијереја у новијој српској уметности, 163-164; о портретима и 

визуелним предтставама црквених архиејереја на примеру митрополита михаила јовановића: 
Игор Борозан, Између репрезентације црквене власти и приказа актуелног: представе митро-
полита Михаила Јовановића у другој половини 19. века, у: ниш и Византија xviii: 800 година 
аутокефалности српске цркве (1219-2019): црква, политика и уметност у Византији и суседним 
земљама, ур. миша Ракоција, ниш 2020, 23-40.

24 јелена Тодоровић, Катарина Васић, Огледало барокног принца цркве – Политика пред став-
љања патријарха Јосифа Рајачића кроз репрезентативне портрете, у: Патријарх јосиф Рајачић 
и његово доба (1785-1861), Зборник радова са научне конференције, сремски Карловци, 5. но-
вембар, 2016, сремски Карловци 2017, 223-234.
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културном оквиру су се нашли и 
црквени достојанственици. Ис-
товремено, стари концепт ве ли-
чајности је и даље дефинисао па-
радне портрете световних и црк-
вених првака заједнице. 

Анализу портретних пред-
става проте, и потоњег па три-
јарха Георгија Бранковића, за по-
чињемо са фотографијом која је 
највероватније настала у време 
његовог обављања свештеничке 
службе (сл. 2). старе праксе кон-
ципрања портрета су пребачене 
у нови медиј фотографије, који је 
током друге половине 19. века 
умногоме заменио уљани пор-
трет.25 ексклузивни портрети 
црк вених великодостојника који 
су се налазили у манастирским 
салонима и парохијским домо-
вима, постали су део масовне ко-
нзумације. фотографија је сво јом 
доступношћу учинила да лико-
ви угледних свештеника, епи-
скопа и патријараха постану бли-
ски најширим слојевима јав но-
сти. Патријарх Георгије Бран ко-
вић је представљен у уобичајеној свеш теничкој одежди са крстом на прси-
ма. достојанствена поза, одмерен гест, и наглашена карактеризација лика, 
указују на фотографову позорност, али и самосвест позираног, који је, ве-
роватно у садејству са фотографом осми слио позу, гест и израз. Без пре-
више пратећих елемената у сведеној одежди, приказани лик упућује на 
потребу истицања личности као носиоца сликаног аранжмана. Лик па-
тријарха исказује озбиљност и самоувереност по јединца и постојаност 
духовне власти. овај недатовани фотографски портрет је протоком време-
на постао канонски модел. Варијације на тему су посебно биле видљиве на 
уљаним портретима и литографијама. 

25 Више о односу фотографије и слике: Milanka todić, Fotografija i slika, beograd 2001.

сл. 2. јов Василијевич, Патријарх Арсеније iii 
чарнојевић, 1744
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у последњој деценији 19. ве-
ка приметне су варијације на те-
му раног патријарховог порт ре-
тног лика. упркос новостеченом 
статусу, није дошло до битније 
измене у приказивању његових 
портретних представа. фото гра-
фија са протиним портретом из 
времена његовог боравка у сом-
бору, и даље је важила као ос-
новни модел у популаризацији 
патријарховог лика. феодор Бу-
ткевич је на основу сличне фо-
тографије патријарха са ћеле пу-
шом, највероватније настале око 
1890. године, насликао неколи-
цину портретних представа па-
тријарха. Трочетвртински до-
појасни лик са крстом на прси-
ма и ордењем из 1892. године, 
ука зује на устаљеност у приказивању патри јарховог лика (сл. 3). 

 Репрезентација вере и нације:  
Патријарх Георгије Бранковић и Миленијум 1896. године
Године 1896. дошло је до кулминације мађарског национализма. Вели-

ка миленијумска изложба у Пешти је замишљена као врхунац јубиларне 
године у којој је мађарска обележавала хиљадугодишицу од покрштавања 
и досељавања мађара у Панонску низију.26 у суштини радило се о потврди 
историјског права на области које су се нашле под њеном контролом у 
двојној монархији. Грандиозна прослава је организована у складу са кон-
цептом производње традиције.27 Истицањем имагинарне прошлости, ев-
ропске нације су дефинисале свој модерни национални идентитет. угарска 
држава је допустила одређеним народима на испољавање своје посебности 
у оквиру мађарског државотворног простора. уобличавање павиљона 
хрватске, славоније, Босне и херцеговине је потврдило толерисање ма-
њинског израза. с обиром на свеже сећање на српску Војводину, и небла-
гонаклон став према истицању права срба на конституционалност и 

26 мирослав Тимотијевић, Паја Јовановић/Paul Joanowitch, Београд 2009, 123-124. 
27 Izmišljanje tradicije, ur. Erih Hobzbom, terens Rejndžer, beograd 2011.

сл. 3. феодор Буткевич, уље на платну, 1892
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територијалност, српској етничкој групи у јужној угарској није дозвољен 
самосталан наступ.

Ипак, Карловачкој патријаршији је дозвољен наступ на миленијуму.28 
Истицање верско-патриотског идентитета је било прихватљиво за владу у 
Пешти. у складу са намером истицања историјског права српског народа и 
цркве на простору јужне угарске, патријарх Бранковић је ангажовао зна-
менитог сликара Пају јовановића.29 уметник је добио задатак да наслика 
монументалну историјску композицију Сеоба Срба (сл. 4).30 након кон-
султација са уваженим историчарем Иларион Руварцем и истраживања по 
фрушкогорским манастирима, јовановић је приступио изради компо зи-
ције. Првобитну верзију слике је одбио патријарх Георгије Бранковић. 
уметник је, по жељи незадовољног патријарха, приказани народ заменио 
војницима. Патријарх је захтевао да епископ Исаија Ђаковић понесе сви-
так са златним печатом цара Леополда i, који је гарантовао долазак па-
тријарха Арсенија iii чарнојевића на тло јужне угарске. Патријарх у писму 
уметнику, истиче да слику није поручио да би приказао србе као чобане и 

28 Тимотијевић, Паја Јовановић/Paul Joanowitch, 124.
29 Исто, 124-125.
30 За потребе рада послужили смо се верзијом из 1898. године: Петар Петровић, Паја Јовановић 

– си стематски каталог дела, Београд 2012, 69.

сл. 4. Паја јовановић, сеоба срба, 1898, уље на платну, музеј града Београда
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избеглице: него да смо дошли ми народ под ору-
жјем са уговором у руци. Ову привилегију Чар-
нојевић мора да има... 31досликавање је про-
лонгирало њено довршење, те представа није 
ни изложена на миленијуму. Потоње верзије 
су репродуковане у масовним медијима, сте-
кавши статус патриотских икона српског на-
рода у двојној монархији. Патријарх Георгије 
Бранковић је свој лик позајмио патријарху Ар-
сенију iii чарнојевићу (сл. 5). Патријарх је то-
ком процеса настанка слике позирао пред Па-
јом јовановићем. јасна је намера, било па три-
јарха или сликара, највероватније обојице, да 
се истакне идејно, идеолошко и политичко спа-

јање двојице патријараха у јединствену повесницу цркве и народа на тлу 
јужне угарске. Типолошко уподобљавање митском патријарху, и налог да 
се на слици представи и повеља цара Леополда i, били су у функцији ис-
тицања високородног (царског) порекла срба из времена средњовековне 
државе немањића. Прошлост је реактуализована са идејом легитимисања 
српског народа и актуелног патријарха. слика је потврдила употребу визу-
елне културе у инсценирању и преобликовању стварности. 

 Патријарх Георгије Бранковић и простор моћи у  
Патријашиском двору у Сремским Карловцима
Врхунац процеса визуелизације патријарховог лика је повезан са ко-

начним уобличавањем престоне дворане Патријашијског двора у срем-
ским Карловцима 1896. године. окончање процеса изградње велелепног 
истористичког објекта, представља круну патријарховог културног рада 
на преображају сремских Карловаца у модеран српски хајделберг. није 
без разлога Паја марковић Адамов, уредник Бранковог кола 1894. написао: 
Његова патриотска заузмљивост и српска енерхгиај, као и љубав према 
књижевности и уметности ствара у Карлвоцима мали Августовски век. 
Он потпмажае и протежира српску архитектут, српско слиакрство, срп-
ску скулптуру у тако широком обиму, као ни један досад на његовом месту; 
он потпомаже – Србина.32

Августовски век моћи и славе је сублимиран програмским решењем 
престоне дворане Патријашијског двора. на значај који је придаван све-

31 Петровић, Паја Јовановић – систематски каталог дела, 66.
32 Пренесено у: ненад симић, Петар Убавкић (1850-1910), Живот и рад првог скулптора об-

новљене Србије, Београд 1989, 252.

сл. 5. Паја јовановић, сеоба 
срба, 1898, уље на платну, музеј 

града Београда, детаљ
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чаној сали у медијском про-
стору српске етније, указује 
пласман фото гра фије престо-
ла и бисти у илустрованом ли-
сту Нова искра (сл. 6).33 у фо-
калном и симболичном цен-
тру просторије постављен је 
патријаршијски престо испод 
патријашијског грба. нат кри-
љен величајним балдахином, 
представља сублимни приказ 
посвећеног тла. с обе стране 
престола, видљиве су бисте 
митрополита стефана стра-
тимировића и патријарха 
Георгија Бранковића. Бисте 
црквених великодостојника 
су замишљене као кључни ви-
зуелни доказ постојаности и 
снаге српске цркве на просто-
рима северно од саве и дуна-
ва. Прикази бившег и садашњег поглавара Карловачке митрополије/пат-
ријаршије, указује на поштовање традиције и истицање прејемства цркве-
не институције. сложене политичке околности, и чињеница да патријарх 
није био племићког рода, попут неких од његових претходника, условили 
су континуирано изједначавање са узорним претходницима. Постављање 
бисти на стубове је додатно истакло апотеозу приказаних појединаца. Це-
ремонијални простор је претворен у репрезентативну позорницу моћи 
Карловачке митрополије и актуелног патријарха. 

Петар убавкић, академски вајар који је у том периоду деловао у Кра-
љевини србији, извео је бисте митрополита стефана стратимировића и 
патријарха Георгија Бранковића.34 у јесен 1896. године почео је са израдом 
две бисте, које су по окончању моделовања изливене у Бечу.35 Патријарх је 
неколико пута позирао пред уметником, једном чак и у свечаној одежди.36 
Биста исказује одлучног и бескомпромисног духовног и патриотског рад-

33 нова искра 8 (1904), 237.
34 Биста патријарха Георгија Бранковића је нестала у време другог светског рата и власти 

NDH.
35 Исто, 272-273.
36 Исто, 273.

сл. 6. свечана сала Патријаршијског двора,  
нова искра 8, 1904
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ника. минуциозно изведени вајани 
портрет материјализује психолошки 
каратер портретисаног, али и ста-
билност црквене институције. Ко-
начно, орден Гвоздене круне трећег 
реда на патријарховим прсима, и три 
ордена скривена сакосом, исказују 
легитимитет и моћ српског патри-
јарха. у том периоду је настала и ма-
совно умножавана фотографија па-
тријарха на престолу (сл. 7). Пропа-
гандни приказ достојанственог и са-
мосвојног великодостојника мате-
ријализује идеју о неупитном ауто-
ритету црквене власти у комплексним 
политичким и верским околности-
ма. Попут живе иконе, монументална 
и постојана фигура патријарха, си-
мболично гарантује будућност срп-
ског народа и српске цркве на тлу 
јужне угарске. 

 Патријарх Георгије Бранковић и прослава пеедесетогодишњице 
свештеничке службе: портрети са белом панкамиловком
Година 1905. је обележена прославом педесетогодишњице патријархове 

свештеничке службе. у његову част организована је централна прослава у 
сремским Карловцима. у складу са вековном праксом прослављања усто-
личења, годишњица и сличних јубилеја карловачких митрополита, упри-
личена је велика и сложена мултимедијална прослава у сремским Карлов-
цима. спектакл су обележиле народне процесије, прангијање, барјаци и 
амблеми, свечани говори и црквене службе. мали град је претворен у 
пулсирајуће поље у чијем центру се нашао лик уваженог слављеника. Тре-
нутак доделе ордена Леополда i и беле панкамиловке са брилијантским 
крстом, коју није добио ниједан од претходних карловачких митрополита, 
сублимирао је вишедеценијски процес јавног рада патријарха. Врхунац 
свечаности се догодио у моменту када је у патријарх у свечаној архијерејској 
одећи сео на патријаршијски престо.37 Лик исксусног и мудрог поглавара 

37 Споменица о педесетогодишњици свештеничке службе његове светости Георгија Бран-
ковића, архиепископа Карловачког, митрополита и патријарха српског, сремски Карловци 
1906, 37.

сл. 7. Патријарх Георгије Бранковић,  
фотографија, након 1896



стРАтЕгИјЕ РЕпРЕзЕНтАЦИјЕ И пОРтРЕтНЕ пРЕДстАВЕ гЕОРгИјА БРАНкОВИћА | 185

допуњен сјајом одежде и бљештавилом ордења, мораo je оставити снажан 
утисак на велики број учесника спектакуларне прославе. Потоња фото-
графија патријарха у свечаној архијерејској одежди са митром и бројним 
ордењем, на посредан начин дочарава моменат који се догодио у сремским 
Карловцима (сл. 8). духовни пастир је коначно преображен у архетипску 
фигуру доброг старца и освештаног предводника духовног стада.

Током славља је употребљена и портретна представа уваженог велико-
до стојника. у Споменици публикованој поводом јубиларне прославе, де-
таљно је описана сала, где је патријарх беседио: Лепа дворана гимназијска 
учињена је за ову прилику још лепшом и свечанијом. Позорница удешена за 
ову прилику била је финим драперијама украшена, тропским биљем и умен-
тичким статусама. Испред позорнице на зиду са десне стране била је слика 
великог јубилара овенчана бршљановим лишћем.38 у центру артифицираног 

38 Исто, 71.

сл. 8. Патријарх Георгије Бранковић,  
фотографија, након 1905

сл. 9. Патријарх Георгије Бранковић са  
белом панкамиловком, у: Споменица о 

педесетогодишњици свештеничке службе 
његове светости Георгија Бранковића,  

архиепископа Карловачког, митрополита и 
патријарха српског, сремски Карловци 1906
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ређеног простора на-
шла се нека од па т ри-
јархових портретних 
представа у ме дију сли-
карства, олео графије, 
лито графије... у функ-
цији истицања статуса 
и угледа великог јуби-
ларца, дворана је пре-
ображена у позорницу 
славе и мо ћи. у складу 
са сре дњоевропском 
културом историзма 
уобличена је сце но гра-
фија дворане, потвр-
див ши значај визуелне 
културе у уобличавању 
в еликог  нар одно-
црквеног спектакла. 

По устаљеном оби-
чају који су важили то-
ком устоличења митро-
полита и приликом ве-
ликих јуби леја у Кар ло-
вачкој митрополији, из-
веден је фотографски 
пор трет патријарха 

српског са новостеченим инсигнијама. фо тографија патријарха у седећем 
положају са белом панкамиловком и Леополдовим крстом на прсима је у 
наредном периоду стекла канонски статус, што потврђује и њен пласман на 
поткоричној страни Споменице поводом велике прославе (сл. 9). Приказ 
достојанственог патријарха са највишим световним и црквеним одли ко-
вањима, упућује поруку о стабилности духовне власти. строгим, али ле-
жерним гестом исказује идеју о самоконтроли као одразу личног ауторите-
та. унутрашња стабилност и снага духа су пласирали поруку о патријарховој 
способности руковођења паством. 

наменска употреба официјелне патријархове портретне представе са 
белом панкамиловком је кулминирала наредних година. дејство портрета 
је потврђено израдом уљане реплике, дело уроша Предића из 1906. године 

сл. 10. урош Предић, Патријарх Георгије Бранковић, уље на 
платну, 1906, музеј српске православне цркве
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(сл. 10).39 најуваженији српски живописац модерног доба је у монументал-
ном формату пресликао фотографски предложак. минималне корекције 
не утичу на општи утисак, који понавља канонски образац на основу кога 
је уметник насликао портрет. Природна лежерност као претпоставка при-
родног умећа владања, као и контрола погледа спрам замишљеног посма-
трача, дефинисали су репрезентативну верзију портрета. Предић је у попу-
ности успео да пренесе душевно стање и физичку снагу, угледног патри-
јарха на врхунцу његове друштвене моћи. 

Коначно, портрет патријарха Георгија Бранковића са белом панками-
ловком је потврдио његов положај у духовној и световној сфери власти. 
Генеза портретних представа патријарха је указала на пропаганду праксу 
истицања личног, али и институционалног деловања високог црквеног 
великодостојника. стратегије репрезентације и политике визуелног инсце-
нирања су сублимиране на патријарховим портретима. од скромног пор-
трета сомборског проте до величајне представе патријарха српског, мани-
фестовали су преображаје његовог јавног лика. Портрети патријарха су 
дефинисали његове личне (психолошке), али и социјалне трансформације, 
током неколико деценија пастирске службе и столовања на челу Карловач-
ке патријаршије.

39 Више о урошу Предићу: миодраг јовановић, Урош Предић, нови сад 1998.
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iGOR bOROzAN

StRAtEGiES Of REPRESENtAtiON AND PORtRAitS Of  
GEORGiJE bRANkOvić

Summary: Patriarch Georgije branković is one of the most prominent 
church dignitaries in the history of the Serbian Orthodox Church. from 
1890 to 1907 he held the title of Archbishop of karlovci, Metropolitan and 
Patriarch of Serbia. The Patriarch was a prominent church leader and en-
gaged cultural and educational worker over his working life. in often ad-
verse social and political circumstances, he represented the interests of the 
Serbian ethnic group, as well as the Orthodox congregation. in public 
space, Patriarch Georgije continuously acted consistently with the idea of 
the spiritual and cultural development of the Serbian nation, and its con-
tinuance in the Dual Monarchy. in complex political settings and tense in-
ter-ethnic and inter-religious relations, he sought to organise and further 
promote the spiritual and cultural life of the Serbs living north of the Sava 
and Danube rivers. Despite a comprehensive study of his ecclesiastical, re-
ligious, and political involvement, the research of the distribution of his 
image in a variety of media has not been the focus of attention of art histo-
rians. During the last decade of the 19th and the beginning of the 20th 
century, the Patriarch's image appeared in several vital media: sculpture, 
painting, and photography. for this purpose, eminent artists were engaged, 
who, following the practice of emphasising the importance of the Patri-
arch's dignity, created official portraits in the form of sculpture and oil 
paintings. Under the media boom, the Patriarch's image has been repro-
duced and promoted in the mass media. His image in illustrated newspa-
pers and books, photographs and postcards overwhelmed the space of the 
karlovci Patriarchate, as well as the entire Serbian cultural space. Carefully 
planned and skillfully designed Patriarchs' images indicated strategies of 
representation of power and authority. Gesture, pose, attire, and other so-
cial symbols visualised the power and dignity of the portrayed. in accor-
dance with the concept of magnificence, the Patriarch's half-length portrait 
was continuously employed. finally, his image is frozen in the guise of an 
old and wise leader of the Serbian church in a solemn bishop's vestment 
with numerous medals on his chest. The portrayal of the ecclesiastical arch-
bishop at the optimum historical moment became the topos of the collec-
tive memory of the Serbian ethnic group, and an affirmation of the impor-
tance of visual culture in the process of embedding the Patriarch's image in 
the collective memory.

Keywords: Patriarch Georgije branković, representation, visual culture, 
Sremski karlovci, portrait
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ЦРКВА КАо оГЛедАЛо уРБАноГ ПРосТоРА. 
сВеТо И ПРофАно нАсЛеЂе сРедЊоВеКоВноГ 

ТРГоВИШТА

Апстракт: Полазећи од резултата археолошких и историјских ис-
траживања средњовековног локалитета Трговишт у области старог 
Раса, а у оквиру опште слике настајања урбаних простора, аутори 
указују на значај насеља у Трговишту. Живот овог градског насеља 
приказан је кроз изабране примере остатака светог и профаног.

Кључне речи: Трговиште, град, трг, трговишта, црква, средњи век, 
дубровчани, трговина.

I

Ради бољег сагледавања урбане структуре сваког средњовековног на-
сеља, па и овог на локалитету Трговиште у области старог Раса, битно 

је подсећање на значајне догађаје који су директно утицали на стварање 
новог града и комуне западне европе, пре свега на темељну промену одно-
са града и села. 

непокретно богатство, земљишни поседи и производи уступили су 
првенство граду и „пијаци“, која је постала његово средиште. Град је, на-
равно, и даље задржао своју просторну особеност у односу на село, што се 
посебно очитовало у бедемима и капијама предграђа, али и у томе што је 
постао место сусрета људи и размене добара. Пијаца, истискујући нека-
дашње место за окупљање, форум или агору, постаје централно место у 
граду. око ње се групишу најзначајнији градски објекти као што су црква 
и општинска кућа, са својом кулом и звоником, симболом слободе. на тај 
начин, суштинске промене у привреди и животу града, налазе свој одраз у 
архитектури, односно новој урбаној матрици. Трговинска размена као 
примарна градска функција постаје стожер нове структуре урбаног про-
стора (Lefevr 1974, 15-20; Pirenne 1956, 141-171). 
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tалас урбанизације који се ширио на Западу, узрокован развојем трго-
вине захватио је, сасвим разумљиво, и простор српских средњовековних 
земаља. нова насеља на нашем тлу настајала су у подножју тврђава (сл. 1), 
на раскрсницама путева, око караванских станица као и на местима по-
времених сајмова (панађура). „Подграђа“ су карактеристична за Босну, 
будући да се често развијају уз замкове и утврђења: Подвисоки, Подсоко, 
Подборач, Подблагај, Подкукањ. За разлику од Босне, овај тип насеља у 
србији настаје и ван утврђења (ћирковић 1997, 269-270), па се по својим 
просторним и демографским одликама може определити у тип насеља из-
међу града и села. у овим првобитно малим насељима која су подизана 
покрај путева, живело је непољопривредно становништво, занатлије и тр-
говци (спремић 1994, 714). настанак и развој градских насеља која се могу 
окарактерисати као трговишта, управо је повезан са трговином. само име-
новање насеобине као „трговиште» односи се на свако насеље које је на-
стало на месту сталне или повремене трговине (Калић 1976, 146-147).1 По-
једина од њих никада неће достићи висок степен урбанитета, нити ће се 
битно разликовати од села, осим по броју становника, али ће зато нека 

1 Како се наставком „иште“ у нашем језику граде не само именица са значењем места на коме 
је било оно што значи именица (блатиште, црквиште и друго), већ и нове именице које значе 
место у вези са првом именицом (ватриште — место где је ватра), реч „трговиште“ не мора бити 
напуштени трг, него трг на коме се тргује у време када се име образује. (Калић 1976, 146-147)

сл. 1: Трговиште, микролокација испод Градине-Рас, фото: д. Анђелковић
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друга насеља формирана на значајним раскрсницама, караванским стани-
цама и у близини рударских рејона прерасти у права градска насеља.

на настанак појединих тргова, као и на одржавање панађура, између 
осталог, утицала је и близина манастира, међу којима су неки добијали 
право на приходе од промета или право на монопол са оближњих, а поне-
кад и са удаљенијих пазарних места, о чему сведоче сачуване даровнице. о 
овим малим, често сеоским трговима, као и о њиховом режиму рада и мо-
нополима над њима, податке доносе поједине повеље. Познато је да су ма-
настиру хиландар припадали тргови хоча и Книнац, Жичи село Бресница 
са тргом, манастиру светог Ђорђа код скопља трг и панађур у селу Брод, 
манастиру светог стефана у Бањској трг у Крушеву и 200 перпера од трга 
у Брскову, манастиру Трескавац панађур на светог димитрија у Прилепу, 
манастиру светих Арханђела у Призрену право да држи трг уочи спасов-
дана и уочи Аранђеловдана, као и 1.000 перпера од призренске царине, 
манастиру дренча трг у Загрлатој и Кули, Раваници трг суботица и више 
панађура и манастиру Великој Лаври трг Паракинов Брод (Зарковић 2017, 
163-215). 

у историјским изворима из прве половине 15. века, на подручју деспо-
товине, помињу се следећа места која су имала значајан трг: Копорић, 
добријево, Вучитрн, Равно, Параћински Брод, Градац (чачак), дебрц, Ва-
љево и Заслон (Шабац). може се такође, претпоставити да је и смедерево 
пре изградње моћног утврђења било трговиште. Пошто су се тргови раз-
ликовали не само по величини, већ и по свом привредном значају, још у 15. 
веку су били су подељени на мале и велике. мали су били слични селима и 
имали су само локални значај, попут оних у суботици, Кули, Кисиљеву и 
Шетоњи у Браничеву, док су велики тргови били познати знатно шире, чак 
и у међународним оквирима, због свог обимнијег промета и повољног гео-
графског положаја, на раскрсницама путева или прелазима река (морава, 
сава, дунав). од појединих већих тргова касније су се развили познати 
српски градови, као што су чачак, Ваљево и Шабац (спремић 1994, 714-715). 

Главни приходи од трговачких послова остваривали су се на трговима, 
кроз наплату царине које су чиниле десетину вредности продате робе. но-
вац стечен путем убирања царине постаје значајан извор владарских при-
хода, одмах иза износа новца сакупљеног од дажбина зависног станов-
ништва. отуда не чуди посебна пажња српских владара усмерена ка трго-
вини, њеном развоју и регулисању, нарочито ка царинским прописима, као 
ни то што је у средњовековној србији царински систем био дефинисан већ 
до краја xiii века. у основи овај добро постављен систем задржао се све до 
пада српских земаља под турску власт. 
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систем је био тако устројен да се царина наплаћивала не на границама, 
већ на трговима и то искључиво на продату робу. на тај начин трговцима 
се отварала могућност да у случају да се одређена роба не прода на изабра-
ном тргу, може пласирати на неком другом месту, уз понављање поступка. 
уколико би се догодило да трговац жели да отпутује у другу земљу, царина 
би се плаћала на сву робу на последњем тргу где је било продајно место. 
Претпоставља се да су у појединим градовима са значајним трговима, као 
што су били ново Брдо, сребрница, Приштина или смедерево постојале 
посебне зграде намењене царињену робе. оне су свакако биле смештене у 
центру насеља, на тргу, у главној трговачкој улици или у близини рудника 
(Веселиновић 1984, 10-16). 

Приход од царине стицан на трговима и у рудницима припадао је вла-
дару као регално право, које је могао да уступи црквама и манастирима, 
уколико су им раније додељени тргови са којих су убирани приходи. Вла-
дари су углавном манастирима и црквама додељивали мање тргове који су 
се налазили на манастирским властелинствима, као и добит од панађура. 
Владар је такође, имао право да убирање прихода од царина даје у закуп, 
под одређеним уговореним условима, као што су плаћање унапред или у 
ратама (Веселиновић 1995, 221-222; Петровић 2019, 203-211) . 

у српским средњовековним повељама, панађур се наводи као привре-
мени трг на коме се обављају трговачки послови, тако да се увек изнова 
успоставља и то под окриљем старешине манастира. Значај панађура, с 
обзиром да је био у надлежности игумана, директно је био повезан са угле-
дом манастира где се одржавао, те је могао бити локалног или пак веома 
великог значаја. Главна одлика сваког панађура, упркос његовом привре-
меном карактеру је масовност окупљања. Што се трајања тиче, могао је да 
се одвија и више дана, попут најзначајнијег скопског панађура св. Ђорђа 
– Горга код скопља, који је трајао током новембра месеца, читавих 8 дана. 
на панађуре су долазили трговци са различитих страна, о чему говоре 
поједине повеље српских владара, попут Повеље краља стефана уроша iii 
дечанског у којој се наводи да су панађур Богородице љевишке у Призре-
ну најчешће посећивали Грци и Латини. у време одржавања овог панађура, 
у Призрену је свако ко је био слободан могао да тргује, без обзира да ли је и 
колико је некоме био дужан. осим тога, било је забрањено потраживање 
дугова, као и гоњење дужника. (Бојанин 2005, 141-145). 

у повељама српских средњовековних владара тачно је одређено време 
одржавања панађура, њихово трајање, ко убира приходе од царине и друге 
наплате и коме припада монопол над трговином одређеним производима. 
Панађур је организатору доносио знатне приходе од царине и глоба које су 
се изрицале током његовог трајања. Када је реч о монополима, они су се 



ЦРкВА кАО ОглЕДАлО УРБАНОг пРОстОРА.сВЕтО И пРОФАНО НАслЕЂЕ сРЕДЊОВЕкОВНОг тРгОВИштА  | 193

претежно односили на продају хране и пића (Веселиновић 1995, 221-222, 
Петровић 2019, 203-211). у повељи за манастир св. Ђорђа – Горга каже се да 
манастир располаже продајом вина, меса и хлеба: „I postavi kralëvstvo 
mi panagiry, i na semy panagiri da se prodaë crykvno vino, i xlhby, 
i meso, a iny nikto da ne prodaë bezy igoumenova blagosloveniä. 
Kto li se obrhte prodavy, da plati .vj. perpery i da mou ouzme crykvy 
vino i xlhby i mhso. Takoùde i vy vshxy metoxiäxy Svetago Georgiä 
ne metexa nikto vina ounesti.“ (Зборник повеља и писама 2011, 319).

Поред сачуваних манастирских повеља и други историјски извори 
указују на значај трговине у формирању низа насеља, пре свега тргова. на 
жалост, постоји огромна празнина у сазнањима која се односе на обим 
делатности и промет на трговима који су остали ван интереса дубровачких 
трговаца, будући да су писани трагови током векова уништени. у тој ве-
ликој празнини налазе се и српски средњовековни трговци јер се о њима 
тек понешто зна на основу малобројних историјских извора, сачуваних у 
архивама приморских комуна на јадрану, углавном у дубровнику и Кото-
ру. Ти подаци се односе искључиво на делатност наших трговаца који су 
били повезани са дубровчанима и Которанима, што битно сужава визуру 
ка сигурно много слојевитијим и ширим привредним односима наших 
људи у средњем веку.

уз важну путну комуникацију која је од Приморја водила ка уну тра-
шњости Балкана, налазило се значајно српско трговачко насеље познато 
као Трговиште (сл. 2). о његовом настанку, на жалост, нису сачувани писа-
ни историјски извори али се може претпоставити да је брижљиво одабран 
положај у близини рудника на Рогозни, Голији и у Глухавици, обезбеђивао 
добре услове за развој новозаснованог насеља. добру повезаност јадрана 
са унутрашњим делом српских земаља омогућавала су три главна пута: 
дубровачки, Босански и Зетски који су пролазили преко новопазарске 
територије. најзначајнији каравански центар у Полимљу био је Пријепоље, 
одакле се роба даље транспортовала у сјеницу, Трговиште, ново Брдо и 
Пећ. многи каравани су пристајали и покрај манастира милешева, мана-
стира св. Петра у Бијелом Пољу и манастира Бања код Прибоја (динић, 
2003, 691) . од раскрснице у Пријепољу, дубровачки друм је, након укрш-
тања са путем који је пратио долину Лима, настављао ка Пештери и Расу. 
негде у околини сјенице, на Пештерској висоравни, дубровачки друм се 
спајао са путем који је долазио од добруна пратећи ток реке увац (boja-
novski 1987, 96, 115, 119, 142). деоница пута која је прелазила Пештерску ви-
сораван пролазила је поред утврђења у Врсеницама, Тузињу, Тројану и 
Рамошеву, која су била изграђена у циљу заштите старе саобраћајнице, која 
је повезивала античке рударске центре у Подрињу и Полимљу са Ибарском 
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долином и Косовом (Popović, bikić 2009, 124). напуштајући сјеничко поље, 
пут је настављао даље све до области и града Раса. средњовековно ут-
врђење на Градини у Постењу изграђено је на месту римске бенефицијарне 
станице, која је контролисала комуникације ка суседним рудоносним об-
ластима (Премовић Алексић 1991, 40, 42; Калић 1984, 95-105; Popović, bikić 
2009, 124-125; мирковић 1971, 265, 269).2 од Постења је полазила сао бра-
ћајница која је уз дежевску реку водила ка богатом рударском ревиру на 
Голији, да би се даље пружала ка Ариљу и Пожеги, долином реке морави-
це. с друге стране, од новопазарске Бање кретао je пут ка рудницима на 
Рогозни. до долине Ибра могло се стићи трасом: Вучја Локва – Змињак – 
Плакаоница – долина Гркајске реке или путем поред Бањске, па до Звечана 
(Премовић Алексић 1991, 44; м. мирковић 1971, 265-266).

2 о траси пута од сјеничког поља ка новом Пазару постоје два мишљења. Према једном, пут 
је скретао ка Шарском кршу и даље ишао падинама Голије. на овој саобраћакници, познатој и 
под именом стари Краљев пут, налазе се остаци утврђења на Шарском кршу (5-6. Век) и на 
Градини у селу Радалици (6. век). Њена се траса донекле изменила током 16. и 17. века, те је 
померивши се нешто јужније, пролазила преко дуге Пољане, низ Пастрмац у долину људске 
реке. Према најновијим истраживањима главна саобраћајница која је водила од Пештерске 
висоравни до новог Пазара пролазила је поред касноантичких утврђења у Тузињу, Тројану и 
Рамошеву, затим пресецала Коштам поље и изнад сопоћана силазила у долину Рашке. Више о 
овој теми: (Премовић-Алексић 1991, 40, 42; Калић 1984, 95-105; Popović, bikić 2009, 124-125; мир-
ковић 1971, 265, 269).

сл. 2: Трговиште, снимак са Градине-Рас, фото д. Анђелковић
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на привредни развој Трговишта, поред повољног географског поло-
жаја битно је утицао развој рударства, пре свега у Глухавици и на Рогозни 
(ћирковић, Ковачевић Којић, ћук 2002, 38, 44-45), као и окружење знаме-
нитих манастира, сопоћана, Ђурђевих ступова и св. апостола Петра и 
Павла, седишта рашке епископије. упркос томе што је писана средњо ве-
ковна грађа сасвим спорадична, несумњиво је да је привредна активност 
наведених црквених средишта била значајна. на то указује један редак и 
стога драгоцен податак који се односи на привредну делатност људи об-
лижњег манастира сопоћани. Реч је о особама из Рисна, људима манасти-
ра сопоћани (ecclesie de Sopochian homines de Reseno) који су се у Котору 
обавезали 7. марта 1333. године, да ће Трифуну Бући донети у Котор 16 ко-
нопаца до Петровдана, по уговореној цени од 32 перпера (милко Грубетић, 
храноје Градишић, Градиња драгојевић и Градоје добромировић). остало 
је неразјашњено да ли су наведени трговци били из Рисна или су само при-
времено тамо боравили (Ковијанић 1956, 333).

на средњовековном Трговишту, током археолошких истраживања от-
кривено је 64 стамбених објеката али се претпоставља да их је било више, 
будући да се на терену уочавају трагови још неких неистражених кућа. у 
оквиру насеља могу се издвојити две хронолошки различите целине које се 
огледају како у архитектонским остацима, тако и у археолошком материјалу 
(милошевић 1997, 87-102). старијој фази, xiv веку, припадају куће грађене 
од дрвених облица, као и новац краља душана (1331-1345), док познијем 
периоду, средини xv века, припадају камене куће које су настале у кратком 
временском опсегу, а које је највероватније зидао исти мајстор. Куће су 
биле конципиране тако да су се у приземљу налазиле магазе са трговачком 
робом или радионице, а на спрату стамбене просторије (минић 1989: 94-
95). Поред профаних објеката који су откривени током вишегодишњих 
истраживања, на Трговишту су пронађене четири сакралне грађевине и 
више некропола. услед недостатака микротопонима и података о патрони-
ма и ктиторима храмова, који су највероватније били угледни људи, иму-
ћни трговци или економски јаке породице, истраживачи су цркве означи-
ли бројевима од 1-4. Занимљиво је да су све цркве биле православне, осли-
кане фрескама са ћириличним натписима (јовановић, минић, ерцеговић 
Павловић 1990, 22), иако су на Трговишту поред српског становништва 
живели и дубровачки трговци који су често у местима свог боравка поди-
зали своје храмове. Ипак, у овом значајном трговачком центру није про-
нађена ни католичка црква која се у историјским изворима, 1346. године, 
помиње као Црква св. Трифуна (Sancti triphonis de Gergoniste) (ћирковић 
1997, 240-258, 250).
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најзначајнији писани подаци који донекле осветљавају поједине сег-
менте живота у Трговишту потичу из дубровачког архива, а односе се на 
трговачке послове између дубровчана и домаћег становништва. дужници 
из Трговишта помињу се први пут 1382. године (voje 1976, 226; храбак 1988, 
78)3, да би се у том својству помињали све чешће у xv веку. најбројнији 
записи о њима припадају четрдесетим годинама xv века и углавном су 
посвећени рударским производима. осим тога, наводи се извоз црвца (Воје 
2008, 101-116), 4 олова и воска, па се међу трговцима помиње и Радич до-
бријевић (voje 1976, 251-252; Б. храбак 1988, 78, 81-86). од 1429. године замах 
добија кредитирање робе, тако да у појединим случајевима мештани Трго-
вишта узимају робу на кредит заједно са трговцима из Плане, Глухавице, 
јелеча, Пријепоља и Трепче (voje 1976, 239, 255-256. ј. Калић 1976, 143-144; Б. 
храбак 1988, 80, 85).5 

Поред дубровачких историјских извора који говоре о значају Трго-
вишта за пласман олова, важност овог места, потврђују и подаци из Котор-
ског архива из четрдесетих година xv века. у трговини оловом посебно су 
се истицали дубровачки трговци из Трговишта, браћа марко и никола 
Радончић, као и већ поменути Радич добријевић (Ковијанић, стјепчевић 
1954, 600-603). Приликом купопродаје робе о поштовању царинских про-
писа старали су се закупци царина у Трговишту (храбак 1988, 85). у раз-
матрању појединих докумената која наводе имена трговаца, често се до-
лази до недоумице да ли је реч о изворном дубровчанину или само о особи 
која се може сматрати дубровчанином (динић 1955, 11-12; Божић 1952, 289-
293; Калић 1961, 89-130, 103, 106, 107; Калић 1976, 142-143; Ковачевић Којић 
1995, 149-158; ћирковић 2008, 21-37. Ковачевић Којић 2010, 98-104. Тако се у 
једном од њих, говори о спору око црвца у судском колегију дубровчана у 
Трговишту, кога чине три члана, међу којима се налази и Лука Прибисалић 
(храбак 1988, 81-82,83), који би могао бити домаћи трговац, предак ктитора 
једне од православних цркава на Трговишту (Minić 1992-1993, 71-86, 84-86).

Трговина са дубровником, уз кредитирање трговаца, настављена је и у 
османском периоду. Турци су заузели Трговиште највероватније 1455. годи-

3 (voje 1976, 226) Богумил храбак наводећи исте податке из дубровачког архива истиче да је 
први помен дужника из 1384. године, видети (храбак 1988, 78).

4 Различита су мишљења научника о томе шта је црвац. једни заступају тезу да је црвац (крмез) 
руда – цинабарит. други заступају тез да је црвац органског порекла, а да сама реч потиче од 
назива за биљну ваш. Биљна ваш се сакупљала и дезхидрирала. употребљавао се за бојење 
тканина. Видети (Воје 2008, 101-116). Занимљиво је истаћи да се у вези са трговином црвцем 
помиње да ће дужник Радич Шаин исплатити свој дуг са 108 либри црвца мером која је важила 
у Трговишту ( ad pondus Tergoviste); видети нав. дело, 104.

5 Трговци из Трговишта су своје дугове подмиривали углавном већом или мањом количином 
црвца. само 1410. године српски трговци из Трговишта испоручили су за отплату дуга око 2200 
либри црвца; видети ( voje 1976, 251).
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не, да би већ 1461. године поставили кадију и субашу (елезовић 1940: 905). 
у том периоду, поред извоза црвца интензивиран је извоз воска (Б. храбак 
1988, 88-90). Раније успостављену пословну моћ задржала је породица но-
ћајевић, Вук Ђаковић ноћајевић и Радослав ноћајевић који су у дубров-
нику уживали посебне царинске повластице. Њима је дубровачко Веће 
умољених доделило право да се у дубровачкој царинарници третирају 
једнако као и дубровчани (храбак 1951, 99-104, 103). ови драгоцени подаци 
указују на то да је пракса давања царинских повластица истакнутим тргов-
цима у градским насељима, настављена и након пада хришћанских држава 
под турску власт (Божић 1952, 291).6 управо из турских извора сазнајемо да 
је Трговиште 1531. године припадало хасу призренског санџакбега коме је 
приходовало износ од 24.733. акче (Čar Drnda 1985, 24). Према попису При-
зренског санџака из 1571. године Трговиште је имало шест махала: махала 
поп дмитар, махала поп Тодор, махала поп Божидар, махала поп јован, 
махала поп Радоња и махала поп Радман, са укупно 24 кућа, 8 неожењених 
и 3 удовице, а са приходом од 10.000 акчи (Катић 2010: 275-276). Живот у 
Трговишту је утихнуо након његовог великог страдања 1770. године како се 
то наводи у једном запису у сопоћанском поменику (Ковачевић 1977: 30).

II
у амфитеатралној долини која се пружа покрај ушћа себечевске реке 

у Рашку, смештен је значајан археолошки локалитет Трговиште, који се у 
склопу просторно културно-историјске целине стари Рас са сопоћанима 
налази на Листи светске културне и природне баштине (UNESCO). По-
вољан географски положај поред пута који је из Приморја водио ка уну-
трашњости Балканског полуострва, уз близину рудника на Рогозни, Голији 
и у Глухавици, омогућио је добре предуслове за развој новооснованог на-
сеља. Александар Гиљфердинг је средином 19. века, за свог боравка у старој 
србији посетио рушевне остатке Трговишта, забележивши следеће: „на 
два сата хода од новог Пазара налази се готово заобљена долина, заклоњена 
са свих страна и препуна камених зидина. овдје је, вјероватно, некада по-
стојао велики град. Тај град народ назива Пазариштем или старим Паза-
ром и прича како је он припадао хрељи… Име Пазариште или стари Па-
зар каснијег је поријекла и оно је, у турској епохи, замијенило заборављено 
првобитно име града“ (Гиљфердинг 1972: 133-134).

Археолошки локалитет Трговиште истраживан је више деценија то-
ком прошлог века (Археолошки институт сАну, филозофски факултет у 
Београду, музеј Рас у новом Пазару), али су резултати ових значајних ис-

6 (Божић 1952, 291). новобрдским трговцима николи хамзовићу, Павлу Ђуровом и марину 
Луковом дозвољен је извоз тканина уз повластицу да царину плаћају као дубровчани.
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копавања тек делимично објављени, упркос томе што су веома значајни за 
сагледавање културне историје не само овог краја, већ и читаве српске 
средњовековне државе. насеље Трговиште је засновано на подручју где су 
некада егзистирале праисторијске заједнице, о чему сведоче праисторијски 
налази са локалитета Табачина (јовановић 1986, 247-248). Живот је потом 
настављен током касне антике, о чему речито говоре рановизантијска тро-
бродна базилика и рановизантијска црква са криптом (5/6. век, сл. 3), уз 
коју се налазила некропола (Поповић 1990, 168-171; Премовић Алексић 
2014, 224). 

на средњовековном Трговишту (сл. 4), у рушевним остацима бројних 
кућа и покрај њих, откривена су сведочанства материјалне културе која 
илуструју живот мештана, попут бројних фрагмената кухињске и стоне 
керамике, металних предмета, оставе сребрног накита, предмета од кости 
и архитектонске пластике. у насељу се јасно издвајају два културна хори-
зонта, очитована како у архитектонским остацима, тако и у археолошком 
материјалу (милошевић 1997, 87-102). старијем хоризонту временски оп-
редељеном у 14. век, припадају куће од брвана у којима су, између осталог, 
пронађене фрагментоване керамичке посуде, међу којима су поједине биле 
веома луксузне израде, са зграфито орнаментима. у једној од њих је откри-
вен новац краља душана (1331-1345) који је допринео поузданијем датовању 

сл. 3: Трговиште, Црква са криптом, фото: д. Анђелковић
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наведеног хоризонта. у млађој фази, у периоду када Трговиште иде узлаз-
ном путањом и када становништво у економском смислу јача, углавном се 
подижу спратне камене грађевине (сл. 5). Приземље је било намењено за-
натству и трговини, док је спрат служио за становање. Испред улаза у кућу 
налазио се дужи прилазни ходник који је био пресведен сигом и у коме се 
налазило степениште које је водило на спрат. Већина кућа је грађена у кра-
тком временском интервалу, средином xv века, с готово истоветном каме-
ном пластиком, довратницима, допрозорницима и праговима (минић 
1989: 94–95). 

у једној од кућа (одјекат бр. 26) која се налазила у западном делу на-
сеља, откривана је остава луксузног сребрног накита која је била у поседу 
неког имућног мештанина који је на Трговишту живео у 15. веку (минић 
1984, 23-36). у тренутку опасности желећи да спасе своје драгоцености, 
власник је накит сместио у омањи керамички лончић који је потом затрпао 
(сл. 6 и 7). у овој изванредној сребрној колекцији која је дело вештог и ис-
кусног златара, налази се више лоптастих дугмади, две наушнице, једна 
каричица, једна игла, две апликације, привесак и два крстића. мала игла са 
ажурираном главом представља редак археолошки налаз не само на овом 
подручју, већ и шире. сличне игле које припадају градској ношњи откри-
вене су на новом Брду, средњовековном граду који Константин филозоф 
назива градом заиста сребрним и златним (филозоф 1989, 98). ове игле 
које су служиле за причвршћивање капе или мараме ношене на глави, 
датују се у xv век, као и лунуласте, шупље наушнице које такође чине део 
оставе (минић 1984, 27). Апликације од танког, сребрног лима са позлатом, 

сл. 4: Трговиште, део 
средњовековног трга,  
фото: д. Анђелковић

сл. 5: Трговиште, камене куће  
(млађи хоризонт),  

фото: д. Анђелковић
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сл. 6: Трговиште, 
остава  
сребрног накита, 
фото: документација 
музеја Рас,  
нови Пазар

сл. 7: Трговиште, накит 
из оставе, фото: 
документација  

музеја Рас,  
нови Пазар
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првобитно су чиниле део копче или игле, тако да су коришћене као украс 
на глави или горњем делу одеће, а тек касније су накнадно пробушене како 
би се користиле као апликације. функције сребрног шупљег предмета и 
сребрне каричице нису сасвим јасне, већ се само претпоставља да су на не-
ком сложенијем украсу могли служити као привесци или као завршеци 
неког гајтана. 

у откривеној остави накита посебно место заузимају два украшена 
крста са натписима (минић 1984, 30-32). Већи крст, енколпион, на једној 
страни има урезану представу Голготе (крст на постољу, са стране уоби-
чајена хришћанска формула Ис хс, нИ КА, са лигатурама), а на другој текст 
(слова различите величине, различито удубљена и обликована) који се иш-
читава на три начина али са истоветном поруком да је св. Петар заштитник 
једне или више особа. други, мањи крст који се користио као привесак, на 
једној страни носи представу Распећа и натпис Ис хс, нИ КА, а на другој 
накнадно урезан натпис, у транскрипцији: св. Петар и Павле. Између слова 
је приказана рука на бодежу која у симболичком смислу нај вероватније оз-
начава сталешку припадност власника крста или пак илу струје библијско 
предање о јудином издајству. оба натписа, иако је реч о различитим форму-
лама имају идентично значење, односно говоре о истим заштитницима. оба 
крста, такође, припадају распрострањеној групи култних предмета рађених 
за ширу продају, осим у извесним случајевима када се као наручиоци 
појављују имућни грађани. на основу аналогија са археолошким налазима 
са других локалитета, временски се могу определити у xiv/xv век.

остава сребрног накита из Трговишта представља јединствену целину 
у стилском и хронолошком смислу и производ је једне златарске радиони-
це. Пошто је накит коришћен, с правом се закључује да није био у поседу 
неког трговца или златара, већ имућног становника Трговишта. Израђен је 
у xv веку, а скривен највероватније крајем xv или у xvi веку. на поду куће 
у којој су драгоцености пронађене, откривено је шест монета мађарског 
владара матије Корвина (1458-1490) које су оштећене у пожару, вероватно 
крајем xv века. Претпоставља се да је накит похрањен након паљења гра-
ђевине, будући да на њему нема трагова горења (минић 1984, 33). Прона-
лазак новца указује на оквирно датовање рушења и напуштања једног дела 
велике насеобине на Трговишту која је веома дуго трајала, од друге поло-
вине xiv века, па све до xvii века. 

на Трговишту су током археолошких истраживања, осим стамбених 
објеката откривене четири цркве и више некропола. у гробовима су као 
прилози пронађени примерци новца који показују да је хришћанско ста-
новништво задржало пагански обичај полагања монета у гроб. уз то, от-
кривени новац илуструје функционисање монетарног система у коме пре-
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сл. 8: Трговиште, Црква 1, фото: д. Анђелковић

вагу односи инострани, мађарски и турски, будући да су откривена само 
два српска новчића. Реч је о примерку новца града Призрена с краја xiv 
или почетка xv века и новчићу Ђурђа Бранковића који су пронађени у 
Цркви 3 (јовановић, минић, ерцеговић Павловић 1990, 41).

све четири цркве на Трговишту су грађене на исти начин, од локалног 
ломљеног и притесаног камена, са кречним малтером као везивним сред-
ством. Како је то било уобичајено у сакралном градитељству, сига је као 
лакши материјал употребљавана за полуобличасте сводове, апсидалне конхе 
и лукове малих ниша. све цркве су такође, у основи једнобродне грађевине 
са полукружном олтарском апсидом, осим једне која је без апсиде. све су, 
такође, биле живописане али су фреске толико страдале да су само спора-
дично проналажене (јовановић, минић, ерцеговић Павловић, 1990, 21-22). 
Њихови ктитори су могли бити имућни трговци, угледне особе и породице 
доброг економског статуса.

међу средњовековним здањима на Трговишту, најстарија је Црква 1 
чије се трајање поклапа са животом на оближњој Градини Рас (сл. 8). По-
дигнута је у другој половини xii века над старијом некрополом, на западној 
страни насеља. Црква је једнобродна грађевина, са споља тространом, а 
изнутра полукружном олтарском апсидом. Била је засведена полуоблича-
стим сводом и живописана, о чему сведочи фреска Архијерејског входа у 
апсиди која је била видљива у време истраживања 1965. године. на њој је 
централно место заузимао животворни крст као сведена варијанта хе-
тимасије, будући да се тек у каснијој иконографији појављује христ агнец 
(мандић 1967, 50). управо је ова фреска допринела датовању цркве у другу 
половину xii века јер је припрата дозидана касније, крајем xiv и почетком 
xv века. у цркви је у секундарном положају откривена мермерна надгробна 
плоча са оштећеним натписом у коме се помиње један замонашени власте-
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лин, Ивоје дуре… који би могао бити ктитор припрате, с обзиром да се 
натпис датује у xiv век (јовановић, минић, ерцеговић Павловић 1990, 23-24).

Приликом радова на заштити Цркве 1 од ерозије са оближњег брда 
самар, 1987. године је сасвим случајно откривена Црква 4 (сл. 9) (јовановић 
1988, 147; јовановић 1990, 163). она је веома необична јер је грађена попут 
кућа и без апсиде, са једним мањим анексом на јужној страни. Приликом 
истраживања западног зида, са његове спољне стране откривени су бројни 
фрагменти фреско малтера, највероватније од фреске патрона која се сли-
кала у лунети изнад западног портала. у источном зиду храма налази се 
једна ниша, док је северно од ње уграђена посуда са отвором у равни зида. 
на основу аналогија са посудама које су уграђиване у зидове појединих 
кућа, сматра се да је коришћена као скривница. Црква 4 је такође, једина 
сакрална грађевина на Трговишту у којој је откривена часна трпеза. око 
храма се простирала некропола на којој је у једном гробу пронађена S на-
ушница, такође редак налаз на tрговишту. ова наушница припада тзв. 
бјелобрдској културној групи која се временски опредељује у период x-xii 
века али се претпоставља да је она израђена на Трговишту нешто касније. 
у једном гробу је откривен прстен са посебном варијантом двоструког 
крста који потиче из xii векa (јовановић 1990, 163-164). 

на основу позиције појединих гробова у односу на темеље Цркве 4, 
успостављена је релативна хронологија на тај начин што је црква дефини-
сана као млађа од некрополе, будући да четири гроба залазе под западни 
део грађевине. Црква се на основу сребрног обола пронађеног у гробу уну-
тар ње, који припада ковању мађарског краља јована хуњадија (1446-1453) 
датује у тридесете године xv века (јовановић 1990, 166). са некрополе по-
крај цркве, поред већ наведених налаза, вредни су помена везени крстови 
и дугмад од упредених текстилних нити са одежди свештеника који су слу-
жили на Трговишту. 

сл. 9: Трговиште, Црква 4, фото: В. Видосављевић
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Црква 4 је изузетан објекат сакралне архитектуре због своје специфичне 
основе са равним источним зидом, због открића часне трпезе, сачуваном 
прагу и гробном налазу новца који помаже датовању других археолошких 
налаза.

на северном делу локалитета, на стрмој падини брда оџево, на про-
стору старије некрополе, а на доминантном месту у насељу откривена је 
већа црква, названа Црква 3 (сл. 10; минић 1984а, 233). Првобитно је била 
једноставна грађевина без припрате, са дубоком апсидом на истоку која је 
са унутрашње стране полукружна, а са спољашње четвороугаона. јужни 
зид храма је нестао због стрмог терена и одрона. Припрата је дозидана 
касније, у време када је црква обновљена и када је изнова осликана (фраг-
менти светитеља, сигнатуре, делови натписа). Првобитна грађевина би 
могла бити подигнута у xiv веку јер и старија некропола потиче из xiv 
века, на шта упућује сребрни средњовековни новчић пронађен у једном од 
гробова. Време обнове се одређује на основу натписа на мермерним гроб-
ним плочама које се налазе над гробовима породице Прибисалић. на нај-
старијој плочи је убележена 1572. а на најмлађој 1612. година. надгробни 
белег јерине Прибисалић која је умрла 1612. године је најбоље очуван и на 
њему је забележено да је била жена Радивоја, кћи спахије Вује, а синовица 
митрополита матеје. 

на основу откривених надгробних натписа закључује се да је породица 
Прибисалић припрату подигла за сахрањивање женских чланова свога 
рода, a да је цркву обновила и украсила новим фрескама крајем xvi века 

сл. 10: Трговиште, Црква 3, фото: В. Видосављевић
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(минић 1984а, 235-236). Карактеристика овог доба као и почетка xvii века 
била је да се као обновитељи храмова односно као нови ктитори појављују 
војводе, кнезови или спахије хришћанске вероисповести. Крајем xvi века 
у власништву породице Прибисалић налазила се и једна књига на којој је 
записано да је 1595. припадала матији Прибисалићу из Трговишта. Задуж-
бина породице Прибисалић на Трговишту, дочекала је xviii век са опусто-
шеним гробовима, након чега је и потпуно порушена. о некадашњем ста-
тусу и богатству Прибисалића говоре и налази делова луксузне одеће са 
гајтанима од позлаћене срме, као и дугмад од бронзе или позлаћеног сре-
бра, откривени у гробовима (минић 1985: 221-223). 

међу археолошким налазима који илуструју развијене трговачке од-
носе између Трговишта и дубровника, налази се стаклено кандило прона-
ђено испод пода Цркве 3, производ дубровачких стакларских радионица 
из средине xv века (минић 1989,67). у наосу исте цркве откривене су гвоз-
дене машице које су се користиле за гашење свећа .

на делу локалитета познатом као микролокација Табачина, приликом 
проширења пута за каменолом, 1971. откривена је мања једнобродна црква, 
Црква 2, правоугаоне основе са припратом и са олтарском апсидом која је 
споља тространа, а изнутра полукружна (симић 1980, 159-162). на основу 
фрагментованих керамичких посуда и делова некадашњег живописа да-
тује се у другу половину xiv века. у унутрашњости цркве је пронађено 
фрагментовано стаклено кандило из xv века, а у припрати у једном гробу 
део звездице која се као богослужбени предмет стављала изнад дискоса 
како тканина не би додиривала хлеб спремљен за евхаристију (јовановић 
1984, 239-240). Звездице су редак археолошки налаз, а на Трговишту су про-
нађене у још два сакрална објекта, у Цркви 1 и Цркви 4 (јовановић, минић, 
ерцеговић Павловић, 1990. 40). Звездице су прилагане уз посмртне остатке 
оних свештеника који су за живота служили у храмовима у којима су и 
сахрањени. 

на Трговишту су се покрај свих цркава налазила гробља, међу којима 
су два била већа, оно покрај цркве из xii века и оно уз цркву на Табачини. 
Током археолошких ископавања од 1972-1990. истражено је 800 гробова 
који указују на степен насељености овог простора (јовановић, минић, 
ерцеговић Павловић 1990, 21). ни у једном гробу, нажалост није пронађен 
прилог који би указивао на занимање покојника, нити је откривена над-
гробна плоча са натписом која би о томе говорила. Ипак, међу бројним 
надгробним мермерним плочама, откривена је једна, мада оштећена и дис-
лоцирана, са натписом који би се могао односити на трговца, по имену 
Брајко. ово име се помиње неколико пута и то приликом именовања ко-
легија у Трговишту са Брајком љубојевићем на челу 1418. године, потом у 
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оптужници која терети неког добретинића и његовог ортака Брајка и нај-
после 1420 и 1421. када се говори о конзулу у Трговишту Брајку Богојевићу 
против кога су Брајко љубојевић и Брајко миројевић поднели тужбу. Бра-
јко Богојевић се такође помиње 1422. године у једној тужби коју је он под-
нео поводом пљачке дућана и пребијања синова (јовановић, минић, ерце-
говић Павловић 1990, 27-28). Пошто се надгробна плоча са натписом вре-
менски опредељује у крај xiv и прву половину xv века, претпоставља се 
да би надгробни белег са натписом и поменом имена Брајко могао припа-
дати некој од наведених личности. 

И на крају овог прилога који је имао за циљ да донекле осветли урбани 
живот Трговишта, на основу историјских извора и археолошких података, 
може се закључити да је овај трг живео сличним интензитетом као и ду-
бровачке колоније у окружењу, попут оних на Копаонику (Плана, Копорић, 
Запланина), а све захваљујући доброј путној мрежи и рудном богатству 
(Гаврић 2018, 156-180). отвореност заједнице ка Приморју, понајпре у сфе-
ри трговине, јасно је потврђена како појединим историјским изворима, 
тако и открићима одређених употребних предмета дубровачке про ве ни-
јенције. Ипак, право огледало урбаног простора Трговишта су четири цркве 
око којих се формирало насеље, са кућама, радњама, некрополама…
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Summary

vladeta Petrović, Gordana Gavrić
Church as a mirror of urban space.

The sacred and profane heritage of medieval Trgovište

in the Middle Ages, a significant commercial settlement known as trgovište 
was situated in the vicinity of Novi Pazar. today, it is an important archaeo-
logical site, which is included in the world heritage list of UNESCO with 
the spatial-cultural-historical unit of Stari Ras and the monastery of Sopo-
ćani. The settlement was located along important road links leading from 
the Adriatic coast to the central area of the balkans, and near the mines on 
Rogozna and Golija and at Gluhavica. in addition, its economic develop-
ment was influenced by the proximity of the monasteries of Sopoćani and 
Đurđevi Stupovi and the Raška episcopal seat at the Church of Saint Apos-
tles Peter and Paul. This is indicated by a rare 14th-century source detailing 
the economic activities of the people subjected to the nearby Sopoćani 
Monastery. At the site of medieval trgovište, the remains of 64 residential 
buildings, in two horizons, were discovered. One of them originates from 
the fourteenth century, a period when the log houses were built. The other 
was built in the middle of the fifteenth century when the stone houses were 
erected. in addition to the profane objects, four sacral buildings and sev-
eral necropolises were found. it is interesting that all the churches were 
Orthodox, even though there were some Dubrovnik merchants living in 
targovište. The churches represented the urban core of the settlement as 
the residential zones were formed around them. The church founders could 
have been wealthy merchants, prominent individuals and families of good 
economic status. All churches are essentially single-nave structures with a 
semicircular altar apse except one that is apse-free. in the necropolises next 
to them, specimens of money were found as grave-goods showing that the 
Christian population had retained the pagan custom of laying coins in 
graves. in addition, the discovered money illustrates the functioning of the 
monetary system, in which foreign money, of Hungarian and turkish ori-
gin, was predominant.

Key words: trgovište, town, marketplaces, market, trade, church, Middle 
Ages, Serbia

Translated by  
Vladeta Petrović
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АнЂеЛА ГАВРИЛоВИћ 

о уКРАсу омофоРА ВЛАдИКе ВРШАчКоГ јоВАнА 
ГеоРГИјеВИћА нА ЊеГоВом ПоРТРеТу од јохАнА 
мИхАеЛА ВАГнеРА (1765) И о ЊеГоВом ЗнАчеЊу*

Апстракт: Тема овог рада је фигурални украс омофора владике вр-
шачког јована Георгијевића на његовом уљаном портрету монумен-
талних размера који се данас чува у кабинету Владике у Владичан-
ском двору у Вршцу.
Поменути уљани портрет владике вршачког јована Георгијевића спа-
да у ред веома важних, репрезентативних остварења српске барокне 
уметности xviii века. у односу на свој значај овај портрет је у данаш-
њој науци неоправдано запостављен, па тиме и недовољно истражен. 
у чланку се најпре разматра историјска улога вршачког владике Геор-
гијевића, а затим и његов портрет. околност да у науци постоје диле-
ме око ауторства овог портрета и времена његовог настанка пред-
стављају разлоге више да се овом уметничком остварењу посвете сле-
дећи редови. оно је приписано уметнику јохану михаелу Вагнеру, о 
чему и о коме се такође говори у раду.
Посебна пажња у тексту указана је изузетно репрезентативном укра-
су његових архијерејских одежди, односно представама на владичи-
ном омофору. у раду се врши опис мотива изображених на омофору 
и анализира се њихово индивидуално значење и значење у контексту 
целине мотива приказаних на овој архијерејској инсигнији. у складу 
са историјским контекстом портрета образложени су и разлози за 
појаву анализираних мотива на омофору. 

* овај рад је презентован на научном скупу под називом Богословље и духовни живот Кар-
ловачке митрополије у оквиру 800 година аутокефалне Српске православне цркве, 17. децембра 
2019. године у матици српској у новом саду, организованом по покровитељством Православне 
епархије Бачке и фондације Корад Аденауер, а настао је као резултат рада у оквиру пројекта 
матице српске, Центра за литургичке студије Монс Хемус и Института за литургику и црквену 
уметност Православног Богословског факултета универзитета у Београду Богословље и духовни 
живот Карловачке митрополије од краја XVII до почетка XX века. овом приликом желим да се 
најтоплије захвалим оцу недељку Васиљевићу и миодрагу Калишком из Вршца на љубазности 
што су ми омогућили да уђем у Владичански двор да видим портрет о којем је у раду реч и да га 
фотографишем. Такође, желим да се најтоплије захвалим Терези Бојковић за превод текста 
резимеа овог рада на енглески језик.
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Рад нуди и анализу омофора као архијерејске одежде у српској умет-
ности од времена средњег века. у њему је указано на порекло овог 
мотива и традицију украшавања омофора ликовним представама ре-
лигијског, светотајинског карактера. утврђено је да украс на омофору 
вршачког владике не представља једноставну декорацију његових 
одежди, већ да је сваки сликани детаљ изведен у складу са улогом ове 
архијерејске одежде коју она заузима у току самог богослужења. дру-
гим речима, установљено је да су представе на омофору поред репре-
зентативне имале дубљу димензију, да укажу на литургију, на место 
ове одежде у литургијском обреду и улогу и достојанаство архијереја 
у њему.

Кључне речи: владика јован Георгијевић, портрет, јохан михаел Вагнер, 
Вршац, омофор, украс, значење, 1765.

Увод
уљани портрет владике вршачког јована Георгијевића (Ђорђевића) 

монументалних димензија који се данас чува у кабинету Владике у Влади-
чанском двору у Вршцу и о коме ће бити речи у раду спада у ред драгоце-
них, репрезентативних уметничких дела српске барокне уметности xviii 
века остварених на простору Карловачке митрополије.1 у односу на свој 
значај овај портрет је у данашњој науци неоправдано запостављен, па тиме 
и недовољно истражен. Премда је присутан у прегледним делима и члан-
цима о српској уметности и портретима xviii века, о овом портрету је јако 
мало писано, а у науци му није посвећена ниједна засебна студија.2 Посеб-
на пажња у раду биће, с разлогом, указана изузетно репрезентативном 
украсу његових архијерејских одежди, односно представама на владичи-
ном омофору. околност да у науци није до данашњих дана поуздано дефи-
нисано ауторство овог портрета, као и време његовог настанка представ-
љају додатне разлоге да му се посвете следећи редови. да би се сагледали 

1 о овом портрету в. Л. мирковић, Црквене старине у српским црквама и манастирима Ба-
ната, Румуније и Мађарске, споменик сАн 99 (1950) 3–4; Р. Рашајски, Галерија слика у ба-
натској епархији у Вршцу и манастиру Месићу, Рад војвођанских музеја 2 (1953) 277–278, 280 
даље у тексту: Рашајски, Галерија слика); о. микић, д. давидов, Портрети Срба XVIII века, 
нови сад 1965, 42 (кат. бр. 34; (даље у тексту: микић, Портрети); M. Mareš, Vladičanski dvor 
(Vršac), у: P. Momirović, Popis slikarskih i vajarskih dela u društvenom posedu i privatnoj svojini na 
području banata v, Novi Sad (1981) 93 (даље у тексту: Mareš, Vladičanski dvor); о. микић, Портрети 
Срба XVIII века, нови сад 2003, 122–123 (кат. бр. 38, сл. стр. 122; даље у тексту: микић, Портрети 
Срба); м. Тимотијевић, Портрети архијереја у новијој српској уметности, у: д. медаковић 
(ур.), Запад и барокни свет, Београд 1991, 165 (даље у тексту: Тимотијевић, Портрети); К. Васић, 
Портрети српских архијереја у Карловачкој митрополији (1690–1790), нови сад 2013, 38, 58 
(даље у тексту: Васић, Портрети).

2 уп. напомену бр. 1 у овом раду.
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услови настанка овог портета и да се стекла шира слика о условима који су 
довели до настанка овог уметничког дела, као и да би се прецизније указа-
ло на његове особености и најближе аналогије, најпре ћемо се осврнути на 
историјски пут и широк репертоар политичких, дру штвених, просветних, 
културних, уметничких и духовних активности владике јована Георгијевића 
у оквиру Карловачке митрополије. 

 Личност и историјска улога владике вршачког  
Јована Георгијевића и опис портрета
митрополит карловачки јован Георгијевић (1769–1773) био је једна од 

важних личности новије српске историје. Живео је и деловао у преломно, 
неизвесно време xviii века, у комплексној духовно-културној клими на-
сталој након смрти Петра Великог и њених последица, у време су прот-
стављених интереса Аустрије и Русије, у време друге сеобе срба под па-
тријархом Арсенијем iv јовановићем Шакабентом, у периоду првог (1690–
1745) и другог привилегованог доба (1745–1779).3 Рођен у Карловцима, као 
дете је дошао у манастир дечане, где је постао ђакон, и потом архиђакон 
патријарха Арсенија iv Шакабенте, и редовни члан његове пратње.4 окол-
ности под којима је донео одлуку о укидању прве српске средње школе 1738. 
године нису довољно познате.5 Почетком четрдесетих година био је гене-
рални визитатор.6 Био је члан званичне депутације упућене у Беч поводом 
потврђивања Привилегија, а на самом свечаном документу потврде При-
вилегија из 1743. године, од стране марије Терезије, поменут је као архи-
ђакон патријаршијски.7 Будући рукоположен за презвитера и произведен 
у чин архимандрита, у једном писму (18. децембар 1745) се потписао као ар-

3 А. форишковић, Политички, правни и друштвени односи код Срба у Хабзбуршкој монархији, 
у: Р. самарџић и др., Историја српског народа. срби у xviii веку, iv/1, Београд 1986, 233sqq (даље 
у тексту: форишковић, Политички, правни и друштвени односи код Срба); д. давидов, Српске 
привилегије царског дома хабзбуршког, нови сад – Београд 1994, 11–14, 45–64, 65sqq (даље у 
тексту: давидов, Српске привилегије); Л. чурчић, Параклис Стефану Дечанском Јована Геор-
гијевића из 1762. године, у: Исти, српске књиге и писци 18. века, нови сад 1988, 157–160, 161–163 
(даље у тексту: чурчић, Параклис Стефану Дечанском).

4 о владици јовану Георгијевићу уопште, као и о различитим активностима ове свестране 
личности в. Ђ. слијепчевић, Историја Српске православне цркве, II, Београд 2002, 32–35; с. 
Вуковић, Српски јерарси од деветог до двадесетог века, Београд – Подгорица–Крагујевац 1996, 
244–247; Л. чурчић, Свидетељство о избору Јована Георгијевића за осијечког епископа, у: Исти, 
српске књиге и писци 18. века, нови сад 1988, 148–151 (у даљем тексту: чурчић, Свидетељство); 
в. и наредне напомене.

5 чурчић, Параклис Стефану Дечанском, 152–153, 155–156, 160, 161. 
6 м. Тимотијевић, Визитација манастира Шишатовца у XVIII веку, Прилог изучавању ефе-

мерног спектакла, манастир Шишатовац 1989, 349.
7 давидов, Српске привилегије, 11–14, 45–64, 65sqq, посебно 53, 58, 61, 84; И. Точанац Радовић, 

Реформа православне цркве у Хабзбуршкој монархији за време владавине Марије Терезије и Јо-
сифа II (1740–1790), Београд 2014 (филозофски факултет, необјављена докторска дисертација), 29.
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химандрит Дечански и Трона пећког егзарх.8 Касније је обављао дужност 
епископа осијечкопољског (1746–1749), а затим карансебешко-вршачког 
(1749–1769), када се потписивао као Јован Георгијевић, Божјом милошћу 
православни епископ карнасебешки, вршачки и лугошки, и Егзарх Престола 
Патријаршијског (17. септембар 1750).9 убрзо по ступању на владичански 
трон у Карансебешу, у овом граду оснива клирикалну школу за србе и 
Румуне 1751. године.10 он премешта седиште ове епархије из Каранебеша у 
Вршац, који постаје центар његове делатности где подиже велелепан Вла-
дичански двор и доводи сликара николу нешковића.11 Владика јован при-
пада реду нај већих приложника цркава и манастира. Његовим заузимањем 
подигнути су многи храмови и снабдевени црквеним стварима знатне 
уметничке вредности и израде. Био је веома образован, храбар, самосве-
стан и одлучан. одређено време након смрти митрополита Павла нена-
довића вршио је дужност митрополијског администратора, да би убрзо 
заузео и највиши положај у Карловачкој митрополији (1769–1773),12 осла-
њајући се на Бечки двор и верно служећи српском народу. Приликом про-
цеса унијаћења срба у хрватској, у Бечу се показао као вешт дипломата. 
Био је митрополит карловачки у тешко и незахвално време издавања првог 
Регуламента 1770. године, који је укинуо скоро сва важна права срба из-
дејствована у Привилегијама и смањио број празнованих српских праз-
ника.13 на захтев хабзбуршког двора узео је учешће у организовању 
упита о животу и активностима српских монаха 1772. године.14 Гајио је 
посебну љубав према књизи. Његов потпис налази се на фасади спо-
љашње припрате манастира Грачанице (1736). Познат је и као барокни 

8 д. Руварац, О укинућу пећске патријаршије и њеном наслеђу, III, српски сион 12, 328 (15. 
јуни 1904).

9 о постављању за епископа осјечкопољског посебно в. чурчић, Свидетељство, 148–151; за 
интитулацију у потпису в. Руварац, О укинућу пећске патријаршије, 328–329.

10 н. Гавриловић, Школство код Срба у Хабзбуршкој монархији (Клирикалне школе и Кар-
ловачка богословија), у: Р. Веселиновић (ур.), Историја српског народа, iv/2, срби у xviii веку, 
Београд 1986, 358.

11 В. Петровић, Српска уметност у Војводини, нови сад 1927, 76 sqq; д. медаковић, Градитељи, 
у: Исти, српска уметност у xviii веку, 185; Исти, Подстицаји с југа Балкана. Сликарство у Боки, 
у: Исти, Српска уметност у XVIII веку, Београд 1980, 39; Исти, Минијатуре параклиса из Дечана: 
прилог изучавању сликара Никле Нешковића и барокне иконографије Срба светитеља, старине 
Косова и метохије 2–3 (1963) 101–115.

12 слијепчевић, Историја, 32; форишковић, Политички, правни и друштвени односи код 
Срба, 274–275.

13 слијепчевић, Историја, 33; м. Тимотијевић, Serbia Sancta и Serbia Sacra у барокном верско-
политичком програму Карловачке митрополије, у: с. ћирковић (ур.), свети сава у српској 
историји и традицији, Београд 1998, 396–397 (даље у тексту: Тимотијевић, Serbia Sancta и Serbia 
Sacra); Точанац Радовић, Реформа, 71–73, 81, 82, о ограничењу регуламентом пос. 88–89.

14 Ж. Војновић, Манастирске библиотеке на подручју Карловачке митрополије у 18. веку, 
Београд 2018 (докторска дисертација, филолошки факултет), 183.
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књижевник,15 писао је песме у осмерцу,16 а када је реч о српској црквеној 
поезији остао је нарочито упамћен по томе што је саставио Молебни ка-
нон Светом великомученику Стефану краљу дечанском и познату Сти-
хиру српским светитељима.17 умро је 23. маја 1773. у Карловцима, а гроб 
му се налази у манастиру Крушедолу.18

.
Владика вршачки јован Георгијевић, као што смо напоменули, у свом 

двору у Вршцу, је развио богату и разноврсну уметничку односно меце-
натску делатност. Ту је упослио сликара николу нешковића, али и друге 
уметнике. 

на монументалном уљаном портрету у власништву Владичанског дво-
ра у Вршцу о коме ћемо говорити, владика је приказан у пуној фигури, као 
човек касних зрелих година, благог погледа, идеализованог лица, у фрон-
талном ставу са свим атрибутима свог архијерејског достојанства (сл. 1). 
Изузетној репрезентативности портрета, поред димензија портрета и хи-
јератичности владичиног лика, доприноси најпре пурпурни сакос, као врста 
одежди у којој црквени прелати нису увек приказивани, а затим и изузетно 
богат украс свих архијерејских одежди. на свакој одежди је заступљен бо-
гат репертоар мотива: сваки детаљ владичанских одежди је истакнут – 
украшен везеним украсом: и сакос, и омофор, и епиманике, и надбедреник, 
а митра такође има свој украс. око врата су му две панагије; са представом 
христа међу облацима у пуној фигури и са срцоликим мотивом надвише-
ним круном и крстом којег носе анђели. уз две панагије, владици о ланцу 
виси крст. судећи по одеждама владике, може се слободно рећи да је по-
литика величајности у српској уметности на овом портрету достигла један 
од својих врхунаца.19 Владика у десној руци држи ручни крст, а у левој 

15 Л. чурчић, Карловачки митрополит Јован Георгијевић и српска књига, Прилози за књи-
жевност, језик, историју и фолклор 35/3–4 (1969) 190–212 (= Исти, Српске књиге и српски писци 
18. века, нови сад 1988, 118–147).

16 м. Павић, Српска књижевност барока, у: Р. Веселиновић (ур.), Историја српског народа, 
iv/2, срби у xviii веку, Београд 1986, 176.

17 д. медаковић, Минијатура (Рачани), у: Исти, српска уметности у xviii веку, Београд 1980, 
197; чурчић, Параклис Стефану Дечанском, 152–176; Тимотијевић, Serbia Sancta и Serbia Sacra, 
395–396; в. и рад дејана медаковића у напомени бр. 11 овог рада.

18 Вуковић, Српски јерарси, 247; Точанац Радовић, Реформа, 89. упркос свом труду и успесима, у 
најранијој историографији је неправедно створен неверан лик митрополита јована, због анти-
патија које је према њему гајио јован Рајић, а потом су се на његове речи ослањали доситеј 
обрадовић и многи други, оптужујући га за неписменост и необразованост. Тек је залагањем 
браће Руварац, који су доказали да су тврдње јована Рајића нетачне уклоњена мрља са лика вр-
шачког епископа, уп. чурчић, Карловачки митрополит Јован Георгијевић и српска књига, 190sqq; 
(= Исти, Српске књиге и српски писци 18. века, 118 sqq). Владика вршачки био је и једини од тројице 
епископа против којих није био покретан ниједан процес (Точанац Радовић, Реформа, 81).

19 о политици величајности в. R. Strong, Art and Power, Renaissance Festivals 1450–1650, Wood-
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архијерејско жезло. Иза њега је плитка ниша, поред нише су тордирани 
стубови са ловоровим венцима, а лево од њега је сто на коме је јеванђеље са 
представом христа, уз које су приказани и кадионица и бројаница са 
крстом.20 Ако је судити према насликаном, архијерејско жезло владике 
јована је од беле слоноваче, попут жезла патријарха Шакабенте које се чува 
у Владичанском двору у Вршцу. Глава жезла носи име свог поседника, вла-
дике јована, који је овде можда обележен са титулом у дужој форми, као 
Јован, Божијом милошћу епископ Карансебешки, Вршачки и Лугошки (?) 
[Іѡанн   І епкп  КаранІ Вер… Лѹж…],21 а на жезлу је исписана у више редо-
ва и позната поука из јеванђеља: будите мудри као змије и безазлени као 
голубови [кѡ ѕмїиІ  целїиІ якѡ толуби. sic!]. Име владике очувано је и на 
омофору, где је забележено: Омофор преосвештеног Јована епископа Ка-
рансебешког, Вршачког и Лугошког и (?)… “ [омофор преосвѧщени Іоанна І Епі
скопа Карнсеб в л і … ]. осим на омофору и на жезлу, име владике вршачког 
исписано је и на његовом грбу поред надбедреника у левом углу слике. он 
је ту означен као: Божјом милошћу, Јован Георгијевић, православни епископ 
Карансебешко-вршачки и даље [ І  І Їѡ І Ге І п І е І к І в І  пр]. При-
суство грба портретисаног одликује и представу патријарха Арсенија 
чарнојевића од јова Василијевича (1744), мада њега не прати натпис.22 на 
јеванђељу лево од владике Георгијевића је очигледно изображен христос 
налик представи на надбедренику Арсенија iv Шакабенте из Стема то-
графије христифора Жефаровића (1741; сл. 2) односно христу са панагије 
синесија Живковића, епископа арадског на његовом бакрорезном портре-
ту из књиге Правила моленаја (Римник, 1761).23 Пор трет владике Арсенија 
iv по иконографском типу и највећем броју детаља, представља нај срод-
нији портрет лику владике јована Георгијевића.24 Када се имају у виду ис-
торијске околности које смо горе навели, ова сродност је сасвим разумљива. 
Реч је о српском патријарху уз кога је епископ јован Георгијевић и будући 
митрополит карловачки радио и на кога се угледао.25 Подједнако важан 

bridge, Suffolk 1984, 3–62; D. f. Jenkins, Cosimo de’ Medici Patronage of Archtecture and the Theory of 
Magnificence, Journal of the Warburg and Courtauld institutes 33 (1970), 162–170; Тимотијевић, Ви-
зитација, 356–361; A. Cole, Virtue and Magnificence: Art of the Italian Renaissance Courts, Englewoods 
Cliffs (NJ) – New york 1995, 30–57; P. burke, Varieties of Cultural History, Cambridge 1996, 119–123, 
pass; P. Howard, Preaching Magnificence in Renaissance Florence, Renaissance Quarterly 61/2 (2008, 
Summer) 325 –369.

20 В. доле.
21 фотографија коју смо направили је недовољно јасна, па пуно ишчитавање остаје за касније.
22 уп. Тимотијевић, Портрети, 161; Б. Тодић, Јов Василијевич у Сремским Карловцима 1743–

1744, Зборник народног музеја 18/2 (2007) 182, сл. 1.
23 уп. Васић, Портрети, сл. 13.
24 уп. Тимотијевић, Портрети, 160–164, сл. 7; Васић, Портрети, сл. 18.
25 Васић, Портрети, сл. 18.
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узор овом портрету био је портрет Арсенија iii чарнојевића од јова Васи-
лијевича, о чему ће нешто касније у раду бити речи (сл. 3).26

Ауторство портрета
у досадашњој науци је у више наврата из нејасних разлога забележено 

да портрет јована Георгијевића, о којем је у раду реч, није сигниран ауто-
ровим потписом.27 Бројне забуне око атрибуције портрета унеле су нена-
вођење илустрација уз портрете јована Георгијевића, недоследно наво ђење 
димензија портрета и њихова неподударност, као и само „местимично“ 
цитирање дела Растка Рашајског, а могуће и недоступност самог портрета 
на увид истраживача. Растко Рашајски наводи само једну фо тографију 
портрета у архијерејској мандији, а олга микић у познијем каталогу ана-
лизира најпре један портрет, доносећи илустрацију оног другог, па тек онда 
првог портрета којег потом разматра. Такође, димен зије портрета које ау-
тори наводе нису усклађене. Према Растку Рашај ском, портрет јована 
Георгијевића у архијерејској мандији (138 x 224cm) већих је димензија од 
портрета овог владике у сакосу о коме у раду говоримо (136 x 216cm), док је 
према олги микић и мирославу Тимо тијевићу већи портрет у сакосу (138 
x 224cm) од портрета у мандији (136 x 218cm).28 Због свега изнетог, портрет 
вршачког владике у пурпурном сакосу који је тема овог рада је у новијој 
литератури веома бојажљиво и са великом резервом приписиван сликару 
јохану михаелу Вагнеру, по свој прилици по узору и сличности са влади-
чанским портретом сигнираним потписом овог сликара уз који се и у ли-
тератури наводи.29 „ос цилирања“ у погледу атрибуције портрета су при-
метна. Аутори каткад у оквиру истог дела остају неопредељени по питању 
атрибуције портрета, оповргавајући односно прихватајући у истом чланку 
или књизи миш љење да је реч о делу поменутог бечког сликара.30 ово дело 

26 В. доле и напоменe бр. 36 у овом раду.
27 микић, Портрети, 42 (кат. бр. 34); микић, Портрети Срба, 122 (кат. бр. 38, сл. стр. 122).
28 уп. Рашајски, Галерија слика, 277, сл. 1; микић, Портрети, 42 (кат. бр. 33 и 34); микић, Пор-

тети Срба, 122–123 (кат. бр. 37 и 38); Тимотијевић, Портрети, 164–165 (м. Тимотијевић наводи 
само веће димензије портрета у сакосу без прецизног навођења самих димензија).

29 уп. микић, Портрети, 42 (кат. бр. 33); Mareš, Vladičanski dvor, 93; микић, Портрети Срба, 
122 (кат. бр. 37); Тимотијевић, Портрети, 164–165; Васић, Портрети, 58.

30 Тако мирослав Тимотијевић на истој страници наводи: „То потврђује и други, још већи 
епископов портрет, који се такође приписује руци јохана михаела Вагнера, мада је по свему 
судећи рад неког другог средњоевропског сликара“, док неколико редова ниже каже: „на па-
радном портрету рађеном за обновљену вршачку епископску резиденцију чешљар полази од 
репрезентативних портрета Михаела Вагнера, а на међусобну везу указују и приближне ди-
мензије“ (Тимотијевић, Портрети, 165). И Катарина Васић најпре износи мишљење о атри-
буцији два портрета Вагнеру: „сачувана су два стојећа портрета у целој фигури које је јован 
Георгијевић поручио код страног мајстора јохана михаела Вагнера…“ (Васић, Портрети, 38), 
а потом са резервом приписује њему овај портрет: „Иконографски сродан је и портрет јована 
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је чак са више сигурности, али без аргументације, приписивано неком 
другом средњоевропском уметнику.31 осим тога, у новијој литератури није 
било тачно ни утврђено време и место настанка овог портрета.32 овакав 
ток истраживања је неоправдан, нарочито ако имамо у виду да је још дале-
ке 1953. године Растко Рашајски, коме припада несумњива заслуга за при-
писивање портрета јована Георгијевића у пурпурном сакосу руци михаела 
Вагнера, донео податак о потпису сликара на портрету за једно са местом и 
временом настанка портрета.33 фотографишући де таље на омофору вла-
дике и посматрајући портрет на лицу места, уочили смо детаље који су од 
помоћи при разматрању поменутих питања и имали смо прилике да се 
уверимо у истинитост његовог научног исказа. стога нам се у датим окол-
ностима учинило умесним, да се у овом раду осврнемо и на њих, пре него 
што отпочнемо анализу самог омофора. Рашајски наводи да у Галерији има 
укупно три портрета јована Геор гијевића, што нам даје за право да зак-
ључимо да су два портрета рад немачког сликара Јохана Михаела Вагнера34 
једини портрети приписани овом сликару у Владичанском двору и једини 
портрети у пуној, стојећој фигури који се ту чувају; да је портрет за који 
Рашајски каже да је нешто већи, и уједно реплика претходног, заправо 
портрет владике у ар хијерејској мандији и да овај портрет заправо није 
реплика у правом смислу речи, већ само делимично, будући на разлике у 
одеждама, а да „права“ реплика са свим детаљима не постоји, већ се исказ 
односи само на физички изглед владике.35

Попут најстаријег репрезентативног портрета новије српске уметно-
сти на којем је приказан српски патријарх Арсеније iii чарнојевић и пор-
трет вршачког владике јована у пурпурном сакосу представља дело шко-

Георгијевића као епископа вршачког, који се приписује сликару јохану михаелу Вагнеру“ (Ва-
сић, Портрети, 58). с друге стране, кроз неколико страница, у наслову уз илустрацију његовог 
лика она са сигурношћу поменути портрет приписује сликару Вагнеру.

31 В. претходну напомену.
32 микић, Портрети, 42 (кат. бр. 34); микић, Портрети Срба, 122 (кат. бр. 38, сл. стр. 122); 

Тимотијевић, Портрети, 165, сл. 9.
33 Растко Рашајски наводи: „два од њих су рад немачког сликара јохана михаела Вагнера. оба 

су рађена уљем на платну у природној величини. Величина првог је 136 x 216cm. Потпис се 
налази у доњој левој половини: Johann Michael Wagner, Pin: Werszetz a. Do 765. други је нешто 
већи, 138 x 224cm, и представља реплику првог. Такође је потписан, исто у доњој левој половини 
слике: Johann Michael Wagner, Pin: Werszetz a. Do 765“ (Рашајски, Галерија слика, 227).

34 Рашајски, Галерија слика, 277.
35 фотографија која прати текст (Рашајски, Галерија слика, сл. 1) је веома лошег квалитета, тако 

да би се само на основу текста, помишљало да је Вагнер извео две готово идентичне слике у 
архијерејској мандији, што следи ако се упореди његов исказ о реплици са допојасним пор-
третима јована Георгијевића као митрополита из Владичанског двора у Вршцу и из музеја 
Патријаршије (уп. Рашајски, Галерија слика, 277–278).
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лованог, страног уметника.36 Портрет вршачког владике у сакосу данас са 
сигурношћу можемо приписати руци средњоевропског сликара јохана ми-
хаила Вагнера, благодарећи чињеници да је сликар потписао своје дело (сл. 
4). осим тога, поуздано можемо констатовати да је оно настало у Вршцу 
1765. године, будући да је сликар оставио на портрету натпис о времену и 
месту његовог настанка. он је то учинио према истој фор мулацији и на 
истом месту у оквиру сликане композиције као што је то учинио на прет-
ходном портрету, што се може образложити и сасвим блиским хронолош-
ким оквирима у којем су настала оба портрета.37 Цео натпис са наведеним 
подацима налази се у доњем левом углу слике и исписан је белим, читким, 
углађеним словима на тамној позадини десно од лика владике, а на једној 
од тамних плоча пода формираног од шах-поља и гласи: Johann Michael 
Waagner Pinc, Verszetz 1765 (сл. 4).38

Без обзира на његове несумњиве сликарске квалитете о уметничкој 
делатности јохана михаела Вагнера готово да није очуван ниједан податак, 
а ни његова дела нису позната.39 Према до сада доступним подацима, чини 
се да осим ова два потписана портрета изведена за српског владику није 
поуздано утврђено ниједно његово дело. Према подацима из темишвар-
ског градског архива, оно што се зна јесте да је михаел Вагнер рођен у Бечу 
1731. године и да се са 34 године прогласио сликарем католичке вере, када је 
1. јула 1765. године примљен у редове грађана Темишвара.40 о његовом сину, 
Анселму Вагнеру, очувано је знатно више податка.41 Имајући у виду изнето, 

36 о портрету Арсенија iii чарнојевића в. Тодић, Јов Василијевич, 179–201; А. Костић Ђекић, 
Портрет патријарха Арсенија III Чарнојевића, у: м. марковић, д. Војводић (ур.), српско умет-
ничко наслеђе на Косову и метохији. Идентитет, значај, угроженост, Београд, 2017, 454–455 (са 
старијом литературом); А. Гавриловић, Надбедреник патријарха Арсенија III Чарнојевића на 
портрету овог архијереја од Јова Василијевича (1744) – његов смисао и украс, у: В. Вукашиновић 
(ур.), Богословље и духовни живот Карловачке митрополије (год. 2), Културолошка и образовна 
преплитања и узајамни односи цркава и политичких ентитета централне и југоисточне европе 
од 1690. до 1918. године, Београд 2019, 178–188.

37 уп. микић, Портрети, 42 (кат. бр. 34); микић, Портрети Срба, 122 (кат. бр. 38, сл. стр. 122).
38 уп. и Рашајски, Галерија слика, 277.
39 b. istván, Temesvári műzévek, történelmi és Régészeti Értesitő 25 (1909) 22; Тимотијевић, Пор-

трети, 164.
40 istván, Temesvári műzévek, 22, 24.
41 Његов син био је један од омиљених темишварских портретиста крајем xviii века. Рођен у 

Темишвару 1766. године. стекао је високо уметничко образовање о чему сведочи цела његова 
техника. Био је портретиста, углавном је сликао пастелима на дебелом картонском папиру. на 
своје слике увек је забележио своје име и годину. За његове мајсторе (калфе) се сматрају мејтенс 
и Штундер. са двадесет и четири године, 1790. године, постао је грађанин Темишвара и забе-
лежено је да је у том граду рођен (мештанин), ожењен, католички сликар (Темишварски гра-
ђански родовник, у градском архиву). Вагнер млађи је био вољени сликар истакнутих кругова 
и данас је много слика остало од њега. За сликање портрета крајем xviii века добијао је 25 до 50 
форинти. Био је један од најчаснијих грађана, члан градског већа, а у римокатоличкој цркви је 
носио чин црквеног оца. Рано је умро у четрдесет првој години, 8. децембра 1806. године, ос-
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када је реч о сликарској делатности јохана михаела Вагнера, портрет вр-
шачког епископа носи посебну вред ност. у сваком случају ово је један од 
три позната портрета ове црквене личности,42 који се чува у Владичанском 
двору у Вршцу, његов други и уз портрет у архијерејској мандији изгледа 
још један једини познати портрет као владике вршачког који је дело јохана 
михаела Вагнера. начин на који је владика јован Георгијевић ступио у 
контакт са овим сликарем остају предмет за даља истраживања. могуће је 
да га је упознао у својој епархији или да га је упознао преко својих контака-
та ослањањем на Бечки двор. Подаци из архива града Темишвара могу сва-
како пред стављати путоказ за овај вид истраживања.

Омофор владике вршачког Јована Георгијевића и његов украс
омофор владике јована је великих димензија и пурпурне боје. Реч је о 

дугој и широкој траци, која пада преко оба рамена, а која је називана и па-
стирско руно.43 мотиви изображени на њему су бројни (сл. 1, 5, 6). нај-
упечатљивији детаљ украса омофора чине два највећа и најраскошнија 
крста, која су примила и фигурални украс (сл. 5). уз њих, површину ове 
архијерејске одежде прекривају и бројни други златни крстови без фигу-
ралног украса (сл. 6). они као и два највећа крста запремају централни део 
омофора и постављени су у вертикалном низу. ови остали кр стови пра-
ћени су натписом Исус Христос ника ( іс І хс ни І ка) односно Исус Христос 
побеђује, а уз њих на бочним странама су изображени и шестокрили, цвет-
ни мотиви и богати златни флорални орнаменти који формирају бордуре 
омофора (сл. 6). Идентичан репертоар симболичног украса изображен је 
на свечаном архијерејском сакосу. омофор при завршетку има богат украс 
– симболе четворице јеванђелиста и два правоугаона поља налик плочама 
од којих доње поље има флорални украс (сл. 6). Горња површина је беле 
боје и садржи натпис исписан златним словима. доњи крај омофора завр-
шен је са осам златних свечаних кићанки.

Већ самим сумарним прегледом украса омофора видимо да је он крај-
ње репрезентативан. осим симболичке, парадне и репрезентативне функ-
ције ових одежди на портрету коју је свакако имао, а коју има и данас, бу-
дући изложен у салону Владике као најрепрезентативнијој одаји Владичан-

тавивши за собом удовицу и четири малолетне деце (istván, Temesvári műzévek, 24–26; U. Thieme, 
f. becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Bd. 35, Leipzig 1942, 29).

42 Рашајски, Галерија слика, 277–278; Петровић, Српска уметност у Војводини, 76, 78; Васић, 
Портрети, 38.

43 о омофору в. Ch. Walter, Art and Ritual of the Byzantine Church, London 1982, 11 (9–13); N. P. 
Ševčenko, Omophorion, у: A. kazhdan (ed.), Oxford Dictionary of byzantium, vol. 3, New york – 
Oxford 1991, 1526; W. Woodfin, Embodied Icon. Liturgical Vestments and Sacramental Power in 
Byzantium, Oxford 2012, pass.



220 | АНЂЕлА гАВРИлОВИћ 

ског двора у Вршцу, овај портрет узимајући у обзир приказано у целини, 
представља огледало оновремене реалности, слику реалистичног изгледа 
одежди и што је за тему релевантно – омофора. ми ћемо се овде на кон-
кретном примеру посветити симболичној односно светотајинској улози 
омофора, коју сматрамо превасходно важном. 

Симболика омофора и његова улога у току богослужбеног обреда 
Као што су на омофору владике вршачког јована приказане различите 

представе, тако су у њега уткани и различити суптилни (а уједно и веома 
повезани) нивои значења, који свој одраз налазе како у начину на који 
архијереј носи омофор, тако и у његовом коришћењу за време литур-
гијског чина. 

Више црквених писаца говори о значењу омофора и његовој фунцији 
у току богослужбеног обреда, а највише свети Исидор Пелусиот и свети 
симеон солунски. Свети Исидор Пелусиот наводи: Епископов омофор, 
будући од вуне … означава кожу овце, коју је заблуделу, Господ потраживши 
нашао, и узео на Своја рамена (Лк 15.4–6). Јер Епископ, будући у обличју 
Христовом, испуњује Његово дело и схимом (обличјем, омофором) показује 
свима да је подражатељ Доброга и Великога Пастира, и да је истакнут да 
носи слабости стада (Христовог). Јер када Сам Истински Пастир долази 
кроз отварање достопоштовања Јеванђеља, тад Епископ устаје и скида 
(са себе) схиму подражавања , и показује да је дошао Сам Господ, Који је Вођа 
пастирства и Бог и Господар).44 Свети Симеон Солунски објашњава на 
више места да омофор представља оваплоћење спаситеља и то понавља. он 
каже: Архиепископ украшава руколоженог омофором, јер је постао Па-
стир Христових оваца и по благодати образ Христа. Омофор пред ставља 
оваплоћење Спаситеља … . Целивајући хиротонисаног он (sc. архиепископ) 
поставља омофор на његов врат и проглашава га до стој ним.45 Затим со-
лунски архиепископ истиче: Омофор јасно симболише оваплоћење Бога 
Логоса, као и то да Он, нашавши нас као изгубљену овчицу положи на плећи 
Своје, сједини са Собом, и обоживши је, принесе тако примљену природу 
нашу за нас Оцу Своме Крстом и смрћу, васкрснувши и узневши нас. Зато 
омофор има крстове, прави се од вуне, ставља се на плећа архијереја. … 
Рукоположени га прима на врат, а кад почне читање Јеванђеља скида га.46 
По речима истог црквеног писца он скида омофор за време читања јеван-
ђеља и приликом божанског свештенослужења да би посведочио да Сам 

44 PG 78, 272C–D; св. Герман Цариградски, николај Андидски, Тумачења свете литургије, 
Београд 2008, 18.16.

45 PG 155, 421b.
46 Исто, 421b–C.
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Ова плоћени, Страдалник и Сушти говори док се читају речи Његове, док 
сам омофор види опет као симбол Његове благодати, знак Христовог ова-
пло ћења, живота и смрти.47

 Омофор владике вршачког Јована  
и значење представа на његовом омофору

1. Крстови са представом Благовести
највећи крстови на владичином омофору украшени су представом 

Благовести (сл. 5). Као и у православним храмовима како на ступцима ол-
тарске преграде, тако и на Царским дверима на иконостасима, или на пан-
дантифима, сцена Благовести на владичиној одежди, има, на себи својствен 
начин карактеристичан за омофор, одвојене ликове Богородице и архан-
ђела Гаврила.48 Занимљиво је да је иста представа на поменут начин при-
казана и на епиманикама вршачког епископа, при чему је арханђео Гаврило 
приказиван на левој, а Богородица на десној епиманици. Ликови Богоро-
дице и арханђела на омофору су уоквирени бордурама. Преостали део ових 
крстова изведени су флоралном орнаментиком.

Арханђео Гаврило је приказан у фронталном ставу у тамнозеленој 
одежди како у левој руци држи љиљан, док је десну савио у лакту испред 
груди, очито у гесту благослова. он стоји на подлози у виду црвено-бели-
частог и сивог камења шах-поља које симболизује небески јерусалим одно-
сно јерусалимски храм.49 Богородица је изображена у црвеном мафориону 
и највећим делом прекривена насликаним енколпионом.

Представа Благовести једна je од најраније приказиваних тема у хриш-
ћанској уметности (Присцилине катакомбе, ii век, санта марија мађоре у 
Риму, v век) и почетна сцена Великих празника,50 a сама пракса прика-
зивања одређених личности и фигуралних представа на крстовима омо фора 
присутна је у најрепрезентативнијим споменицима византијске уметности 
у којој представља изузетну појаву. Тако нпр. у цркви Богородице Перивл-
пете само најистакнутији архијереји у сцени службе отаца, писци ли тур-
гија, имају омофоре са златним крстовима и на њима изображен христов 
попрсни лик, при чему је сваки крак крста богато украшен драгим камењем 

47 Исто, 421D.
48 Woodfin, Icon, 64, fig. 2.8; A. Megaw, E. Hawkins, The Church of the Holy Apostles at Perachorio, 

Cyprus, and Its Frescoes, DOP 16 (1962) 287, fig. 10, 11, 28, 29.
49 о мотиву шах-поља и његовом значењу в. И. стевовић, Каленић. Богородичина црква у 

архитектури позновизантијског света, Београд 2006, 167–175 (са илустрацијама).
50 н. Покровский, Евангелие в памятниках иконографии, москва 1892 [2001], 89–130; G. Millet, 

Recherches sur l’iconographie de l’évangile aux 14e, 15e et 16e siècle d’après les monuments de Mistra, de la 
Macédoine et du Mont Athos, Paris 1916; H. Papastavrou, Recherche iconographique dans l’art byzantine 
et occidental du XIe au XVe siècle. L’annunciation, venice 2007.
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и бисерима.51 И на драгоценим и ретким очуваним примерима омофора са 
крстовима, јављале су се на укрсници различите представе из циклуса Ве-
ликих празника.52

у новијој српској уметности пракса украшавања омофора поновљена 
је на портрету Арсенија iv Шакабенте из Стематографије христифора 
Жефаровића (1741; сл. 2). Владичин омофор на тој представи је у сродном 
маниру као и Георгијевићев, украшен крстовима, који носе фигуралне пре-
дставе. Као узор оваквом начину украшавања омофора свакако је такође 
могао послужити и портрет Арсенија iii чарнојевића од јова Василијевича 
(1744). на портрету поменутог патријарха су на омофору приказани крсто-
ви, а на укрсници представе шестокрилих, тако да је у сваком крсту при-
казана по једна шестокрила небеска сила (сл. 3),53 док је на вршачком пор-
трету јована Георгијевића у сваком појединачном крсту заступљена по 
једна фигура односно арханђео Гаврило и Богородица. 

Благовести су носиле снажну симболику оваплоћења, најављујући 
долазак спаситеља у телу. овај догађај представља објаву оваплоћења и 
избављења, што је за симболику омофора важно. другим речима, Благо-
вести су почетак Спасења и објава вечне тајне да Син Божији постаје Син 
од Дјеве, избавитељ који ће спасити људе од грехова њихових.54 у том кон-
тексту су они и приказани на владичином омофору, надовезујући се својим 
значењем на друге мотиве изображене на њему.

2.  Крстови, криптограм Исус Христос ника,  
шестокрили и флорални мотиви

омофор владике јована, као и читав сакос, прекривен је бројним зла-
товезним крстовима са криптограмима Исус Христос ника [„Ис“ „хс“ 
„нИ“ „КА“] и шестокрилима (сл. 6). Шестокрили су приказани између 
крстова – између свака четири крста постављен је један шестокрилат са 
анђеоском главом, док је поред сваког крака крста приказан један флорал-
ни мотив – цвет. сви поменути мотиви су приказани у наглашено симе-
тричном маниру.

Криптограм Исус Христос ника (Исус Христос побеђује) древни је 
хришћански симбол, често присутан уз крст. Када је о српској уметности 
реч, он се уз крстове јавља у олтарима цркава у зони сокла, на постољу 

51 И. Заров, Портрети и натписи во олтарскиот простор и наосот на Св. Богородица 
Перивлепта во Охрид, Патримониум 3–4, 5–6 (2008), 59–62, сл. стр. 60, 61, 63. с друге стране, 
остали архијереји имају знатно скромније црне крстове без украса.

52 Woodfin, Icon, fig. 2.5, pass.
53 о овом портрету в. напомену бр. 36 у овом раду.
54 А. Гавриловић, Црква Богородице Одигитриије у Пећкој патријаршији, Пећ 2018, 67.
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часне трпезе, уз прозоре, врата или пролазе, у теменима лукова пролаза, 
али и другде.55 Током xiv века и касније, свети монаси и високи досто-
јанственици византијске и српске цркве каткад су сликани како носе ку-
куљице и омофоре са крстовима са криптограмом Исус Христос ника, што 
је, верујемо, могао бити одраз стварне праксе украшавања оде жди крстови-
ма овог типа.56 Крст са поменутим криптограмом приказиван је и у другим 
сакрално-уметничким медијумима, па тако и на мини jaтурама рукописа, 
између осталог нпр. и у архијерејском чиновнику у хиландарском рукопису 
број 334 (друга половина xvii века), на шта ћемо се убрзо навратити.57 Крст 
са криптограмом Исус Христос побеђује јавља се и у уметности Карловачке 
митрполије, па га тако налазимо и на првом репрезентативном портрету 
српске уметности новијег доба, на сакосу патријарха Арсенија iii чар но-
јевића од јова Василијевича, који је наручио Арсеније iv Шакабента, што 
није без значаја кад говоримо о портрету владике Георгијевића, његовог 
штићеника (сл. 3). Владика јо ван је свакако имао ово дело пред очима када 
је наручивао свој портрет. Шестокрилат је као мотив такође већ заступљен 
на омофору патријарха чарнојевића на поменутом портрету. стога ве ру-
јемо да су оба ова мотива, и шестокрили и крст са криптограмом Исус Хри-
стос побеђује „преу зети“ са тог портрета и по том узору представљени и на 
архијерејским одеждама вршачког владике Георгијевића.

Рекли смо да је мотив крста са криптограмом присутан у хиландар-
ском рукопису број 334.58 Будући да објашњава важан део богослужбеног 
обреда – проскомидију, криптограм Исус Христос побеђује је ту изображен 
уз крст. Литург при овом обреду вади средишњи део просфоре са печатом 
на којој пише криптограм: Ис хс нИ КА, чиме је представљено узимање 
тела христовог од тела Пресвете Богородице.59 овај чин у току богослужења 
стоји у директној вези са најважнијим литургијским чином – чином уз-
ношења. свети симеон солунски истиче жртвени карактер анафоре обја-

55 уп. нпр. с. Габелић, Линеарно сликарство Сисојевца. Прилог истраживањима монумен-
талног нефигуралног сликарства, у: љ. максимовић, н. Радошевић, е. Радуловић (ур.), Трећа 
национална југословенска конференција византолога. Крушевац 10–13. мај 2000, Београд – 
Крушевац 2002, 417–439; м. марковић, Иконографски програм најстаријег живописа цркве Бо-
городице Перивлепте у Охриду, Зограф 35 (2011) 134–135; Т. стародубцев, Српско зидно сли кар-
ство у земљама Лазаревића и Бранковића, I, 287–292.

56 G. babić, Les croix à cryptogrammes, peintes dans les églises serbes des XIIIe et XIVe siècle, у: S. 
Dufrenne (ур.), byzance et les Slaves. Études de civilization. Mélanges ivan Dujčev, Paris 1979, 9–10; 
стародубцев, Српско зидно сликарство, I, 291.2148.

57 В. Вукашиновић, Литургијски оквири византијске и српске свештене уметности, у: д. 
Војводић, д. Поповић (ур.), сакрална уметност српских земаља у средњем веку. српско наслеђе 
и византијска уметност, ii, Београд 2016, сл. 45.

58 В. горе.
59 В. PG 155, 273D–276A.
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шњењем да сам чин узношења хлеба приказује Распеће христово, што је 
важно у контексту појаве небеских сила изображених на омофору владике 
јована.60 Будући да се химном ‘Свјат, свјат, свјат; коју поју херувими (sic!) 
освећује жртва, односно свети принос, смело би се претпоставити да су на 
омофору владике јована приказани „херувими“.61 Како се већ у следећој 
реченици извора наводи визија пророка Исаије, иако се такође наводи да 
у њој учествују „херувими“ са великом вероватноћом би се могло претпо-
ставити да је овде заправо реч о серафимима, али опрез када је прецизно 
раздвајање ова два небеска чина у питању увек је потребан.62 стога, барем 
за сада, нећемо погрешити, ако ове небеске силе именујемо шестокрилима.

Иако је носио и апотропејско значење, 63 превасходна конотација зна-
мења крста са криптограмом Исус Христос ника је жртвена. на то указује 
речено, као и поредак литургије, односно тренутак у којем се ломи и раз-
дробљава јагње Божје. наиме, о чину литурга који ломи свети хлеб на че-
тири дела након речи: Ломи се и раздробљава Јагње Божје…,64 свети симеон 
солунски каже: Раздељује свештеник Артос на четири дела, и крсто лико их 
поставља, и у томе образу види Распетога Исуса.65 на жртвену односно 
страдалну конотацију знамења крста са крипрограмима на омофору вла-
дике јована би указивала и његова пурпурна боја, идентична боји сакоса. 

3. Симболи јеванђелиста и натпис поседника омофора
доњи део омофора запремају πνευματικὰ ζῶα – симболи јеванђелиста 

(сл. 6). четири света бића имају дијагонално постављена крила и окренута 
су према горњем делу омофора. у оквиру издуженог правоугаоног поља, 
постављеног између четири духовна бића при дну омофора и оивиченог 
златном и црвеном танком бордуром, налази се натпис, доста оштећен, али 
читљив и у науци непримећен. он доноси име владике поседника омофо-
ра.66 четири света бића придржавају ово поље. натпис је изведен златно-
црвеним словима на белој позадини са истицањем капиталних приликом 
навођења имена или титуле. И архијерејско жезло такође носи натпис са 
именом поседника жезла и владичин грб.67

60 PG 155, 297C; м. Радујко, Чин узношења и раздробљења Агнеца у Причешћу апостола из 
Богородичине цркве Кинцвиси, Зборник радова Византолошког института 34 (1995), 211.

61 PG 56, 446.
62 В. А. Гавриловић, О разлозима сликања херувима у поткуполном простору цркве Богородице 

Одигитрије у Пећкој патријаршији, ниш и Византија 15 (2017) 289–298.
63 о крстовима са криптограмима и њиховом симболичном значењу в. марковић, Иконо-

графски програм, 134–135 (са литературом).
64 јер. А. јевтић, Христос Нова Пасха. Божанствена литургија. Свештенослужење, причешће, 

заједница богочовечанског тела Христовог, iv, Београд – Требиње 2009, 450.
65 PG 155, 741.
66 В. горе.
67 В. горе.
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четири света бића се уз христа приказују од ранохришћанског перио-
да. у раним хришћанским римским црквама очуване су представе ових 
бића са јеванђељима у рукама, најчешће у есхатолошком контексту, али и 
са јасном импликацијом на четири јеванђеља, што се наставља и у познијим 
епохама.68 симболи јеванђелиста сликају се често у саставу Апокалиптич-
не визије.69 Посебно су бројни у зидном сликарству периода турко кратије, 
а настављају да се јављају и у уметности новог века и у каснијем периоду. 

четири небеска бића симболично указују на четворојеванђеље. Па-
тријарх Герман Цариградски је истицао мисао о четворојеванђељу као о 
најузвишенијем начину откривања Бога. Говорећи о томе како су раније 
људи видели и чули Бога кроз облаке загонетним говором, како се обраћао 
мојсију, звуцима, муњама, трубама, гласом или мраком, или ватром на 
брду или кроз снове, како се обраћао старозаветним пророцима, он истиче 
да је четворојеванђеље долазак Сина Божијег, …који се јавио јасно, као Чо-
век у стварности и ми смо га видели као Благог и Тихог Цара, који је раније 
нечујно силазио као роса на руно.70 

Закључак
о томе да уљани портрет владике вршачког јована Георгијевића (Ђор-

ђевића) монументалних димензија који се данас чува у Владичанском дво-
ру у Вршцу спада у ред драгоцених, репрезентативних уметничких дела 
српске барокне уметности xviii века остварених на простору Карловачке 
митрополије нарочито сведочи и украс архијерејских одежди владике, 
односно омофора. он садржи богат репертоар мотива: велика два крста са 
представом Благовести, мање крстове са криптограмима Исус Христос 
побеђује симетрично распоређене са представама шестокрилих и изо бра-
жења четири света бића, симболе јеванђелиста. Будући да носи богат ре-
пертоар мотива, он носи и сложено значење. он најпре имплицира на ис-
купљење људског рода и примање човечије природе од Господа Исуса хри-
ста (Благовести, четири небеска бића), али такође и на страдања и жртву 
спаситеља (крстови са криптограмима и шестокрили). 

у овом раду је портрет приписан сликару јохану михаилу Вагнеру, а 
узор за целокупно решење портрета пронађен је у портретима карловач-
ких митрополита, претходника јована Георгијевића – Арсенија iii чарно-
јевића и Арсенија iv Шакабенте. овај репрезентативни портрет вршачког 
владике на специфичан начин западноевропским, барокним концептом 

68 E. Thunø, The Apse Mosaic in Early Medieval Rome. Time, Network and Repetition, Cambridge 2015, 
72–74, fig. 43, 44, 61, 64; Г. Бабић, Краљева црква у Студеници, Београд 1987, 66–67.

69 В. претходну напомену.
70 PG 98, 412D–413A.
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величајности потенцира и пред хабзбуршком монархијом истиче и брани 
православни наратив. до које мере је сваки детаљ на портрету важан по-
казују резултати истраживања до којих смо у раду дошли. Поменути пор-
трет свакако нуди могућности даљих истраживања, посебно упоредне ана-
лизе појединачних мотива и стила.71
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Anđela Gavrilović

On the Decoration and Meaning of the Omophorion of the Bishop of Vršac 
Jovan Georgijević on His Portrait by Johann Michael Wagner (1765)

Summary
This paper deals with the figural decoration of the omophorion of Jovan 
Georgijević, the bishop of vršac, on his oil portrait of monumental dimen-
sions which is now kept in the bishop Residence in the city of vršac in the 
bishop’s office (ill. 1, 4, 5, 6). This oil portrait of the bishop Jovan Georgijević 
of vršac belongs to the group of very important, representative works of the 
18th-century Serbian baroque art. in terms of its importance, this portrait 
is unjustifiably neglected in present-day bibliography, and therefore re-
mains insufficiently studied. The fact that there exist in science dilemmas 
concerning the authorship of this artwork and the date of its execution is all 
the more reason for us to focus our attention on it.
The historical role of Jovan Georgijević, the bishop of vršac and later Met-
ropolitan of karlovci, is examined in the paper first, and then his portrait is 
described and analyzed. The portrait is attributed to painter Johann Mi-
chael Wagner, due to the painter’s signature on the portrait (ill. 4).
Particular attention is paid to the representative decoration of the bishop’s 
omophorion (ill. 5, 6). The motifs executed on the omophorion are mi-
nutely described and analyzed from the point of their individual meaning 
as well as their meaning in the context of the omophorion as a semantic 
whole. The reasons for depicting the said motifs and details (two crosses 
with Annunciation, crosses with cryptograms, the six-winged heavenly 
powers, four heavenly creatures; ill. 1, 5, 6) are analysed in the paper in the 
historical context of the portrait. 
The article also offers an analysis of the omophorion as a bishop’s attire in 
Serbian art since the Middle Ages, pointing to the origin of this motif and 
the tradition of decorating omophoria with visual representations of a reli-
gious, liturgical character. The paper concludes that the decoration of the 
omophorion of the bishop of vršac does not represent a simple decoration 
of his garments, but that every painted detail is created in accordance with 
the role this episcopal insignia occupies during the liturgy. in other words, 
it is found that the representations on the omophorion, in addition to their 
representative role, had a deeper dimension, to point out to the liturgy, the 
place of this garment in the liturgical rite, and the role and dignity of the 
bishops clad in it.

Key words: bishop Jovan Georgijević, portrait, Johann Michael Wagner, 
vršac, omophorion, decoration, meaning, 1765.
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сл. 1 Владика вршачки јован Георгијевић,  
рад јохана михаила Вагнера, 1765, Вршац
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сл. 2 српски патријарх Арсеније iv Шакабента,  
Стематографија христифора Жефаровића, (1741)
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сл. 3 српски патријарх Арсеније iii чарнојевић,  
рад јова Василијевича, 1744, музеј српске патријаршије
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сл. 4 Потпис сликара јохана михаила Вагнера, са годином и местом настанка портрета 
владике вршачког јована Георгијевића (Вршац, 1765)

сл. 5 Владика вршачки јован Георгијевић,  
рад јохана михаила Вагнера, 1765, Вршац, детаљ: Благовести
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сл. 6 Владика вршачки јован Георгијевић, рад јохана михаила Вагнера, 1765, Вршац, 
детаљ: крстови са криптограмом, шестокрили, симболи јеванђелиста,  

натпис и флорални орнаменти



236 | НИкОлА лУкИћ

нИКоЛА ЛуКИћ

КуЛТ сВеТоГ сТефАнА ШТИљАноВИћА: 
ЛИТуРГИјсКо- ИсТоРИјсКА АнАЛИЗА

Abstract: стефан Штиљановић, свети и праведни кнез српски, сведок 
историјских збивања прве половине xvi века, је светитељ чији се 
култ примарно везује за просторе срема и славоније. Иако подаци о 
његовом животу не обилују фактографском хронологијом аутентич-
но сведочење његовог светитељског лика најпре се огледа кроз бого-
службене текстове: Повесно слово, Похвално слово у част светитеља, 
Синксарно житије као и две службе у част прослављања светитељског 
помена. Прва служба прославља помен светог и праведног стефана 
(4/17. октобар) а друга је служба у спомен преноса светитељевих мо-
штију из Барање у манастир Шишатовац (17/30. август). досадашњи 
резултати научног рада везаног за култ светог стефана Штиљановића 
представљају предмете појединачних интересовања везаних за од-
ређене саставе или теме из простора светитељевог живота. у овом 
раду покушаћемо да представимо и компаративно изложимо са др-
жаје поменутих култних, богослужбених текстова. Посебно ћемо се 
осврнути на њихов литургијско-историјски садржај, као и на присут-
ност овог светитељског помена у простору литургијске године.

Кључне речи: светитељски култ, Повесно слово, Историјско слово, 
служба, месецослов, литургијски помен.

светитељски култ стефана Штиљановића према досадашњем инте ре-
совању истраживача био је предмет историографије1, књижевне ана-

лизе2, иконографских студија3, али не и тема опширнијег теолошког увида. 

1 Посебни, обимнији историографски прикази живота стефана Штиљановића настају у току 
прве половине xx века. најутицајније су студије мите Костића из 1924. године и душана ми-
ковића из 1935. године које представљају главно и основно полазиште и данашњих увида. Као 
савремен пример такве рецепције видети: Васиљ јововић, Религија као дио идентитетског од-
ређења Паштровића (историјски преглед xiii-xx вијека), у: Нематеријална културна ба ш-
тина Паштровића, међународна конференција, одржана 8-11. маја 2019, 467-468.

2 Види: стефан д. Аврамовић, стилска анализа дела посвећених стефану Штиљановићу, 
Савремена проучавања језика и књижевности, годинаvi/књ.2, Крагујевац 2015, 351-362; наташа 
драгин, синтаксичке одлике култних списа посвећених кнезу стефану Штиљановићу, Зборник 
Матице српске за филологију и лингвистику, Lii/2, нови сад 2009, 7-24.
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свети стефан Штиљановић, свети и праведни кнез како се у служби на-
зива 4, или свети краљ како сведочи стари натпис са једне иконе5 или свети 
деспот како га назива Кратко житије из 1767. године6 је светитељ чија се 
историја формирања култа значајно разликује од случаја других српских 
светитеља. сачувано је пет култних списа у част светог стефана Шти-
љановића. То су: Повесно слово, Похвално слово, Служба која се везује за 
датум упокојења светитеља (4. октобра)7, ретко помињана Служба преноса 
моштију светог и праведног Стефана (17. августа)8 и краће Синаксарно 
житије из 1861. године9. Ако изузмемо поменуте култне списе историјска 
наука за сада не располаже неким посебним обимом података којима бис-
мо могли непосредније, са више појединости, описати живот светог сте-
фана. насупрот томе живо и богато народно предање и усмена традиција 
представљају основ на коме се формира богослужбени садржај култа. Ау-
тор Повесног слова по сопственом признању истиче да записује предање 
много година после смрти светог и праведног кнеза и да то чини према 
сведочанству које су му неки приповедали10. овакав јединствен однос пре-
дања и фактографије потпуно је разумљив ако имамо у виду време и невоље 
у којима је свети стефан провео своје земаљско живљење. сложићемо се 
са Леонтијем Павловићем да је Штиљановићев култ настајао у сплету нај-
чуднијих историјских околности, за време Турске управе сремом и на-
растајућих унијатских амбиција, тако да су објективне околности непо-
битно утицале на развојни пут култа.

3 Радојка Зарић, Лик стефана Штиљановића у српској уметности xvii — xix века, Саоп-
штења, xvii/1985, Републички завод за заштиту споменика културе, Београд 1985, 72-83.

4 Види: Правила молебнаја (1761. год), Бмс Р18ср ii 47.1, л. 18.
5 А.Ивић, једна слика стевана Штиљановића, Гласник Историског друштва у Новом Саду, 

22/3, нови сад 1935, 446.
6 Текст житија видети у : Радојка Зарић, нав.дело, 72.
7 Прва три култна списа чине саставни део Правила молебних тзв. Римничког србљака (1761.

год) као и потоњег венецијанског издања из 1765. године. Види: Правила молебнаја (1761. год), 
Бмс Р18ср ii 47.1, служба (л. 18-38), Повесно слово (л.238-л.247), Похвално слово (л.247-л. 254). 
Повесно и Похвално слово не налазе се у србљаку митрополита михајла јовановића(1861. го-
дина) и нису штампана ни у једном доцнијем издању србљака до данас.

8 Текст ове службе налази се у рукопису, као саставни део србљака Антонија Грабовачког. 
Види: Србљак Антонија Грабовачког, 1759. година, АсПеБ Гр 28, л. 74 - 90. Штампани примерак 
овог текста јавности је представио матеја матејић. Види: Mateja Matejic, Dopuna Srbljaku An-
tonija Markovića (oko 1810–posle 1886), Resource Center for Medieval Slavic Studies, Columbus- Ohio 
1995, 115-138. Познат је још један рукописни препис ове службе. на жалост, овај други препис 
није довршен до краја. Завршава се стихиром по прочитаном јеванђељу. Види: Служба преноса 
моштију Стевана Штиљановића, 1770/1780, АсПеБ Гр 35, л.1-6.

9 ово синаксарно житије налази се само у србљаку митрополита михајла јовановића из 1861. 
године. Види: србљак, Бмс Р19ср iv 32.1, л. 23-25б. 

10 Правила молебнаја (1761. год.), Бмс Р18ср ii 47.1, л.241.



238 | НИкОлА лУкИћ

до сада се међу заинтересованим истраживачима најчешће по став-
љало питање редоследа у настанку хагиографских текстова. Питање је ко-
мпликованије него што би се на први поглед очекивало. Ђорђе Три фуновић 
према научним резултатима сматра да треба учинити отклон према до-
садашњим претпоставкама и настанак светитељске службе треба помери-
ти у xvi век, када су засигурно настали њени прото елементи, бар тропар11. 
Какав је однос службе (везане за 4. октобар) према Повесном и Похвалном 
слову још увек није у потпуности разјашњено. Што се тиче два последње 
поменута текста и ту истрајавају недоумице. да ли је прво сачињено По-
весно слово или Похвално слово? мита Ко стић верује да је прво настало 
Похвално слово у част светитеља из кога је потом настало Повесно слово12. 
За разлику од мите Костића постоји и они који тврде да је редослед на-
станка хагиографског текста супротан тј. да прво настало Повесно слово па 
Похвала Светом кнезу13 . Истини за вољу, када упоредимо ова два текста ми 
не можемо са извесношћу доћи до закључка који би разрешио ову недоу-
мицу. у најстаријем сачуваном рукописном минеју, који садржи поменуте 
саставе, из xvii века (ПБ Рс 56) распоред хагиографских текстова је сле-
дећи: служба (л. 18а-35б), Похвално слово (л.36а-42б) па Повесно слово 
(л.43а-50б)14. Редактор пр вог штампаног србљака (1761.), синесије Жива-
новић је другачије распоредио хагиографске целине: служба (л-18-38), По-
весно слово (л.238- л.247), па Похвално слово (л.247-л. 254). овакав рас-
поред представља редакторску интервенцију синесија Живановића пре-
узету по поретку Раковачког србљака из 1714. године15. Предочена постав-
ка садржаја даје за право да обе стране имају легитимна полазишта за своје 
ставове. Ако узмемо у обзир да је исти аутор оба списа постаће нам јасно 
да временска предност једног списа у односу на други не би представљала 
неки податак који радикално мења стање ствари. Аутор Повесног слова, 
непознати монах16, не помиње предложак који је користио. он каже да је 

11 Ђорђе Трифуновић, Белешке о делима у србљаку, О Србљаку, Београд 1970, 348.
12 мита Костић, Стеван Штиљановић, историјско-хагиографска студија, ср.Карловци, 1924, 

22; Костићево мишљење преузео је и Леонтије Павловић.Види: Леонтије Павловић, Кано ни-
зација светих у Српској православној цркви, Бмс Р iv 4447, машинопис, 171; Леонтије Павловић, 
Култови лица код Срба и Македонаца, историјско-етнографска расправа, смедерево 1965, 155.

13 стефан д. Аврамовић, нав.дело, 354.
14 Ђорђе Трифуновић, нав.дело, 346.
15 у Раковачком србљаку култни текстови који се везују за стефана Штиљановића, служба, 

Повесно слово и Похвално слово, исписани су у простору л.169-210. Види: Павел јозеф Ша-
фарик, Историја српске књижевности, с немачког превеле мирјана д.стефановић и милана 
мразовић, Завод за уџбенике и наставна средства, Вукова задужбина, матица српска 2004, 143.

16 Питање ауторства се сматра отвореним. Т.јовановић, Књижевно дело патријарха Пајсеја, 
Београд 2001, 94. Према једном запису који сава Петковић доноси као аутор текста наводи се 
патријарх Пајсије. Види: с.Петковић, Збирка рукописа манастира Кувеждина, дивше, Ши-
шатовца и Гргетега, Споменик СКА, Ci/3, Београд 1951, 58-59. у ауторство патријарха Пајсија 
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текст записао по заповести два митрополита. Први митрополит је запо-
ведио а други је благословио да се дело изврши17. Текст историјског слова 
је настао у време посете патријарха Пајсија18 за време митрополита срем-
ског Авесалома. Према сведочанству посета се догодила 7. октобра 1631. 
године19када је и настала замисао да се текст сачини. Што се тиче рекон-
струкције историјских извора који се везује за име светог стефана Штиља-
но вића већ средином xix века јављају се први резултати20. Иларион Рува-
рац је својевремено у Летопису Матице српске издао текст Повесног слова 
кнезу Лазару и деспоту стефану Бранковићу као и кнезу стефану Штиљано-
вићу21. он је у Повесном слову стефану Шти ља новићу приказао оно што 
је по његовом мишљењу важно, а изоставио је све оно што је било лишено 
призвука историчности22. Истине ради, мора се признати да и овакав се-
лективан одабир појединости није био историјски посебно речит. Повесно 
слово у свом интегралном тексту првобитно је штампано у саставу Прави-
ла мо лебнаја свјатих сербских просветитељеј тј. србљака, 1761. године. 
Пун наслов ове литерарне целине гласи: Слово повјестноје о животу, об-
ретењу Светог и праведног кнеза Стефана новог, пореклом нареченог Шти-
лја новић23. Повесно слово како се помиње у контексту историчности, за-
право је аутентично свет итељско житије. оно се по форми пре поистовећује 

посумњао је још Иларион Руварац. мита Костић, нав.дело, 28. Као аутор наводи се и монах 
Петроније из хопова (јован максимовић, марко максимовић, Прилог познавању исцелитељког 
култа моштију сремских светитеља, Зборник Матице српске за друштвене науке, 109, нови сад 
200, 141). монах Петроније је пре само преписивач, али не и аутор. Види:Ђорђе Трифуновић, 
нав.дело, 347.)

17 Види: Правила молебнаја (1761. год.), Бмс Р18ср ii 47 , л.229б.
18 Помиње се да је патријарх Пајсије приликом тог ходочашћа узео и са собом понео кондак 

манастирски и књигу светог стефана да препише у Цароставник пећки (с.Петковић, нав.дело, 58).
19 мита Костић сматра да тај запис није аутентичан. мита Костић, нав.дело, 28. Леонтије 

Павловић тврди да се посета догодила 3. октобра 1631. године. Леонтије Павловић, Канонизација 
светих, 171; овај датум наводи и нестор Исаковић. Види: нестор Исаковичь, древность мо-
настыра Шишатовца, Сербскій Народній Листъ, год. 5, число 44/1840, 347. мирослава Костић 
наводи да се визитација одиграла 4. октобра 1641. године. мирослава Костић, Поштовање култа 
светитеља, њихових моштију и чуда на подручју Карловачке митрополије у периоду барока, 
Чудо у словенским културама, нови сад 2000, 242-243.

20 Види: два писмена стефану Шкиляновићу, дана одъ год. 1527. и 1535, Сербскїй лѣтописъ, 
2/1853, 175.

21 И.Руварац, Повесна слова о кнезу Лазару, стефану Бранковићу и кнезу стефану Шти-
љановићу, Летопис Матице српске, ii/1874, нови сад 1875, 118-121. о настанку овог текста оп-
ширније видети: Томислав јовановић, Кратко Повесно слово о стефану Штиљановићу, Ма-
настир Шишатовац, зборник радова, Београд 1989, 73-79.

22 Руварац је овде направио извесну дистанцу према непровереним топонимима који су били 
разноврсни поготово када је у питању живот стефанове супруге јелене. По упокојењу сте-
фановом она је по сведочанству Исаковића једно време живела у Прагу. нестор Исаковић, нав.
дело, 347.

23 Правила молебнаја (1761. год.), Бмс Р18ср ii 47, л. 238.
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са Житијем деспота стефана Лазаревића Константина философа него са 
кла сичним сре дњевековним формама житија, својственим архиепископу 
данилу. у прилог томе нешто опширније ће нам рећи теолошка анализа 
текста. Посвесно слово као и Похвално слово су настали као саставни део 
чи тања везаних за трпезу. о томе сведочи почетно молитвено обраћање: 
Благослови оче прочитати. непосредно по уводном обраћању у даљем 
тексту житија аутор истиче разлог свог писања: да произнесем слово жи-
тија његовог24. Као што Константин философ контекстуално детаљ није 
узима у обзир савременике и догађаје да би што верније представио лик 
светитеља ратника, истоветно чини и писац Штиљановићевог житија. Зато 
знатан део, готово половину стефановог житија чини ка зивање о животу 
његове супруге јелене, у монаштву назване јелисавета. скромни монах, 
писац житија и Похвалног слова је изузетан познавалац хагиографског 
стила, образован теолог и вешт наратор. драгоцени теолошки садржај ових 
хагиографских целина наслућен је још од стране Леонтија Павловића, али 
се даља разрада теме задржала само на кон статацији да се у Повесном сло-
ву налазе многе мисли из светог Писма и светоотачке литературе, затим 
разни реторски украси и етичке поуке25.

Тачно је да поменути текстови обилују светописамским наводима26, 
али и цитатима из релевантне аскетске литературе. монах, аутор, цитира 
дело Теодора студита, поредећи муке светог и праведног кнеза са невољама 
које су страдалници трпели за време иконоборства27, док се у Похвалном 
слову служи мислима из Златоустовог маргарита (Бисерника28), додајући 
цитате кападокијског архиепископа Андреја које комбинује са речима пса-
лама, пророка и богословљем апостола Павла. Када овим ауторитативним 
богословским наводима додамо заиста бројне светописамске топосе лако 
закључујемо да су Повесно слово и Похвално слово врсни теолошки трак-
тати који сведоче у прилог учености аутора. овакво богатство теолошких 
исказа подсећа на ране доментијановске форме житија, док бројне ис то-
ријске епизоде наратива подсећају на стил Константина философа. оваква 
комбинација целина дефинитивно издваја Повесно слово-Житије стефана 

24 Исто, л.239б.
25 Леонтије Павловић, Канонизација светих у Српској православној цркви, машинопис,171.
26 Цитати су заиста бројни. неке светописамске топосе аутор је сам обележио а неке смо сами 

препознали. у Повесном слову налазе се, према реду навођења, следећи светописамски одељци: 
јевр. 4,12; Тим. 3,16, мт. 13,52; мт 28,19; мт 20,16; 2.Кор. 4,13; мт.7,12; Лк 17,10. Писац кроз интер-
претације и помињања наводи да су му познати примери и из Књиге Постања,Књиге Изласка, 
судија, Књига царства.

27 србљак (1761. год.), Бмс Р18ср ii 47.1, л.244.
28 о делу опширније: е. Т.Казенина , маргарит и историко-культурная ситуация на Руси xv—

xvi в., Древняя Русь, Вопросы медиевистики, 2002, № 4 (10), 57-66.
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Штиљановића и ставља га у простор посебне пажње и новог признања 
његове јединствености. Што се тиче Похвалног слова оно дели теолошку 
идеју, као и важније чињенице из Повесног слова. Посебно је значајан ње-
гов завршетак који се састоји из посебног молитвеног обраћања светитељу. 
у питању је интегрисан евхолошки садржај који због честе инвокације 
светитељевог имена подсећа на Акатист29. не смемо превидети да значајан 
простор у оба текста заузима казивање о животу стефанове супруге је-
лене30. она се у тексту још увек не назива светитељком него само добром 
супругом. садржај Житија сведочи да су у моменту писања текста мошти 
светог и праведног кнеза стефана већ биле у цркви пред иконостасом, са 
десне стране где се читају пјенија црквена док су мошти монахиње јели-
савете биле у паперти храма с леве стране, тј. још увек у гробу.31 до обретења 
моштију ће доћи знатно касније у xviii веку што сведочи да је култ свете 
јелисавете знатно познијег датума од стефановог и да представља његов 
интегрални део.

Што се тиче синаксарног житија, које је читано на јутрењу у част овог 
светитеља, ситуација је мање позната. Кратко житије најпре је сачувано у 
рукописном слову јефрема сирина које је припадало манастиру Шиша-
товцу, али оно се разликује од доцније штампаног Повесног слова32 . овај 
,,Пајсијев“ текст житија сачуван је и према препису из 1767. године33. Ис-
писан је иконописачком техником на дрвеној плочи у манастиру Шиша-
товцу. данас се чува у музеју српске православне цркве у Београду. ово 
,,Пајсијево“ житије разликује се од рукописног Повесног слова (ПБР 56, 
xvii век) најпре у начину описивања добијања деспотске титуле34. синак-
сарно житије35 под истоветним насловом штампано је први и према тре-

29 Види: Правила молебнаја (1761.год.), Бмс Р18ср ii 47.1, л.254.
30 Историјске чињенице и народно предање не слажу се увек по питању идентитета деспотове 

супруге. Историјски извори спомињу јелену рођену Богдановић док је народно предање меша 
са деспотицом јеленом, супругом деспота јована Бранковића. Види: јован максимовић,марко 
максимовић, нав.дело, 141. у светлу те предањске инверзије као могуће презиме деспотице 
јелене помиње се и презиме јакшић. Види: миленко филиповић,Срби свеци, Импресум, Бео-
град 1937, 51; нестор Исаковић, нав.дело, 347; неки историјски извори наводе да је јелена друга 
супруга стефана родом из Штиљановића. По сведочанству једног уговора његова прва жена се 
звала Анђуша Зеновић, која се упокојила док је боравио још у Паштровићима. мита Костић, 
нав.дело, 33.

31 Правила молебнаја (1761.год.), Бмс Р18ср ii 47.1, л. 256б.
32 сава Петковић, нав.дело, 58-59.
33 Ту стоји запис: обнови се овај део оз Житија деспота Стефана године 1767. Радојка Зарић, 

нав.дело, 72. Леонтије Павловић је сматрао да је ово дело било изгубљено и да је његов садржај 
остао непознат. Види: Леонтије Павловић, Канонизација светих у Српској православној цркви, 
машинопис, 173.

34 Пун текст овог житија види: Радојка Зарић, нав.дело, 72.
35 Што се тиче односа ,,Пајсијевог“ житија и синаксара (1861.) примећујемо следеће: ,,Пај-

сијево житије“ се разликује синаксарног житија из 1861. године по томе што за разлику од 
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нутном стању једини пут у србљаку митрополита михајла36. мита Костић 
сведочи да је синаксарно житије митрополита михајла прерађена верзија 
Повесног слова од 1631. са неким небитним изменама37. упоређујући ова 
два текста ипак смо уочили да има једна измена које се може сматрати бит-
ном. синаксарно житије из 1861. године у потпуности изоставља епизоду о 
арбитражи васељенског патријарха који потврђује стефанову светост38, а 
о чему нам Повесно слово сведочи. једнако је збуњујућа тврдња, истог ау-
тора, да у Римничком србљаку нема никаквог житија ни Повесног слова о 
стефану Штиљановићу39.Тачно је да нема синаксарног житија али има јасно 
насловљено Повесно слово, које је у ствари опширно житије стефаново. 

у Повесном слову се каже да је после обретења светитељских моштију40 
сатана улио многима мисли хулне у срце те су оглаголавали свјатоје жи-
тељство Стефаново као и светост његових моштију41. Предање каже а 
житије наводи да је узета десна рука светитељева и однета у Цариград па-
тријарху на потврду, те да је патријарх целивао светитељеву руку и на тај 
начин признао стефанову светост42. Потом је рука враћена у манастир 
Шишатовац. овде се не помиње по имену ни један актер догађаја као ни 
конкретно време, те се овој констатацији може приступити на два начина. 
можемо по примеру неких сматрати да је то измишљена традиција43 или 
можемо да покушамо да пронађемо одговор у склопу захтевних исто риј-
ских околности. други приступ по својој природи иницира низ питања. 
Прва у низу је недоумица: Ко је то омаловажавао светост кнеза стефана? 
Турци се засигурно нису бавили овим питањем јер нису имали никаквих 
интересовања везаних за светитељев култ, осим евентуалне зараде од мо-
штију које су продали, самим тим се искључују као могући актери. оптуж-
бу су могли учинити или присутни прелати римокатоличке цркве који су 
познавали стефана или неки од православних епископа чији би се захтев 

синаксарног текста садржи доста топонима (моровић, Шиклеуш). ,,Пајсијев“ текст о животу 
деспотове супруге јелене активно се преплиће са казивањем о стефану Штиљановићу. у си-
наксарном житију митрополита михајла ова казивања представљају две садржајно раз гра-
ничене целине унутар јединственог оквира текста.

36 Види: србљак митрополита михајла 1861, л.23б- л.25а.
37 мита Костић, нав.дело, 38.
38 Види: Србљак (1861.), Бмс Р19ср iv 32.1,л.23б- л.25а. 
39 ова тврдња припада мити Костићу. Види: мита Костић, нав.дело, 38.
40 Као време обретења моштију према сведочанству ,, Пајсијевог“ житија узима се 1543. година. 

Те године мошти су настојањем шишатовачког игумана Теофила пренете у манастир Ши ша-
товац. Види: сава Петковић, нав.дело, 59.

41 Србљак (1761. год.), Бмс Р18ср ii 47.1, л.256а.
42 Као патријархов одговор наводи се: На овој руци је посета деснице Вишњега. Исто
43 ова прича по свој прилици улази у домен онога што називамо измишљеном традицијом, 

сматра јелена дергенц. јелена дергенц, мошти светог стефана Штиљановића, Култ Светих на 
Балкану, ii/2002, Крагујевац 2002, 96.
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задовољио једино потврдом васељенског патријарха, чему се на послетку и 
прибегава, као ауторитативном суду. могућа сумња православних еписко-
па не треба да чуди ако имамо у виду да се све то дешава у времену после 
пропасти покушаја смедеревског митрополита Павла да обнови српску 
патријаршију (1532). То је време када кулминира неповерење према наме-
рама нашег клира и када се српска црква налази под јурисдикцијом охрид-
ске архиепископије чији је поглавар васељенски патријарх. с обзиром да 
не знамо тачну годину догађаја, а везујући се историјски ближе за датум 
првог помена обретених моштију 1545. године44, можемо претпоставити да 
се то догодило у време васељенског патријарха дионисија ii (1546-1556) за 
кога историја сведочи да је био врло заинтересован за сва дешавања у ши-
рем простору своје јурисдикције45. он није једини васељенски поглавар 
xvi века, али је био на патријарашком трону у време непосредно после 
објављивања моштију светог стефана Штиљановића. Истодобно, то је 
време београдско-сремског митрополита Лонгина или пак макарија46. не 
сматрамо да је изнета могућност уједно и коначан суд о овом питању, али 
је сведочанство о могућности реконструисања историјског оквира као и 
реално могућих интервенција. ову по свему јединствену епизоду свети-
тељевог житија не бисмо олако препуштали у сферу спекулативног пре-
дања, као што су неки чинили. Колико је овај догађај заиста био важан 
сведочи и његово опис у светитељевој служби. Тропари који то описују 
налази се у канону службе47. у случају овакве, цариградске, интервенције 
не ради се о канонизацији48, него само о потврђивању већ чудотворно об-
јав љених моштију, у специфичним историјским околностима, у време ото-
манске доминације на Балкану. За мошти светог стефана везује се још 
један догађај. Када су Турци освојили Илок 1526. тада је нестало тело углед-
ног фрањевца Ивана Капистрана. Као признати борац против Турака 

44 Тада се већ помиње да се мошти налазе Шишатовцу. јован максимовић, марко максимовић, 
нав.дело, 139.

45 опширније: Dan ioan Mureșan, Petre Ş . Năsturel, Dionysios ii of Constantinople (1546-1556) and 
the beginnings of the European policy of the Ecumenical Patriarchate, у : Le Patriarcat de Constantinople 
aux XIVe-XVIe siècles : rupture et continuité, Paris 2007, 319 - 367. Леонтије Павловић овај догађај 
датира у време патријарха српског Пајсија 1641/2. године и везује га за његов боравак у Цари-
граду. опширније: Леонтије Павловић, Култови лица код Срба и Македонаца, 299. 

46 опширније: небојша Шулетић, Сремски санџак у XVI веку, докторска дисертација, Београд 
2013, 170-171.

47 у питању је 7. песма другог канона, 2. и 3. тропар. Леонтије Павловић, Култови лица код 
Срба и Македонаца, 156.

48 наташа Половина наводи да би се начин на који је стефан Штиљановић проглашен за 
светитеља могао упоредити са истим проглашавањем краља милутина, зато што је то учинио 
игуман једног манастира, а не неко од високих црквених представника. наташа Половина, 
светио стефан Штиљановић као јосиф Прекрасни, Зборник Матице српске за књижевност и 
језик, 61/ii, нови сад 2013, 350.
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заједно са сибињанин јанком Капистран је у том времену уживао изузетан 
углед у Римокатоличкој цркви49. у таквој ситуацији као могуће решење, 
којим би оправдали нестанак тела, фрањевци су тврдили да се Капистра-
ново тело налази у неком од сремских манастира. најпре је сматрано да се 
тело налази у Шишатовцу тј. да је то тело стефана Штиљановића. Колико 
је та потрага била чежњива сведочи и чињеница да су фрањевци те мошти 
доцније тражили и у кивотима кнеза Лазара и Теодора Тирона, тврдећи 
увек без успеха и аргумената да су то Капистранове мошти. Тачку на ову 
расправу ставио је мита Костић који је основу антропометријских подата-
ка доказао да су мошти светог стефана Штиљановића несумњиво његове 
и да немају никакве везе са предоченим нагађањима50. мошти стефана 
Штиљановића су делиле тежину страдања свог народа те су се тако нашле 
и у познатој сеоби 1690. године. Помиње се према запису из 1692. године да 
су оне пренете у дом плачевни звани Жанкуртаран51. По сведочанству дру-
гих, пренете су у Будим52 одакле су по окончању опасности враћене у Ши-
шатовац. Прворазредно значајан догађај збио се 1760. године када је ми-
трополит Павле ненадовић, приликом канонске визитације манастира, 
пренео мошти светог стефана у нови кивот. до xx века, историји су по-
зната сачувана два кивота светог стефана. Први кивот потиче из 1630/31. 
године а други кивот из 1760. године. Први кивот је интарзирани рад, чији 
наручилац није познат. највероватније је кивот рађен на трошак мана-
стирског братства53. Ако сравнимо време његовог настанка са могућом ви-
зитационом посетом патријарха Пајсија (1631. године) можемо говорити о 
освећењу тог кивота и свечаном полагању моштију у њега од стране па-
тријарха Пајсија и митрополита Авесалома као што помиње мирослава 

49 о Ивану Капистрану опширније: Stanko Andrić,Lives of St. John Capistran as Sources for the 
History of ilok, у: Towns and cities of the Croatian Middle Ages: Image of the town in the narrative sources 
– reality and/or fiction?, eds. irena benyovsky Latin and zrinka Pešorda vardić, translated from Croatian 
by Marina Schumann, Croatian institute of History, zagreb 2017, 213-240.

50 мита Костић, нав.дело, 43-48.
51 љубомир стојановић, Стари српски записи и натписи, књ. i, Београд 1902, № 1963, 458. То 

место се идентификује са градом едуном, где су мошти биле положене у храм успења Пресвете 
Богородице. јелена дергенц, нав.дело, 101.

52 у време аустријско-турских ратова, 1687. године, мошти су пренете у Будим где су почивале 
73 године, да би заузимањем шишатовачког игумана, доцније вршачког епископа Вићентија 
Поповића биле положене 1760. године у нов кивот. (јован масимовић, марко максимовић, нав.
дело, 142). Тешко је одржив податак да су мошти боравиле у Будиму 73 године, јер знамо да се у 
извештају визитационе комисије из 1753. године у манастиру Шишатовцу већ помињу мошти 
кнеза стефана Штиљановића. димитрије Руварац, Опис српских фрушкогорских манастира, 
манастирска штампарија, ср.Карловци 1903, 149.

53 овај кивот се данас чува у музеју српске православне цркве. детаљан опис кивота видети: 
Верена хас, Интарзирани кивот стефана Штиљановића у манастиру Шишатовцу, Манастир 
Шишатовац, 206.
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Костић54. можда управо у овом догађају треба тражити инспирацију за 
заповед о писању Повесног слова. други значајан догађај збио се 22 јуна55 
1760. године у оквиру канонске посете митрополита Павла ненадовића 
манастиру Шишатовац. Разлог митрополитове посете био је освећење гро-
бљанске цркве у част светих апостола Петра и Павла и пренос моштију 
светог стефана Штиљановића у нов кивот. у Протоколу манастира Шиша-
товца, на листу 17а56 забележено је да је митрополит најпре служио свету 
литургију и осветио гробљанску капелу посвећену светим апостолима Пе-
тру и Павлу57 и том приликом је рукоположио два кандидата, једног у све-
штенички а другог у ђаконски чин. митрополит је по завршеној светој 
Литургији са народом сишао литијски до манастирске саборне цркве и 
тамо је прочитао разрешну молитву над гробом и потом је осветио ново-
саздани кивот и окропио га светом водом. Потом је са саслужитељима 
пренео мошти из старог кивота у нови. Тај дан је било велико славље. По 
извештају протокола видимо да је био у питању сабор на ком су били при-
сутни сви на стојатељи фрушкогорских манастира, сви протопопи, као и ве-
лико мноштво народа. Прослава је одржана уочи празника апостола Петра 
и Павла, ко јима је посвећена шишатовачка гробљанска црква, а не почет-
ком октобра на празник светог стефана Штиљановића, мада је свакако 
пренос његових моштију представљао централни догађај 58. Према Прото-
колу кивот је са чињен настојањем манастирског братства и сачинили су га 
новосадски мајстори маринко и никола: и на то прошло трошка до две 
хиљаде форинти59. доцније се јављају и друге процене и тврдње. Појединци 
сматрају да је кивот лични прилог тадашњег архимандрита шишатовачког, 
доцнијег епископа вршачког, Вићентија Поповића. Кивот је био врло дра-
гоцен, у црвену кадифу увијен и тешко са сребром свуда окован, онако као 
се света јеванђеа обично окивају, важношћу својом 10.000 фл. у валути 
вреди60. Истини за вољу име шишатовачког архимандрита Вићентија По-
повића блиско се везује за мошти светог стефана Штиљановића. Архи-

54 мирослава Костић, Поштовање култа светитеља, њихових моштију и чуда на подручју 
Карловачке митрополије у периоду барока, Чудо у словенским културама, 243.

55 мирослав Тимотијевић као датум наводи 12. јун 1760. године. Види: мирослав Тимотијевић, 
Визитације манастира Шишатовца у xviii веку, Манастир Шишатовац, 353.

56 Види: сава Петковић, нав.дело, 76.
57 Приликом освећења овог храма митрополит је у престо ставио мошти светог Теодора 

Тирона, светог меркурија, светог Пантелејмона и светог Прокопија. Исто; Леонтије Пав-
ловић, Преглед светих моштију кроз историју у српској православној цркви, Зборник Пра-
вославног богословског факултета, iii, Београд 1952, 255-256.

58 мирослав Тимотијевић, Визитације манастира Шишатовца у xviii веку, Манастир Ши-
шатовац, 353.

59 сава Петковић, нав.дело, 77.
60 нестор Исаковић, нав.дело, 346.
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мандрит Ви ћен тије, као епископ вршачки, лично је око свечевог врата као 
поклон обе сио скупоцени архимандритски крст, са седам крупних смарагда 
и осталим малим великим дијамантима, на двоструком ланцу о врату, про-
клевши онога ко би желео да га присвоји61. То је учинио 10. септембра 1778. 
године62.

Име шишатовачког архимандрита, вршачког епископа Вићентија По-
повића, у још једном помену се везује за култ стефана Штиљановића. он је 
26. маја 1780. године, приликом грађења нове шишатовачке цркве (1778-
1783), у једном убрусу пренео из припрате и придружио у кивоту са мошти-
ма светог стефана мошти његове супруге јелене , које су се до тада налази-
ле у припрати старе цркве са леве стране63. мошти су стављене у исти ки-
вот, чело деспотових ногу64. Култ јелене Штиљановић од тада почиње да 
функционише као саставни део култа њеног супруга65. Та 1780. година мо-
же се узети као врло важна година у историји култа светог стефана Шти-
љaновића. Тада се бележи и настанак преписа службе преноса моштију 
светог стефана66. ова служба прославља сећање на догађај откупљивања 
моштију 1543. године и њихов пренос у манастир Шишатовац. можемо 
претпоставити да је препис сачињен управо по заповести Вићентија По-
повића, који је у то време, као епископ вршачки, подузимао бројне ини-
цијативе у манастиру његовог пострига, Шишатовцу. читав xviii век мо-
же се сматрати златним периодом светитељевог култа. Прво је 1714. године 
служба унета у још једном препису у Раковачки србљак игумана Теофана 
и тиме још једном потврђена легитимна припадност овог светог и правед-
ног кнеза сабору српских светитеља. Потом је 1761. године у Римничком 
као и 1765. године у Венецијанском издању србљака та служба штампана. 
доцније у истом столећу, 1780. године, учињен је препис службе преноса 
кнежевих моштију и његов лик је током целог xviii века интензивно при-

61 нестор Исаковић тврди да је овај скупоцени крст вредео идентично колико и кивот. Исто.
62 на архимандритском крсту је исписано сведочанство да је најпре припадао митрополиту 

Исаији, који је касније епископ Вићентије откупио из Архиепископије великом ценом и при-
ложио свом манастиру Шишатовцу, Пресветој Богородици и светом стефану Штиљановићу 
на дар. сава Петковић, нав.дело, 78. 

63 јелена дергенц, нав.дело, 105.
64 овакав начин сахрањивања познат је као inhumatio ad pedes. Кроз историју је нарочито 

дошао до изражаја у вези са култом мученика. опширније: јован Ковачевић, Трагови једног 
ранохришћанско обичаја (inhumatio ad pedes) и други елементи продора културе приморја у 
унутрашњост, Историјски гласник, 2, Београд 1955, 130-136.

65 јелена дергенц, нав.дело, 98.; Помен Преподобне јелисавете (књегиње јелене) прославља се 
4. октобра заједно са поменом њеног супруга. Види: Именик срба светитељ, Гласник СПЦ, број 
9, Београд 1962, 282.

66 Види: надежда Р.синдик, мирослава Гроздановић-Пајић, Катарина мано-Зиси, Опис ру-
кописа и старих штампаних књига Српске православне епархије будимске у Сентандреји, Бео-
град-нови сад 1991, 66-69.
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сутан у иконографији. статус празника којим се светитељ прослављао је 
према одлукама сабора из 1769. унапређен у ред заповедних празника Кар-
ловачке митрополије67. Као такав штампан је у месецослову за 1771. годи-
ну68.Тада је помен светог стефана Штиљановића, први и једини пут, штам-
пан као једини празник који се слави тога дана и при том у статусу запо-
ведног помена. државним указом из 1774. године укинут му је празнични 
статус, као што је и учињено са свим српским светитељима осим светог 
саве. Иако помен није означен да се празнује нерадно и да се на тај служи 
света литургија то не значи да помена у месецословима више нема. Помен 
је присутан у штампаним месецословима Карловачке митрополије све до 
1794. године. Помен је доследно штампан без празничног обележја, без 
икаквих указања да је у питању српски светитељ, уз минималну разлику да 
ли се штампало или не светитељево презиме Штиљановић69. у Бечу је 1794. 
године штампар макридес Пуљо штампао месецослов произвољно избри-
савши неке помене српских светитеља. међу избрисаним се нашао и помен 
светог кнеза стефана70. насупрот томе у рукописним текстовима са краја 
xviii века помен опстаје. Пример за то представља Правила светим тј. 
часослов јована Кнежевића из 1798/1800 године, где је помен светог сте-
фана остао уписан црвеним словима уз запис: обавезно га је прослављати 
јер је овде процвао71. у Кнежевићевим Правилима се после уобичајених 
месецословних таблица налази месецослов са тропарима и кондацима, где 
се налази и тропар и кондак светом стефану Штиљановићу (л. 55). Што се 
тиче поменуте штампарске праксе почетком xix века ситуација се мења. у 
месецослову штампаном у Будиму 1807. године поново се враћа, 4. октобра 
, помен светог стефана: У овај дан празнујемо помен светог и благоверног 
краља и самодршца српског Стефана Штиљановића72. Помен није имао 
празнични статус и исписан је на последњем месту свих помена који се 
тога дана прослављају. у истом непразничном статусу , под поменом сте-
фан Штиљановић, настављено је штампање у месецословима Вукове данице 
1826, 1827, 1828, 1829 и 1934. сви помени прослављања светитеља везани су 
за 4. октобар. Помен преноса моштију из Ђунтира у Шишатовац , чија се 
служба савршава 17. августа није посведочен ни у једном месецослову. 

67 у прилог томе видети Месецослов, АсАнуК мПА, А, 1769/299
68 Види: Месецослов 1771, Бмс РПср i 8/1771.1, 5.
69 Види: Без презимена Штиљановић: Месецослов 1776, Бмс РПср ii 6/1776, л.4б; Месецослов 

1778, Бмс РПср i 6/1778.1, л. 3; са презименом: Захарија орфелин, Вечни календар, из 1783. 
године, Бмс Р18ср ii 33.1 26; Месецослов 1792, Бмс РПср ii 8/1792, 1 л. б; 

70 Месецослов 1794, Бмс РПср ii 7/1794, л.14а.; Идентично је учињено и 1795. године Види: 
Месецослов 1795. год., Бмс РТкср iii 199.

71 јован Кнежевић, Правила свјатим, Бмс РР iii 39, л.55
72 Видети: Месецослов 1807 год., Бмс РПср i 15/1807.1, л.6 б.
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до данас су сачувана два рукописа службе које славе памјат светог и 
праведног кнеза стефана, која се прославља 4. октобра. Први, млађи, текст 
налази се у минеју за октобар манастира Шишатовца (ПБ 56, трећа чет-
вртина xvii века ), а други рукопис припада саставу минеја за октобар 
манастира хопова и незнатно је старији (мсПЦ 147, 1625/35). Прецизно 
време настанка светитељеве службе још увек је отворено питање. нажа-
лост, овде постоје мимоилажења око датовања, па није могуће са изве-
сношћу одредити годину када је служба настала. Као покушај коначног 
одговора и разграничења недоумица Ђорђе Трифуновић настанак службе 
везује са настанком култа и смешта је у xvi век73. Што се тиче времена на-
станка службе преноса светитељевих моштију из Ђунтира у Шишатовац 
она није била предмет посебне пажње, те се сваки будући коментар може 
засебно настављати у низу анализа. За разлику од ње прва служба која се 
везује за 4. октобар била је предмет ширих интересовања. она је најпре из-
учавана са позиција књижевности, обрађиване су њене синтаксичке одли-
ке и стилска анализа. Посебан акценат учињен је на поређењу светог сте-
фана и старозаветног јосифа, на основу дела житија где се описује како је 
стефан у време глади бесплатно раздавао народу жито74. Поред ове старо-
заветне паралеле стефан се у служби пореди и са страдалним јовом и пра-
оцем Аврамом, али те одреднице нису биле предмет посебног изучавања.

служба преноса моштију светог стефана Штиљановића (17.август) 
сачувана је, колико је за сада познато у два рукописа, који се данас чувају у 
саставу рукописног фонда библиотеке епархије будимске. Први рукопис-
ни текст се налази у саставу србљака јеромонаха Антонија ГР 28, који се 
према досадашњим научним резултатима датира у 1759. годину. други текст 
је посебан, али не целовит, испис службе светом стефану (Гр 35) из потиче 
из 1770/1780. године. други манускрипт није исписан у целини, него до 
стихире која се поје по читању јеванђеља на јутрењу. Пун назив службе 
исти је у оба рукописа, гласи: Месеца августа 17. дан пренос моштију Све-
тог и праведног Стефана Штиљановића, од места названог Ђунтир у 
пределу који се зове Барања, у близини града Шиклуша у манастир Шиша-
товац, који је у Срему у подножју Фрушке Горе. на први утисак, ради се о 
две наизглед исте службе али компаративном анализом текста уочили смо 
врло важне моменте у којима се службе разликују. Засебан испис службе, 
рукопис Гр 35, има на себи трагове редакције јеромонаха Антонија и пред-
ставља могућу прву верзију службе коју је Антоније касније химнографски 

73 Ђорђе Трифуновић, нав.дело, 347-348.
74 слични мотиви пшеницодавца спомињу се и у вези са светим краљем милутином и с а 

светим кнезом Лазаром. опширније: наташа Половина, свети стефан Штиљановић као јосиф 
Прекрасни, Зборник Матице српске за књижевност и језик, 61/ii, нови сад 2013, 351-159.
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стилизовао те је тако настала служба у Грабовачком србљаку. Због датума 
када се прославља успомена преноса светитељевих моштију служба је ком-
бинована са неким химнографским одредницама које се везују за празник 
успења Пресвете Богородице. несумњиво је да је место настанка ове служ-
бе манастир Шишатовац. у прилог томе иду и натписи аутора стихире: 
Антоније, јеромонах Антоније. овај даровити црквени химнограф за себе 
у једном запису у Грабовачком србљаку сведочи да је извесно време бора-
вио у Шишатовцу као јеромонах пре него што је постао Грабовачки игу-
ман75. При том, очигледно је да је у питању празник који се првенствено 
везује за догађај једног манастира, па је логично да служба управо ту и на-
стане.

служба садржи малу Вечерњу, Велику Вечерњу и јутрење са рубрика-
ма за свету Литургију. Када упоредимо ова два рукописа уочавамо извесне 
разлике. на малој Вечерњи, најпре, оба рукописа почињу идентичним 
стихирама на Господи возвах, док се прве разлике уочавају на стиховњим 
стихирама. Такође и на Великом Вечерњем постоје знатне разлике76. у да-
љој пажљивој компаративној анализи приметићемо бројна, али не и увек 
очигледна места размимоилажења, као што би се можда очекивало. у нај-
значајније закључке у поређењу ове две службе свакако спада питање тро-
пара. Према резултатима поређења за сада су позната четири тропара у 
част светог стефана Штиљановића. Први је везан за помен 4. октобар77 
док се друга три везују за службу преноса моштију и сва три су потпуно 
различита. од тога један се налази у србљаку Гр 28 на малој Вечерњи78, а 
два су исписана у засебном рукопису службе Гр 35, на малој Вечерњи и бла-
госиљању хлебова79. оваква, неочекивана различитост представља не само 
изненађење него и праву енигматску поставку. Иако су рубрике у оба тек-
ста службе преноса моштију идентичне, текст јутарњег богослужења, ко-
лико га је било могуће упоредити спрам доступног материјала, потпуно се 
разликује. 

Броју питања које ова тема подстиче свакако припада и упитаност 
каква је била популарност култа светог стефана кроз историју. једни 

75 Србљак јеромонаха Антонија, АсПеБ Гр 28, л.90б.
76 Што се тиче текста Велике вечерње долази до инверзије 3. и 4. стихире на Господи возвах у 

рукопису Гр 35. на Великом вечерњем јављају се стихире које у оба рукописа имају исте почетке 
док је ред речи у реченици потпуно различит или се чак друга половина стихира међусобно 
разликује, уз неизоставан утисак да се једна целина активно утицала на другу. Поједине стихире 
као што је Слава на Господи возвах или стиховње стихире, су суштински врло сличне, али је 
теолошки исказ у Грабовачком србљаку знатно организованији и потпунији и у другој, бољој, 
форми

77 Види: Правила молебнаја (1761. год.), Бмс Р18ср ii 47.1, л.19.
78 Види: Србљак јеромонаха Антонија, АсПеБ Гр 28, л. 75б.
79 Види: синдик, мирослава Гроздановић -Пајић, Катарина мано-Зиси, нав.дело, 67-69.
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сматрају да је култ до xvii века био уско локалан везан за манастир Шиша-
товац, да није превазилазио локалне оквире и да је био у сенци култа све-
тих Бранковића80. други пак тврде да су помени о овом светом стизали до 
јужних крајева до његовог завичаја, затим до источне Босне, србије, маке-
доније и све до православне Русије где му је у месецословима одређен и 
датум помена81. Радослав Павловић одлази у својим тврдњама најдаље на-
водећи да су Штиљановића поштовали и мађарски калвинисти, Шокци 
ијекавци, печујски Раци, Римокатолици и јевреји82. Засигурно знамо да је у 
xvii и xviii веку култ био интензивно присутан на простору срема83, 
сла воније и Барање84 и да је уживао изузетан углед међу војницима, грани-
чарима85. на основу литургијских извора које смо прегледали можемо зак-
ључити да је помен био распрострањен изван манастира и широко пошто-
ван, о чему сведоче србљаци и месецослови, као и постигнути статус запо-
ведног празника у xviii веку. Такође видимо да је променљив празнични 
статус био слика тадашњих редукција празника, али и да је упркос томе 
помен до данас сачувао своју присутност. 

Анализирајући до сада познате чињенице видели смо да су мишљења 
истраживача врло често супротстављена до те мере да се у неким случа-
јевима међусобно искључују. Проверавајући наводе кроз садржај бого-
службених текстова, а имајући у виду раније резултате истраживача по-
кушали смо да реконструишемо по сто јан оквир претпоставки, али и да 
консоли дујемо и организујемо чињенице. овакав приступ по својој при-
роди отворио је нова, понекад и занемарена питања на која смо према са-
дашњим могућностима покушали да одговоримо. Историја светитељског 
помена у простору литургијске године засигурно је интегрална тема ана-
лизе све титељског култа и на најнепосреднији начин нам сведочи оно што 
нам историјска рецепција очитава.

80 мирослав Тимотијевић, Визитације манастира Шишатовца у xviii веку, Манастир Шиша-
товац, 344; јелена дергенц, нав.дело, 97.

81 слободан милеуснић, нав.дело, 169.
82 Радослав Павловић, Култ светог стефана Штиљановића код срба у Барањи и славонији, 

Манастир Шишатовац, 339.
83 опширније: слободан милеуснић, Култ светог стефана Штиљановића у срему, сунчани 

сат, 3/4, ср. митровица 1994, 167-171.
84 опширније: Радослав Павловић, нав.дело, 333-339.
85 марија Васиљевић, Позносредњевековни култови светих на територији централног Бал-

кана, докторска дисертација, Београд 2018, 356.
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ГРоф ГеоРГИје БРАнКоВИћ  
у мИТсКој нАРАЦИјИ И ИсТоРИјИ 18. ВеКА

Апстракт: Георгије Бранковић (1645–1711), несуђени деспот Илирика, 
не престаје да привлачи пажњу још од времена када се појавио на 
историјској сцени крајем 17. века. Приче о његовом узбудљивом жи-
воту испуњеном преокретима судбине будиле су машту не само оби-
чног народа, већ и озбиљних истраживача српске историје. отуда се 
његова лична историја одувек кретала танком линијом између митске 
нарације и званичне историје.
око појаве утамниченог грофа Георгије Бранковића, несуђеног обно-
витеља српске државне територије, појаве која је отеловљавала много 
симболичке моћи проистекле из различитих извора и на тај начин 
била лако прилагодљива променљивим контекстима како се поли-
тички миље мењао, створен је култ који је постао манифестација аку-
мулираног трагичног херојског набоја.
Као типични представник свога времена, Георгије Бранковић је сме-
ш тен у међуодносе српске традиције, култа немањића и косовског 
предања, и средњоевропског културног контекста у којем се кретао и 
живео. сећање на њега је надрасло оквире политичке историографије 
и сместило се у простор митског, што је утицало и на одабир наратива 
у који ће бити смештен и који ће га дефинисати. у колективној ме-
морији српског народа гроф Георгије Бранковић прошао је све фазе 
од новог мартира, историјског јунака до националног хероја обнов-
љене државе 19. столећа. стварању његовог култа допринели су и до-
гађаји из средине 18. века, за време патријарха Арсенија iv Шакабен-
те, када је постхумно његово тело пренесено из хеба и сахрањено у 
манастир Крушедол, са идејом стварања српског националног пантеона.

Кључне речи: Георгије Бранковић, деспот Илирика, мит, историо гра-
фија, 18. век, хабзбуршка монархија, барокни хероизам
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Биографија Георгија Бранковића

Гроф Георгије Бранковић не престаје да привлачи пажњу још од време-
на када се појавио на историјској сцени крајем 17. века. Приче о његовом 
узбудљивом животу испуњеном преокретима судбине будиле су машту не 
само обичног народа, већ и озбиљних истраживача српске историје. отуда 
се његова лична историја одувек кретала танком линијом између митске 
нарације и званичне историје. Рођен је 1645. године у јенопољу, у арадској 
жупанији, као најмлађи син јована Бранковића, у свештеничкој породици 
у којој је негована традиција да потиче од династије Бранковића, да се у 
Банат доселила из Корјенића у херцеговини где се, по предању, налазио 
дом Вука Бранковића, зета кнеза Лазара.1 на основу навода преузетих од 
мавра орбина, као и из дела Historiae Hungaricae Libri XXXIV, угарског 
историчара николе Иштванфија, Георгије Бранковић конструише деспот-
ску генеалогију изводећи порекло од неког измишљеног Лазара, оца Рок-
санде, супруге молдавског војводе Александра iv, чиме се показало крвно 
сродство са средњовековном српском владарском лозом Бранковића.2 По 
томе је, Георгије Бранковић, рођен у 17. столећу, био потомак, у правој ли-
нији, прворођеном сину славнога деспота. 

Бранковићи су били угледна и богата породица које је неговала прија-
тељске односе са најистакнутијим грађанима и племством ердеља, Влашке 
и молдавије, чему је умногоме доприносио углед Георгијевог брата симе-
она. Као високо образованог човека који је добро познавао православно 
богословље и имао утицај међу својим сународницима, 1656. га је кнез 
Ђорђе Ракоци ii, именовао за митрополита ердељских Грка, Раца и Влаха. 
Под именом сава ii, заједно са братом Георгијем, прешао је у Ђул у ердељу 
– у епицентар дворске и црквене политике.3 млади Георгије је уз брата 
стекао разноврсно образовање које му је омогућило да стигне до високих 
положаја у служби кнеза Ракоција.4 Провео је скоро четири године у дипло-
мат ској мисији у Цариграду, Београду, осијеку и једренима, као тумач 
ердељског капућехаје на Порти. у каснијим годинама, када је већ изгубио 
власт, тврдио је да се 1663. састао у једрену са пећким патријархом макси-
мом, који га је том приликом миропомазао за деспота. То је учињено, тврдио 
је даље, у договору са митрополитом једренским доситејем и тракијским и 

1 ј. Радонић, Ђурађ II Бранковић, „деспот Илирика, Цетиње 1955, 26-31.
2 L. Thallozy, превео ст. Павловић, Лажни Бранковићи, Летопис матице српске, књ. 159, нови 

сад 1889, 58-59; ј. Радонић, Гроф Ђорђе Бранковић и његово време, сКА, Београд 1911, 33-37; ј. 
Радонић, Ђурађ II Бранковић, „деспот Илирика“, 29.

3 L. Thallozy, превео ст. Павловић, Лажни Бранковићи, 61-62. А. Ивић, Историја Срба у Вој-
водини од најстаријих времена до оснивања Потиско-поморишке Војне границе, нови сад 1929,253.

4 ј. Радонић, Гроф Ђорђе Бранковић и његово време, 77.
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македонским кнежевима у циљу да православни хришћани на Балкану 
добију свог поглавара који ће их водити ка ослобођењу од Турака.5 Готово 
сви Бранковићеви биографи су уверени да је он измислио миропозање из 
политичких и личних разлога. Иако се овај догађај помиње у писму јеро-
монаха митрофана Поповића од 17. марта 1696, у извештајима бечком дво-
ру нема помена о Бранковићу и његовом деспотству.6

Пронавшавши упориште у политичким и војним интересима цара Лео-
полда упереним против Турака, Бранковић је улазио у различите сплетке 
у угарској стварајући нове савезнике, али и нове непријатеље. За заслуге 
што је у борби за ослобођење од Турака придобио влашког кнеза Шербана 
Кантакузина на аустријску страну, уочи турске опсаде Беча 1683. је добио 
од цара Леополда диплому угарског барона.7 Тиме је цар настојао да придо-
бије и наклоност срба под турском влашћу, нарочито оних у источним 
крајевима који су били под контролом пећког патријарха Арсенија iii чар-
нојевића. Писмо патријарха од 5. маја 1688. упућено Бранковићу као деспо-
ту Илирика указује на успостављање односа из којих су се развили даљи 
преговори о заједничком политичком деловању.8 И патријарх је поверовао 
у могуће блиско ослобођење од турске власти, те је стога послао благослов 
са „молитвама да победи непријатеља христова“, издајући му потврду да 
заиста потиче од династије Бранковића.9 

Истовремено је и бечки двор 1688. упутио проглас који је саставио гроф 
Бранковић, у којем је позвао народе „читавог горњег и доњег Илирског цар-
ства“ да се придруже хришћанској царској војсци и устану против Турака.10 

5 А Протић, Наши модерни историчари, Београд 1900, 31. ј. Рајић, Историја разних словенских 
народов, наипаче Болгар, Хорватов, и Сербов из тми забвенија изјатија и во свет историческии 
произведенаја Иоаном Раичем, iv, Прибавленiе iii, Беч 1795, посебно фототипско издање, ма-
тица српска, одељење за књижевност и језик, одељење за друштвене науке, поговор проф. др 
Александар младеновић, Богдан Терзић, нови сад 2002, 102-103.

6 Г. Витковић, Споменици из Будимског и Пештанског архива, Гласник српског ученог дру-
штва, Грађа за новију српску историју, књига прва, Београд 1875, 74-83. у својој историји Павле 
јулинац такође описује да је патријарх максим миропомазао Ђорђа Бранковића за деспота. В.: 
П. јулинац, Краткое введеније в историју происхожденија славено-сербског народа, Венеција 
1765, српска академија наука и уметности, народна библиотека србије, матица српска, фото-
типска издања књ. 1, књигу приредио мирослав Пантић Београд 1981, 145-146.

7 ј. Радонић, Гроф Ђорђе Бранковић и његово време, 270-271. В. Гавриловић, Племићке повеље 
код Срба у Хабзбуршкој монархији од краја XVII до средине XVIII века, Истраживања, 15, нови 
сад 2004, 171-181. 

8 ј. Рајић, Историја разних словенских народов, наипаче Болгар, Хорватов, и Сербов из тми 
забвенија изјатија и во свет историческии произведенаја Иоаном Раичем, iv, Прибавленiе iii, 
120-123.

9 ј. Радонић, Гроф Ђорђе Бранковић и његово време, 315; ј. н. Томић, Десет година из историје 
српског народа и цркве под Турцима (1683-1693), Београд 1900, 42-43.

10 ј. н. Томић, Два нова податка о деспоту Ђорђу II Бранковићу, споменик сКА, xLii, други 
разред, Београд 1905, 35-42.
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Штавише, Бранковић је упућен на доњи дунав како би организовао уста-
нак српског, бугарског и румунског народа и на тај начин потпомогао ак-
цију царске војске на другој страни. дипломом од 20. септембра цар Лео-
полд потврдио је, преко угарског канцелара Блажа јаклина, Бранковићу 
све што му је признао првом дипломом.11 уверен да ради у ускладу са до-
говором са бечким двором, упутио је из оршаве 12. јуна 1689, проглас бал-
канским народима на оружани устанак против Турака, назвавши себе на-
следним деспотом и законитим господаром: „Ђорђе ii Бранковић, наслед-
ни деспот Горње и доње мезије, велики кнез свете Римске Империје, Го-
сподар светосавског дуката, Црне Горе, херцеговине, срема, јенопоља…“12 
Како се на позив одазвало само неколицина народних старешина, неза до-
вољан Бранковићевим постигнућима, двор је постао сумњичав. након што 
су 1689. царске трупе ушле у србију, Бранковић је по наређењу Луја Баден-
ског позван на наводне преговоре у тврђаву Кладово, одакле је, након ду-
гих саслушања и испитивања, интерниран у Беч где је у кућном притвору 
боравио све до 1703, да би потом био депортован у чешко утврђење хеб.13

никада није одржано суђење због неког његовог прекршаја, па упркос 
бројним молбама за ослобођење које су двору упућивали представници 
српског народа, па и Бранковић лично, у притвору је остао до краја живо-
та.14 у заточеништву ће се показати као прави народни заступник, иако је 
живео у тешким материјалним приликама, гроф Бранковић је одржавао 
разгранате везе и познанства не само са народним првацима, већ и са дру-
гим угледним личностима угарске. Као добар познавалац историје балкан-
ских и подунавских земаља, зналац страних језика, упућен у политичке 
прилике престонице, саветоваће неколико делегација које су ишле на беч-
ки двор да преговарају о положају српског народа и сам ће им, тим пово-
дом, писати разне представке покушавајући да за своје сународнике из-
бори што бољи положај под аустријском влашћу.15 умро је у хебу 1711. у 

11 ј. Радонић, Гроф Ђорђе Бранковић и његово време, 448-450; Исти, Ђорђе Бранковић, де-
спот”Илирика,“ 178; ј. н. Томић, Десет година из историје српског народа и цркве под Турцима 
(1683-1693), Београд 1900, 69, фус нота 115.

12 Г. Витковић, Споменици из Будимског и Пештанског архива, 194-198. Р. самарџић, Ђорђе 
Бранковић, сенандрејски зборник, 1, Београд 1987, 13.

13 ј. Радонић, Гроф Ђорђе Бранковић и његово време, 543-552. у свом извештају од 29. октобра 
1689. Баденски саопштава цару Леополду „да је Бранковић злоупотребио царску диплому, да је 
помоћу ње хтео да се наметне за деспота србије, Илирије, мизије, Босне, срема и многих других 
земаља и да је зато био приморан да га спроведе у оршаву и одатле у затвор у сибињ“. н. Томић, 
Десет година из историје српског народа и цркве под Турцима (1683-1693), 109-113; К. милути-
новић, Две тезе о грофу Ђорђу Бранковићу Подгоричанину, Историјски записи, год. Lxi, 1/2, 
Титоград 1988, 9.

14 Г. Витковић, Споменици из Будимског и Пештанског архива, 177–185, 208-211.
15 ј. Радонић, Ђорђе Бранковић и његово време, 452-456, 608-609; ј. Тадић, Ђорђе Бранковић. Од 

барока до класицизма. Српска књижевност у књижевној критици, Београд 1966, 61-65.
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дубокој старости, у заточеништву, далеко од отаџбине, а како је припадао 
православној цркви, сахрањен је без помпе, у обичну раку, ван варошког 
гробља.16

Рецепција: између мита и историје
Како је током читавог 18. столећа српско друштво било принуђено да 

брани свој верски идентитет, дошло је до померања одбране од религијског 
ка буђењу историјске самосвести, у чему је важну улогу играло историјско 
сећање на грофа Георгија Бранковића. од времена патријарха Арсенија iv 
предузима се низ подухвата у складу са барокним реторичким и идејним 
механизмима, како би била призната његова архијерејска права у угарској 
и нагласио углед централне црквене институције. једно од средстава обје-
дињења српског народа била је употреба српске историје, за коју су извори 
проналажени најпре у делима историчара мавра орбинија и у Хроникама 
грофа Ђорђа Бранковића.17 у остварењу замишљеног црквено-политичког 
програма патријарх Арсеније iv чини неколико симболичних ствари: пре-
носи чудотворну Богородичину икону из манастира Бездина у сремске 
Карловце, салу Патријаршијског двора у којој је требало да се одржи Цр-
квено-народни сабор декорише сликама које визуелно пропагирају његове 
црквено-политичке ставове и најважније, 1743. организује пренос земних 
остатака грофа Ђорђа Бранковића из хеба у манастир Крушедол, које лич-
но дочекује у Карловцима, са великом свечаношћу, и у присуству бројних 
свештеника, монаха и народа.18 

Посмртни остаци последњег српског деспота положени су у гробницу 
која се налазила у северозападном делу припрате, наспрам гробнице вла-
дике максима, чиме су формирана два симболична фунерална топоса. у 
десном делу, у коме се налази гробница владике максима, сахрањивани су 
представници клира и духовни великодостојници, док су световне знаме-
ните личности сахрањиване у левом делу, око гробнице грофа Бранковића. 
мермерна плоча са латинским натписом, која је постављена на гробницу 
грофа Бранковића није сачувана, али уклесани текст је познат на основу 
превода јована Рајића.19 у њему се у патриотском тону о деспоту афирма-

16 ј. Радонић, Гроф Ђорђе Бранковић и његово време, 590-592, 600.
17 м. Тимотијевић, Богородица Бездинска и верско-политички програм патријарха Арсенија 

IV Јовановића, balcanica xxxii, 2002, 319.
18 Годину дана пре тога, 1742. Константин студенички, јеромонах и јефимер пештански, за-

почео је, по жељи врховног црквеног поглавара, препис Бранковићевих Хроника. ј. Радонић, 
Гроф Ђорђе Бранковић и његово време, 615.

19 ј. Рајић, Историја разних словенских народов, наипаче Болгар, Хорватов, и Сербов из тми 
забвенија изјатија и во свет историческии произведенаја Иоаном Раичем, iv, Прибавленiе iii, 
172-173, 367-368.



256 | мИРОслАВА кОстИћ · ВлАДИмИР сИмИћ

тивно говори у контексту идеје о обнови старе српске државе која се, на-
жалост, није остварила. Пренос земних остатака грофа Бранковића и сах-
рана кнеза Атанасија Рашковића допринеће да фунерално меморијско ус-
тројство припрате добије додатну патриотску историјску димензију. 20

ни бројни интелектуалци и књижевници 18. века нису остали имуни 
на предање о несрећном деспоту, па се те теме дотакао и Захарија орфелин. 
При крају песме Плач Сербији осврнуо се и на судбину „српскога кнеза 
(деспота) господара Георгија Бранковића“, из чега је стајало његово ново-
пробуђено грађанско родољубље. ова песма, као варијанта Горестног пла-
ча славнија иногда Сербији, писана је на народном језику, са јасно дефини-
саним политичко-патриотским контекстом.21 

И Павле јулинац је у свом делу Краткое введеније в историју происхо-
жденија славено-сербског народа, објављеном у Венецији 1765, посветио 
пажњу не само детаљима из живота Георгија Бранковића, већ и причи о 
историји његове породице.22 овај писац и историчар је податке прикупљао 
из самих Хроника, брижљиво правећи изводе, до којих је дошао вероватно 
у Будиму где се налазио један препис. међутим, у свом делу не помиње 
хапшење последњег претендента на деспотство српско. Такође, на страни-
цама где описује проглашење грофа Бранковића за деспота, које је обав-
љено кришом у једрену, јасно долази до изражаја став писца близак ставу 
бечког двора.23 јулинац, као ни други српски интелектуалци, ипак није 
имао смелости да јавно искаже своје мишљење о неправедним поступцима 
хабзбуршких власти.24 Ипак, оно што није смео јавно, учинио је тајно. По-
казало се да има примерака његовог дела који су се разликовали, између 
осталог и по томе што су садржали тринаест страна непознатог текста, 

20 о манастиру Крушедолу, српском Пантеону, маузолеју архијереја и маузолеју великана. В.: 
м. Тимотијевић, Манастир Крушедол, том ii, Београд 2008, 121-165. о реликвијарној меморији 
крушедолског храма и њеном уобличавању у реликвијарном и фунералном меморијском про-
стору. В.: м. Тимотијевић, Мошти светих деспота Бранковића и меморијска структура са-
кралног простора главног крушедолског храма, Тронови цркве манастира Крушедола, нови сад 
2009, 15-53.

21 н. Радојчић, Плач Србије у кругу њему сличних песама, Летопис матице српске 371/5 (1953), 
387; д. Кириловић, Популарност Орфелинове песме Плач Србије, Летопис матице српске 368/6 
(1951), 474-476. 

22 П. јулинац, Краткое введеније в историју происхожденија славено-сербског народа, Венеција 
1765, српска академија наука и уметности, народна библиотека србије, матица српска, фото-
типска издања књ. 1, књигу приредио мирослав Пантић Београд 1981.

23 сам извод који је јулинац користио није нађен, а његово откривање је отежано и чињеницом 
да је писац могао имати пред собом и више таквих извода. В.: н. Радојчић, Pavla Julinca „Kratki 
uvod u istoriju porekla slaveno-srpskog naroda,”(1765) Rad JAzU 237, zagreb 1929, 12; П. јулинац, 
Краткое введеније в историју происхожденија славено-сербског народа, 173-175.

24 ј. Радонић, Гроф Ђорђе Бранковић и његово време, 2-3.
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неке врсте предговора – Предувједомленије к читатељу.25 То је била по-
хвала пореклу и слави јуначких дела славено-сербског народа која би оста-
ла заборављена да се није појавио понеко кога је „љубов к отечаству сво-
јему“ нагнала да покољењима писмено остави „образи славних дјел народа 
и цареј српских.“ у тим заслугама јулинац је посебно истакао значај слав-
ног деспота Ђорђа Бранковића, који је желећи свом народу да пружи „зна-
није,“ исписао „дјела сербскије“ и оставио их будућим нараштајима, као 
знаке „проницанија ума својего, љубави к народу својему и отечаству.“ Реч 
је заправо о грофовим Хроникама које су по јулинцу достојне да се чувају 
„как нјекије мошти и дражајшеје сокровиште во отмјеној чести и високо-
почитанију.”26 у Предувједомленију историчар је истакао заслуге за дела 
којима је деспот задужио свој српски пук и изразио жаљење због његове 
несрећне судбине. „славниј сеј муж и списатељ таковаго народу сербскому 
на част и похвалу служаштаго дјела,“ притекао је бечком двору у помоћ са 
хиљадама својих срба, учинио многе услуге, а место очекиваног „утјеш-
енија,“ доживео је судбину да буде заточен „на вјечнују сербскога народа 
жалост“.27

у библиотеци манастира хиландара нађен је још један примерак ју-
лин чеве историје, у коме се предговор налазио на уобичајеном месту и који 
се од осталих разликовао по целом једаном штампарском табаку, обележе-
ном странама 145-160 и сигнатуром К, у највећем делу другачије садржи-
не.28 јулинац је у њему одржао обећање дато у Предувједомленију и о живо-
ту деспота Илирика писао на сасвим другачији начин не изостављајући 
појединости како је то учинио у примерцима који су до тада били познати. 
Полемичким коментарима није оспоравао деспоту могућност да предводи 
свој народ и да влада својом земљом. За сплетке против Бранковића јули-
нац је оптужио царске генерале, који су се удружили „с противомислени-
ками сербскога народа, јако Росијаном јединовјернаго и јединокровнаго.“ 
Историчар је показао храброст и отворено осудио поступање аустријских 
дворских власти према несуђеном деспоту поменувши многе неславне по-
јединости његовог хапшења и потоњег заточења, наглашавајући узалуд-

25 П. јулинац, Краткое введеније в историју происхожденија славено-сербског народа, 267; м. 
Кићовић, Један непознати спис Павла Јулинца, Библиотекар, Београд x, 1958, 4, 266-272. Аутор 
је у раду анализирао текст и дао дипломатичко издање.

26 П. јулинац, Краткое введеније в историју происхожденија славено-сербског народа, 21-22, 
268-269.

27 Исто, 22-23, 269-270.
28 Л. чурчић, Једно аутентично издање и једна мистификација Кратког увода у историју 

славеносрпског народа Павла Јулинца , Зборник матице српске за књижевност и језик, xviii, 
1,1970, 55-57; П. јулинац, Краткое введеније в историју происхожденија славено-сербског народа, 
271-272.
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ност многобројних молби које су српски прваци упућивали цару за осло-
бођење Бранковића.29

од свих писаца и историчара највећи споменик грофу Георгију Бран-
ковићу подигао је јован Рајић у својој књизи Историја разних словенских 
народов, наипаче Болгар, Хорватов, и Сербов из тми забвенија изјатија и 
во свет историческии произведенаја. у четвртом тому посебно поглавље је 
посветио његовом животу и деловању, при чему су му као главни извор 
послужиле његове Хронике, које је први прочитао и користио.30 уздигао га 
је у народног мученика који страда за добробит нације што ће остати до-
минанатна јавна слика деспота све до почетка 20. века.31 служећи се кон-
цепцијом Павла Ритера Витезовића, оствареном у делу Serbia illustrata, sive 
de ortu et interitu Regni Syrblorum, и нацртом који је 1728. године митрополији 
поднео словачки писац јан Томка саски, с предлогом да напише историју 
срба, јован Рајић је између 1757. и 1768. саставио своју Историју разних 
словенских народов, најпаче Болгар, Хорватов и Сербов на основу бројних 
архивских истраживања и уз ослонац на дело мавра орбина Il regno degli 
Slavi и Хронике грофа Ђорђа Бранковића. Концепција Историје јована 
Рајића повезана је са делима српске барокне историографије у којој је улога 
историје, „која је у тим временима бивала и функција политичко-правног 
приручника за одбрану привилегија једног народа“, стављена у службу бу-
дућности српског ентитета. 32 

Када се око 1800. почела уобличавати национална идеја, многи песни-
ци романтизма су писали о Георгију Бранковићу као „хепском сужњу“ и 
„последњем српском деспоту“. на Темишварском сабору одржаном 1790, и 
који је умногоме означио прекретницу за српски народ у монархији, са-
борски заступници су се позивали и на војводску титулу грофа Бранковића, 
тра жећи аутономију Баната.33

29 13 П. јулинац, Краткое введеније в историју происхожденија славено-сербског народа, 273-274
30 ј. Радонић, Гроф Ђорђе Бранковић и његово време, 4-6.
31 ј. Рајић, Историја разних словенских народов, наипаче Болгар, Хорватов, и Сербов из тми 

забвенија изјатија и во свет историческии произведенаја Иоаном Раичем, iv, Прибавленiе iii, 
172-173, 367-368.

32 међу србима су Хронике грофа Георгија Бранковића, као грађа за политичку борбу, ужи-
вале велико поштовање и интерес за њих и њихово објављивање увек се појачавао када би 
долазило до тежих сукоба између српских и аустријских власти. с. ћирковић, Рајићева «Исто-
рија» и почеци модерне српске историографије, Летопис матице српске, год. 170, књ.453, св. 4, 
нови сад 1994, 528-536; с. ћирковић, Јован Рајић и почеци модерне историографије код Срба, 
предговор посебном фототипском издању Историје словенских народа јована Рајића, i, матица 
српска, одељење за књижевност и језик, одељење за друштвене науке, нови сад 2002, vii-
xxxiv.

33 с. Гавриловић, н. Петровић, Темишварски сабор 1790, сремски Карловци: Архив Војводине 
1972, 201–202; В. Гавриловић, Темишварски сабор и Илирска дворска канцеларија (1790–1792), 
нови сад: Платонеум 2005, 117–118.
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Обнова златног доба

Код срба који су се након Велике сеобе нашли у оквиру хабзбуршке 
монархије, почетну носталгију за изгубљеном отаџбином је заменио јасно 
дефинисан политички програм који је неговао сећање на златно доба. Ве-
зиван је за средњовековну независну државу, а био је усмерен ка њеној 
обнови под династијом хабзбург. мит о златном добу који би служио као 
средство уједињења српског народа на концептима вере и нације је био не-
опходан у окружењу ненаклоњене римокатоличке цркве, мађарског плем-
ства и амбивалентних хабзбурговаца. чежња према домовини коју су срби 
морали да напусте постала је саставни део српске слике златног доба, стал-
ни мотив у уметности, политици и култури Карловачке митрополије све до 
краја 19. столећа. мотиви мита о златном добу, златни тренуци прошлости 
једног народа нису били део проживљеног и стварног, већ колективног 
историјског памћења. Таква прошлост никада није била непосредно упоз-
ната, већ је њена снага лежала у понуђеном узору, при чему је било потреб-
но веома мало да се од митологизације таквих тренутака стигне до њихове 
сакрализације. сећање на неко златно доба је почивало на суштинској су-
протности између некадашњег имагинарног и данашњег реалног, између 
прошлог и постојећег. Идеја обнове златног доба кроз повратак заборав-
љеним стаништима била је у духу модерних схватања изражена готово у 
свим европским срединама.34 Право златно доба морало је бити откривено 
у прошлости етничке заједнице и морало је бити херојско како би осигура-
ло достојанство нацији у настанку. свака заједница се ослањала на мит јер 
је он нудио сигурност, али и континуитет као основни принцип њеног 
самоодржања. Као елемент најширег корпуса религијског мишљења, мит је 
по својој основи и пореклу везан за исконску потребу да се обезбеди трај-
ност друштва и његових институција, да се успостави веза између прошло-
сти, садашњости и будућности.

у том смислу је митска историјска нарација заснована на идеји обнове 
златног доба била опште место политичке иконографије, што се може се 
пратити још од ренесансне. Прекинути континуитет етно-националне ис-
торије сагледаван је кроз три повезана периода: доба оснивања и успона, 
опадања и пропасти, и потом обнове и поновног процвата. Током средњег 
века писци нису били уверени у прецизну границу између историје и ми-
тологије, а такво схватање српске историје је током 18. столећа имало важ-
ну улогу у верско-политичком програму београдско карловачких митро-

34 R. Žirarde, Politički mitovi i mitologije,, biblioteka xx vek, beograd 2000, 137-147.



260 | мИРОслАВА кОстИћ · ВлАДИмИР сИмИћ

полита.35 свест о повратку златног доба и обнови самосталног државног 
организма, поново се појавила у јасном облику крајем 17. века, повезана са 
турским поразом код Беча и масовним приступањем српског народа уз 
војне активности које је предузела хабзбуршка монархија. То доба је било 
у знаку интензивне дипломатске и политичке борбе представника српске 
етније усмерене ка стварању легитимне идеолошке основе која би им оси-
гурала одговарајући верски и правно политички статус у оквиру хаб-
збуршке монархије. у тим тренуцима је гроф Георгије Бранковић играо 
велику улогу, јер је као несуђени деспот Илирика претендовао на стварање 
посебне државе која би под хабзбурговцима била ослоњена на традиције 
средњовековне србије, а којом би он владао као легитимни наследник по-
следњих деспота. Хронике је и писао са идејом да уобличи историјску под-
логу сопствених захтева, те да територија на којој се нашао српски народ 
постане основа за обнову немањиног царства са њим на челу. уз патријарха 
Арсеније iii чарнојевића и Исаију Ђаковића, гроф Георгије Бранковић је 
био један од ствараоца нових политичких прилика, јер је своју идеолошку 
концепцију базирао на световној деспотској институцији, док је круг око 
патријарха стратегију политичког легитимисања градио на теократском 
принципу врховног диховног поглавара.36

Замагљене границе између мита и историје су указивале на повезаност 
и испреплетеност историографије, реторике и књижевности као литерар-
них стратегија наративности.37 Већ су историчари доба просветитељства 
уочили да митови могу да изразе унутрашње истине о народима и да су у 
извесном смислу истинитији од студија о прошлости. међутим, њихов 
покушај рехабилитације митова није био прихваћен у историографији, 
поготову не у немачкој која је веома рано постала институционализована 
и на коју су историчари у другим деловима европе гледали као узор науч-
ности и професионализма.38 око појаве утамниченог грофа Георгије Бран-
ковића, несуђеног обновитеља српске државне територије, појаве која је 
отеловљавала много симболичке моћи проистекле из различитих извора и 

35 S. berger, On the Role of Myths and History in the Constuction of National Identity in Modern 
Europe, European History Quarterly, vol. 39 (3), 2009, 490-502.

36 Р. Веселиновић, Арсеније III Црнојевић у историји и књижевности, сКА посебна издања, 
књига CLi, одељење друштвених наука, нова серија, књига 1, Београд 1949, 28; с. чакић, Велика 
сеоба Срба 1689/1690 и патријарх Арсеније III Црнојевић, нови сад 1982, 120 и даље. ј. Радонић, 
Војводина од Велике Сеобе (1690)до сабора у Крушедолу (1708) Војводина ii, нови сад s.a., 46-47.

37 H. White, Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe, baltimore 1973; 
M. De Certeau, The Writing of History, Columbia 1988.

38 E. Schulin, Der Einfluss der Romantik auf die deutsche Geschichtsforschung, traditionskritik und 
Rekonstruktionsversuch. Studien zur Entwicklung von Geschichtswissenschaft und historischem 
Denken, Göttingen 1979, 24-43. S. berger, On the Role of Myths and History in the Constuction of Natio-
nal Identity in Modern Europe, 490-502.
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на тај начин била лако прилагодљива променљивим контекстима како се 
политички миље мењао, створен је култ који је постао манифестација аку-
мулираног трагичног херојског набоја.39 

Као типични преставник свога времена, Георгије Бранковић је смеш-
тен у међуодносе српске традиције, култа немањића и косовског предања, 
и средњоевропског културног контекста у којем се кретао и живео. сећање 
на њега је надрасло оквире политичке историографије и сместило се у про-
стор митског, што је утицало и на одабир наратива у који ће бити смештен 
и који ће га дефинисати. у колективној меморији српског народа гроф Геор-
гије Бранковић прошао је све фазе од новог мартира, историјског јунака до 
националног хероја обновљене државе 19. столећа. стварању његовог кул-
та допринели су и догађаји из средине 18. века, за време патријарха Арсенија 
iv Шакабенте, када је постхумно његово тело пренесено из хеба и са хра-
њено у манастир Крушедол, са идејом стварања српског националног пан-
теона. Полагање посмртних остатака Георгија Бранковића у манастир Кру-
шедол део je идеологије новог времена и односи се на уобличавање култа 
световних владара-хероја, што се у ширим европским оквирима може пра-
тити још од времена ренесансе, а међу српском етнијом добија пуни полет 
тек у 19. столећу.40

39 о херојским фигурама у функцији успостављања и одржања идентитета: R. Starn, Reinventing 
Heroes in Renaissance Italy, Journal of interdisciplinary History, vol. xvii, No. 1, (Summer 1986), 67-84.

40 м. Тимотијевић, Манастир Крушедол, том ii, 145. Култ моштију и његове манифестације, 
пре нос тела и чин translatio укључује развијање топоса о sacra furtа.
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АнА РАШКоВИћ

сВеТИ КРАљ сТефАн мИЛуТИн И сВеТИ мученИК 
КнеЗ ЛАЗАР у РусКИм БоГосЛуЖБенИм 

РуКоПИсИмА xvi–xix ВеКА

Апстракт: Култ светих српских владара, краља милутина и кнеза 
Лазара у Руској Православној Цркви представља важан аспекат српско-
руских духовно-културних веза које су нарочито биле интензивне у 
xvi веку, када српски протографи последовања у част ових светих 
доспевају на руско тле. Присуство помена и химнографије у част све-
тог краља милутина и светог мученика кнеза Лазара у руским ноти-
раним и ненотираним богослужбеним рукописима недвосмислено 
говоре о постојању ова два култа у богослужбеном животу Руске Пра-
вославне Цркве од последње четвртине xvi до друге половине или 
краја xvii века. на основу малобројних, али својим садржајем зна-
чајних извора, сазнајемо да су оба култа поштована у важним ду-
ховно-књижевним центрима руског царства – москви, Тројице-сер-
гијевој Лаври и Кирило-Белозерском манастиру, што отвара простор 
за претпоставку да су они у периоду свог постојања у руском бого-
службеном животу и црквенопојачкој уметности могли имати статус 
општег култа (будући да о култовима из друге помесне Цркве не мо-
жемо говорити као о локалним култовима). Почев од никонове ре-
форме (1654) преко синодалног периода (1721–1894) оба култа српских 
светих владара била су постепено сузбијена у Руској Православној 
Цркви. Култ светог краља милутина наставио је да живи у старо-
обредничкој средини, док се последњи траг о њему односи на почетак 
xix века. Култу светог кнеза Лазара у Русији губи се сваки траг после 
xvii века. 

Кључне речи: свети краљ милутин, свети кнез Лазар, руски рукопи-
си, минеји, стихирари

о постојању култова светог краља стефана милутина и светог муче-
ника кнеза Лазара у Руској Православној Цркви сведоче преписи хим-

нографије у њихову част које смо пронашли у руским рукописним бого-
службеним месецословним књигама, насталим између друге половине xvi 
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и почетка xix века у Русији. За разлику од култова светитеља саве и Ар-
сенија,1 чији су помени доспели у руски месецослов преко јужнословенских 
протографа јерусалимског типика још крајем xiv века, култови светих 
српских владара краља милутина и кнеза Лазара улазе у руске богослуж-
бене књиге у периоду интензивних руско-српских културно-црквених ве-
за и размене богослужбених књига тек средином xvi века. 

Историјски моменат сеобе култова светог краља стефана милутина 
и светог мученика кнеза Лазара у Русију можемо сместити у 1550. годину, 
којом је датована посланица хиландарског игумана Пајсија од 28. јуна 1550. 
(7058) године упућена руском цару Ивану Грозном.2 у свом обраћању цару 
за помоћ српској Цркви у доба великих страдања под турском окупацијом, 
четворочлана делегација хиландарских монаха на челу са игуманом Пај-
сијем, која је у москву стигла у августу 1550. године, бележи податак о даро-
вима захвалности цару, међу којима су се нашли преписи служби светом 
краљу милутину и светом кнезу Лазару, као и иконе са њиховим светим 
ликовима.3 овај извор за нашу тему има кључно значење јер означава та-
чан историјски моменат доспећа српских протографа обе службе у руску 
средину. у руским рукописним збиркама у којима се налазе српске бого-
службене књиге које смо ми имали прилике да видимо током десето-
годишњег истраживања рукописа у Русији, српски преписи обе службе 
одсуствују.

Бурна историја Руске Православне Цркве није нам оставила много 
сведочанстава о поштовању двојице српских светих владара на њеном тлу. 
Из узорка од око 2000 руских богослужбених нотираних и ненотираних 
рукописа које смо прегледали, двојицу светих српских владара пронашли 
смо у свега 17 књига насталих између друге половине xvi и почетка xix 
века, од којих седам спадају у ненотиране рукописе, док 10 садржи неумску 
нотацију изнад текста. Према типологији, ненотирани рукописи су праз-
нични минеј, зборник служби, свеци (месецослови) и типици, док су ноти-
рани рукописи стихирари свих типова. 

1 Вид. наше радове: А. Рашковић, Свети Сава у руским богослужбеним рукописима XV-XIX 
века, Богословље и духовни живот Карловачке митрополије, зборник радова са научног скупа 
нови сад, 11.12.2017, Београд, 2018, 117-131; Иста, Свети Арсеније у руским богослужбеним ру-
кописима XV-XIX века, Богословље и духовни живот Карловачке митрополије, зборник радова 
са научног скупа нови сад, 17-18.12.2018, Београд, 2019, 163-177. ова студија представља трећи 
наставак двеју наведених студија којом заокружујемо истраживање српских националних све-
тачких култова у руским богослужбеним рукописима. 

2 Текст ове посланице је сачуван до данас. у оригиналу је први пут објављен 1858, вид. н. 
муравёв, Сношения России с Востоком по делам церковым, санкт-Петербург, 1858, 62–68. Пре-
вод на српски језик сачињен је 130 година касније, вид. Српске посланице XVI века, приредио Ђ. 
Трифуновић, Крушевац, 1988, 30–37.

3 н. муравёв, Сношения России с Востоком.., 64; српске посланице XVI века.., 32. 
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Служба Светом краљу Милутину данила Бањског, њени делови или 
само помен светога налазе се у 12 рукописа (три ненотирана4 и девет ноти-
раних5), док Службу Светом кнезу Лазару непознатог Раваничанина, њене 
делове или помен светога налазимо у девет рукописа (шест ненотираних6 
и три нотирана7). наведена статистика недвосмислено сведочи о постојању 
култова двојице српских светих у Русији, међутим одсуство њихових по-
мена у великој већини месецослова рукописних и свим старим штампаним 
редакцијама јерусалимског типика, што је условило и одсуство њихових 
служби у руским октобарским и јунским рукописним, као и старим штам-
паним месечним минејима, отвара низ питања. на основу откривених ру-
кописних извора, које ћемо у кратким цртама представити у овом раду, 
понудићемо одговоре на два најважнија питања: у ком временском перио-
ду су ови култови постојали и који су статус могли имати у богослужбеном 
животу Руске Православне Цркве. 

 Свети краљ Стефан Милутин  
у руским богослужбеним рукописима
свети краљ стефан милутин помиње се у 12 руских богослужбених 

рукописа, насталих од последње четвртине xvi до почетка xix века. чи-
њеница да су само три рукописа ненотирана, док у девет налазимо руску 
неумску нотацију изнад текста већ је необична, с обзиром да су ненотира-
ни рукописи увек много бројнији од нотираних. стихирари са неумском 
нотацијом су увек били музичка допуна минејима и увек су временски 
настајали после њих. Из Табеле 1. и Табеле 2. јасно видимо да су најстарији 
сачувани нотирани преписи (РнБ. Кир.-Бел. 586/ 843 и ГИм. син. 123) да-
товани xvi веком, док је најстарија сачувана ненотирана служба (РГБ. ф. 
247, № 829) датована крајем xvi и почетком xvii века! ова парадоксална 
ситуација указује на чињеницу да је недвосмислено морало бити неноти-
раних преписа милутинове службе старијих од сачуваних музичких пре-
писа из последње четвртине xvi века. 

ненотирани рукописи који су дошли до нас, без обзира на њихов мали 
број, значајни су пре свега по свом садржају. чињеница да се једини сачу-
ван комплетан препис текста Службе Светом краљу Милутину данила 

4 детаљан опис делова ненотираних рукописа у којима се налазе помен или химнографија у 
част светог краља милутина налази се у Табели 1.

5 детаљан опис делова нотираних рукописа у којима се налазе помен или химнографија у част 
светог краља милутина налази се у Табели 2.

6 детаљан опис делова ненотираних рукописа у којима се налазе помен или химнографија у 
част светог кнеза Лазара налази се у Табели 4.

7 детаљан опис делова нотираних рукописа у којима се налази химнографија у част светог 
кнеза Лазара налази се у Табели 5.
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Бањског налази у Празничном минеју (Трефологиону) за септембар-новем-
бар (РГБ. ф. 247, № 829) с краја xvi и почетка xvii века који је припадао 
старообредницима, може нас навести на размишљање да је последовање 
светом краљу могло постојати и у другим руским минејима предниконов-
ске епохе који су у процесу ревизије богослужбених књига током никоно-
ве реформе (1654) били уништавани. одсуство ове службе у рукописним и 
старим штампаним минејима који су настали у деценијама после реформе 
и током читавог синодалног периода (1721–1894) последица је редукције 
великог броја светачких култова у месецослову Руске Православне Цркве, 
која је нарочито била изражена у епохи Петра i (1682–1725).8 

овај препис, који је на нашу срећу сачуван, био је коришћен на бого-
служењима на Рогошком гробљу у москви, у центру Белокриницке јерар-
хије, после никонове реформе. чињеница да су старообредници упо тре-
бљавали предниконовске богослужбене књиге, које су касније коришћене 
у својству протографа за преписивање нових рукописа, покреће важно 
питање задржавања култова које је укинула канонска Руска Православна 
Црква. наиме, култови српских светих, како смо у случају светитеља саве 
и Арсенија имали прилике да видимо,9 задржали су се у старообредничкој 
средини до краја xix века, што се за краћи период могло односити, судећи 
по овом рукопису, и на култ краља милутина. 

други препис Службе Светом краљу Милутину налази се у Зборнику 
служби словенским и руским светима (РнБ. Погод. 572) из xvii века чији је 
почетак, нажалост изгубљен.10 Тачан податак о географском пореклу овог 
рукописа немамо, али знамо да рукопис није имао везе са староверском 
средином, што говори да је настао пре никонове реформе. физички униш-
тен почетак и крај рукописа може указивати да се и овде ради о празнич-
ном минеју који је делимично сачуван и накнадно назван зборником. Из-
узев стихире по Пс. 50, која у овом препису Службе Светом краљу Милу-
тину недостаје, дати препис се подудара са претходним, а оба одговарају 
српским преписима, што показује да текст последовања није претрпео из-
мене у руској средини.

једини помен светог краља милутина налазимо у Свецима (месецо-
слову, односно црквеном календару) из xvii века. он нам сведочи о чиње-

8 Вид. А. е. наумов. Святость в эпоху Петра Первого, Русская агиография: Исследования. 
материалы. Публикации, Т ii, санкт-Петербург, 2011, 603–610; е. В. Ткачев. Канонизация, Пра-
вославная энциклопедия, Т. 30, москва, 2017, 269–359.

9 Вид. А. Рашковић. Последовања српским светима у руским богослужбеним рукописима XV 
XIX века као један аспекат српско-руских културних веза, очување рукописног и старог штам-
паног наслеђа југоисточне европе – идентитетска истраживања, ур. В.Вукашиновић, Београд, 
2017, 58–59.

10 Препис почиње од средине треће стихире четвртог гласа на Литији Великог вечерњег.
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ници да је помен светог краља постојао у руском месецослову пре никоно-
ве реформе.

детаљан опис делова руских ненотираних рукописа у којима се налази 
помен и химнографија у част светог краља милутина дат је у Табели 1.

1 наслов/ сигнатура Празнични минеј за септембар-новембар (Трефолој), 
РГБ. ф. 247, № 829

датум крај xvi/ почетак xvii века
фонд/ место нИоР РГБ, москва, Збирка Рогошког гробља (фонд 247) 
служба/ дан/
лист/ садржај

служба светом краљу милутину/ 30. октобар/ л. 252–261, 
комплетан текст 

2 наслов/ сигнатура Зборник служби словенским и руским светима,  
РнБ. Погод. 572

датум xvii век 
фонд/ место оР РнБ, санкт-Петербург, Збирка м. П. Погодина 
служба/ дан/
лист/ садржај

служба светом краљу милутину/ 30. октобар/ л. 21–40’, 
текст без стихире по Пс. 50, без почетка (почиње од само-
гласне стихире на литији)

3 наслов/ сигнатура Свеци, РГБ. ф. 37, № 249
датум xvii век 
фонд/ место нИоР РГБ, москва, Збирка Т. ф. Бољшакова (фонд 37)
садржај/ дан/ лист Помен светог краља милутина/ 30. октобар/ л. 90

Табела 1. опис делова руских ненотираних рукописа који садрже химнографију 
и помен светог краља милутина

од девет неумских рукописа у којима налазимо светог краља милу-
тина, чак три садрже химнографију максималног састава (службу без ка-
нона). међутим, Годишњи стихирар „Дијаково око” ГИм. син. певч. 123 из 
xvi века садржи само текст припремљен за нотацију која никада није била 
уписана, тако да заправо имамо две музичке варијанте максималног саста-
ва химнографије у част светог краља милутина. оне се налазе у Годишњем 
стихирару „Дијаково око” РнБ. Кир.-Бел. 586/ 843 из xvi века и Стихирару 
за октобар РГБ. ф. 304. i. № 443 из xvii века. мелодијске варијанте песама 
се у ова два рукописа веома разликују. 

нотирани преписи милутинове службе у два неумска стихирара Ди-
јаково око из xvi века показују доњу временску границу појаве култа све-
тог краља милутина у богослужбеном животу Руске Православне Цркве. 
Будући да РнБ. Кир.-Бел. 586/ 843 има прецизније датовање, то су осамде-
сете године xvi века.
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Три стихирара са нотираним последовањем максималног састава могу 
нам понудити одговор и на друго кључно питање: који је статус могао има-
ти култ светог краља милутина у Руској Православној Цркви до никоно-
ве реформе? Будући да је минејни стихирар типа Дијаково око био засно-
ван на месецослову јерусалимског типика и као такав представљао збор-
ник-образац који је одражавао тежњу ка унификацији месецослова и са-
става стихирара после стоглавог сабора (1551),11 појава нотираног последо-
вања максималног састава у част неке свете личности у њему, недвосмис-
лено значи да се ради о општем култу. други важан моменат је геофрафско 
порекло три поменута стихирара који настају у москви (ГИм. син. 123), 
Кирило-Белозерском манастиру (РнБ. Кир.-Бел. 586/ 843) и Тројице-сер-
гијевој Лаври (РГБ. ф. 304. i. № 443). све три тачке представљају главне 
преписивачке, културне, просветне и духовне центре у којима је настајао 
највећи број рукописних књига пре никонове реформе, што нам говори о 
распрострањености култа у средишту тада већ централизоване руске државе. 

четири стихирара из xvii и почетка xviii века садрже групу само-
гласних стихира (БАн. Вятск. 9), проширену стихирама на подобен на Го-
споди возвах Великог вечерњег (РГБ. ф. 379, № 63), које су допуњене ин-
варијантама славника (РГАдА. ф. 381, № 318; РГАдА. ф. 381, № 146), којих у 
последовању светом краљу милутину има више него у било којој другој 
служби српским светима у руској црквенопојачкој традицији. 

доказ да је култ светог краља милутина наставио да живи и после 
никонове реформе, али и да је искорењиван у Руској средини почев од 
никонове реформе, па током читавог синодалног периода, представљају 
два стихирара (РнБ. Капелла о. 4, РГБ. ф. 379, № 67). стихирар РнБ. Капел-
ла о. 4 из средине xvii века садржао је самогласне стихире Великог вечер-
њег и јутрења, али су листови са службом светом милутину извађени из 
рукописа. о чињеници да је ова служба постојала сведочи само заглавље и 
почетак славника на Господи возвах Великог вечерњег на л. 336’. сличан 
случај представља и век и по млађи стихирар (РГБ.ф. 379, № 67) с почетка 
xix века, који садржи помен светом краљу у заглављу службе под 30. окто-
бром, али сама служба недостаје у рукопису. оба стихирара представљају 
очигледно сведочанство о искорењивању култа светог краља милутина.

детаљан опис делова руских неумских рукописа у којима се налази 
химнографија и помен светог краља милутина дат је у Табели 2.

11 Вид. н. В. Рамазанова. Московское царство в церковно-певческом искусстве XVI – XVII 
веков, санкт-Петербург, 2004, 34 – 37. 
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1 наслов/ 
сигнатура

Годишињи стихирар Дијаково око, РнБ. Кир.-Бел. 586/ 843

датум осамдесете године xvi века 
фонд/ место оР РнБ, санкт Петербург, Збирка Кирило-Белозерског  

манастира 
служба/ дан/
лист/ садржај

служба светом краљу милутину/ 30. октобар/ л. 310 – 313’/ 
све нотиране стихире, свјетилан и тропар, упутства за канон 

нотација знамена, без помета 
текст рускословенски, раздељноречје са елементима истиноречја 

2 наслов/ 
сигнатура

Стихирар Дијаково око, ГИм. син. певч. № 123

датум последња четвртина xvi века
фонд/ место оР ГИм, москва, Појачка збирка синодалне библиотеке
служба/ дан/
лист/ садржај

служба светом краљу милутину/ 30. октобар/ л. 156 – 161’/ 
све стихире, ни једна није нотирана

нотација знамена, без помета 
текст рускословенски, раздељноречје 

3 наслов/ 
сигнатура

Минејни стихирар Дијаково око, I том за септембар–новембар
РГБ. ф. 379, № 63 

датум средина xvii века 
фонд/ место оР РГБ, москва, Збирка д. В. Разумовског (фонд 379) 
служба/ дан/
лист/ садржај

служба светом краљу милутину/ 30. октобар/ л. 436’– 440’/ 
10 нотираних стихира 

нотација знамена, делимично са пометама 
текст рускословенски, раздељноречје са елементима истиноречја 

4 наслов/ 
сигнатура

Октоих и стихирар месечни нотирани, РнБ. Капелла о. 4

датум средина xvii века
фонд/ место оР РнБ, санкт Петербург, збирка дворске певачке капеле
служба/ дан/
лист/ садржај

служба светом краљу милутину/ 30. октобар/ л. 336’/ почетак 
службе (почетак славника на Господи возвах Великог вечерњег) 

нотација знамена, са пометама
текст рускословенски, раздељноречје са елементима истиноречја 

5 наслов/ сигнатура Стихирар за месец октобар (потпуни), РГБ. ф. 304. i. № 443
датум xvii век
фонд/ место оР РГБ, москва, Главна збирка библиотеке ТсЛ (фонд 304. i) 
служба/ дан/
лист/ садржај

служба светом краљу милутину/ 30. октобар/ л. 240’ – 253/ 
све нотиране стихире

нотација знамена, без помета 
текст рускословенски, раздељноречје са елементима истиноречја 

6 наслов/ 
сигнатура

Службе на празнике за месеце септембар, октобар и новембар, 
РГАдА. ф. 381, № 318

датум xvii век 
фонд/ место оР РГАдА, москва, Збирка Библиотеке московске синодалне 

штампарије (фонд 381) 
служба/ дан/
лист/ садржај

служба светом краљу милутину/ 30. октобар/ л. 450 – 461/ 
15 нотираних стихира

нотација знамена, делимично са пометама 
текст рускословенски, раздељноречје са елементима истиноречја 
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7 наслов/ 
сигнатура

Стихирар, БАн. Вятск. 9

датум трећа четвртина xvii века 
фонд/ место нИоР БАн, санкт Петербург, Вјатска збирка
служба/ дан/
лист/ садржај

служба светом краљу милутину/ 30. октобар/ л. 120 – 123/ 
7 нотираних стихира

нотација знамена, са пометама
текст црквенословенски, раздељноречје са елементима истиноречја 

8 наслов/ 
сигнатура

Минејни стихирар, РГАдА. ф. 381, № 146

датум крај xvii и почетак xviii века
фонд/ место оР РГАдА, москва, Збирка Библиотеке московске синодалне 

штампарије (фонд 381) 
служба/ дан/
лист/ садржај

служба светом краљу милутину/ 30. октобар/ л. 149’ – 156/ 
12 нотираних стихира

нотација знамена, са пометама
текст црквенословенски, раздељноречје са елементима истиноречја 

9 наслов/ 
сигнатура

Минејни стихирар за октобар, РГБ. ф. 379, № 67

датум прва четвртина xix века
фонд/ место оР РГБ, москва, Збирка д. В. Разумовског (фонд 379) 
садржај/ дан/ 
лист

свети краљ милутин/ 30. октобар/ л. 402’, помен у заглављу

нотација знамена, са пометама 
текст црквенословенски, истиноречје са елементима раздељноречја 

Табела 2. опис делова руских нотираних рукописа који садрже химнографију и 
помен светог краља милутина

статистички приказ садржаја ненотираних и нотираних преписа 
химнографије у част светог краља милутина представљен је у Табели 3. 

сВеТИ КРАљ сТефАн мИЛуТИн
састав ненотирани рукописи нотирани рукописи
помен 1 2

потпуна служба 2 ---
група славника --- 4

служба без канона --- 3
укупно 3 9
свега 12

Табела 3. статистички приказ руских рукописа који садрже химнографију и 
помен светог краља милутина
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Свети мученик кнез Лазар у руским богослужбеним рукописима

свети кнез Лазар помиње се у девет руских рукописа из xvi и xvii 
века, од чега су шест ненотирани, а свега три нотирани, што га чини нај-
мање заступљеним српским светим у руским богослужбеним рукописним 
књигама. сви рукописи без нотације настали су у xvii веку. једини препис 
Службе Светом кнезу Лазару пуног састава налазимо у већ поменутом Збор-
нику служби руским и словенским светима (РнБ. Погод. 572), у коме се на-
лази и Служба Светом краљу Милутину. Пошто ни крај овог рукописа 
није сачуван, као ни његов почетак, до нас су дошли само мало и Велико 
вечерње. Текст службе се подудара са српским преписима, што показује да 
последовање у руској средини није претрпело измене. 

два рукописа представљају препис јерусалимског устава (РГБ. ф. 37, № 
342; ГИм. син. № 901), у чијим се месецословима под 15. јуном налази по-
мен светог мученика кнеза Лазара. у уставу ГИм. син. № 901 помињу се и 
детаљи из житија (мученичка смрт кнеза). ови типици су изузетно важни, 
будући да помен светога у месецослову устава говори у прилог претпо-
ставци да је свети кнез могао имати општи култ у xvii веку. 

Преостала три зборника именована као свеци и Последовање цркве-
ног певања такође представљају месецослов и није искључено да је исти 
могао бити део синаксара неког преписа јерусалимског типика. Попут два 
претходна рукописа, и у ове три књиге се свети кнез Лазар помиње под 15. 
јуном са детаљима из житија (РГБ. ф. 37, № 249) или без њих. 

детаљан опис делова руских ненотираних рукописа у којима се налази 
помен и химнографија у част светог кнеза Лазара дат је у Табели 4.

1 наслов/ сигнатура Зборник служби словенским и руским светима,  
РнБ. Погод. 572

датум xvii век
фонд/ место оР РнБ, санкт-Петербург, Збирка м. П. Погодина
служба/ дан/
лист/ садржај

служба светом кнезу Лазару/ 15. јун/ л. 100–107’/ компле-
тан текст малог и Великог вечерњег до краја славника на 
Литији (без краја)

2 наслов/ сигнатура Свеци, РГБ. ф. 37, № 249
датум xvii век 
фонд/ место нИоР РГБ, москва, Збирка Т. ф. Бољшакова (фонд 37)
садржај/ дан/ лист Помен светог кнеза Лазара са житејским детаљима /  

15. јун/ л. 392
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3 наслов/ сигнатура Последовање црквеног певања, РГБ. ф. 272, № 431
датум xvii век 
фонд/ место нИоР РГБ, москва, Збирка синодалне библиотеке 

(фонд 272)
садржај/ дан/ лист Помен светог мученика кнеза Лазара/ 15. јун/ л.184

4 наслов/ сигнатура Обиходник (Устав), РГБ. ф. 37, № 342
датум xvii век
фонд/ место нИоР РГБ, москва, Збирка Т. ф. Бољшакова (фонд 37)
садржај/ дан/ лист Помен светог мученика кнеза Лазара / 15. јун/ л. 63’

5 наслов/ сигнатура Свеци са уставом, ГИм. син. № 901
датум xvii век 
фонд/ место оР ГИм, москва, Збирка синодалне библиотеке 
садржај/ дан/ лист Помен светог кнеза Лазара са житејским детаљима /  

15. јун/ л.162 
6 наслов/ сигнатура Свеци и Пасхалија с предговором, ГИм. увар. № 182

датум xvii век 
фонд/ место оР ГИм, москва, Збирка А. с. уварова
садржај / дан/ лист Помен светог мученика кнеза Лазара/ 15. јун (податак из 

описа)
Табела 4. опис делова руских ненорираних рукописа који садрже химнографију 

и помен светог кнеза Лазара
Иако се јавља само у три музичка рукописа, нотирана химнографија у 

част светог кнеза Лазара постоји у најзначајнијим руским музичким спо-
меницима xvi и xvii века. химнографија максималног састава појављује 
се у два рукописа из xvi века: РнБ. Кир.-Бел. 586/843 и ГИм. син. певч. 123, 
у коме је текст, као и у случају милутинове службе, припремљен за нота-
цију, али није нотиран. на тај начин максимално последовање има само 
једну музичку варијанту. Као и у случају последовања у част светог краља 
милутина, ова два стихирара нам показују доњу временску границу појаве 
култа светог кнеза Лазара у руском богослужбеном животу (последња чет-
вртина xvi века), али и потврђују да је свети кнез морао имати општи култ 
до никонове реформе, будући да је имао нотирано последовање максимал-
ног састава. 

Групу самогласних стихира из Службе Светом кнезу Лазару налазимо 
у стихирару Дијаково око РГБ. ф. 379, 66 који настаје средином xvii века. 
мелодијска варијанта славника разликује се у односу на препис из Годиш-
њег стихирара РнБ. Кир.-Бел. 586/843, чиме добијамо две различите му-
зичке интерпретације истих богослужбених текстова. За разлику од руко-
писа који садрже Службу светом краљу Милутину, до нас није дошао ни 
један рукопис са Лазаревом службом који је настао после xvii века. 
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детаљан опис делова руских неумских рукописа у којима се налази 
химнографија и помен светог кнеза Лазара дат је у Табели 5.

1 наслов/ сигнатура Годишињи стихирар Дијаково око, РнБ. Кир.-Бел. 586/ 843
датум осамдесете године xvi века
фонд/ место оР РнБ, санкт Петербург, Збирка Кирило-Белозерског 

манастира 
служба/ дан/
лист/ садржај

служба светом кнезу Лазару/ 15. јун/ л. 613 – 616/ све ноти-
ране стихире, упутства за канон, свјетилан, тропар

нотација знамена, без помета 
текст рускословенски, раздељноречје са елементима истиноречја 

2 наслов/ сигнатура Стихирар Дијаково око, ГИм. син. певч. № 123
датум последња четвртина xvi века
фонд/ место оР ГИм, москва, Појачка збирка синодалне библиотеке
служба/ дан/
лист/садржај

служба светом кнезу Лазару/ 15. јун/ л. 597’ – 601’/ 
све стихире, ни једна није нотирана 

нотација знамена, без помета 
текст рускословенски, раздељноречје 

3 наслов/ сигнатура Минејни стихирар Дијаково око, IV том за јун–август 
РГБ. ф. 379, № 66

датум средина xvii века 
фонд/ место оР РГБ, москва, Збирка д. В. Разумовског (фонд 379) 
служба/ садржај/ 
дан/ лист

служба светом кнезу Лазару/ 15. јун/ л. 124–126/ 
6 нотираних стихира 

нотација знамена, делимично са пометама 
текст рускословенски, раздељноречје са елементима истиноречја 

Табела 5. опис делова руских норираних рукописа који садрже химнографију у 
част светог кнеза Лазара

статистички приказ садржаја ненотираних и нотираних преписа 
химнографије у част светог кнеза Лазара представљен је у Табели 6. 

сВеТИ мученИК КнеЗ ЛАЗАР
састав ненотирани рукописи нотирани рукописи
помен 5 ---

потпуна служба 1 ---
група славника --- 1

служба без канона --- 2
укупно 6 3
свега 9

Табела 6. статистички приказ садржаја руских рукописа који садрже 
химнографију и помен светог кнеза Лазара
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Закључак

Култови светог краља милутина и кнеза Лазара доспевају у руску сре-
дину 1550. године, да би најкасније у последњој четвртини xvi века имали 
општи култ који су задржали најраније до друге половине xvii века, после 
чега је започело њихово искорењавање из богослужбених књига. Култ све-
тог краља милутина наставља да живи у старообредничкој средини, а све-
дочанства о његовом постојању сежу чак до почетка xix века, којим је да-
тован последњи музички рукопис у коме се помиње свети краљ. Култу све-
тог кнеза Лазара се после xvii века у руској средини губи сваки траг.

нашу тезу да су ова два култа имала општи статус до никонове ре-
форме изводимо на основу следећих чињеница. оба српска света владара 
имала су нотирана последовања максималног химнографског састава у 
руским стихирарима Дијаково око, која су могле имати само личности са 
општим култом. Геогрфско порекло важних рукописних извора односе се 
на најзначајније центре за продукцију богослужбених књига као што су 
москва, Тројице-сергијева Лавра и Крило-Белозерски манастир. Помен 
светог кнеза Лазара у месецословима два преписа јерусалимског типика 
указује на општи култ. 

малобројни рукописни извори који су преживели никонову реформу, 
али и све даље реформе и измене у руском богослужбеном животу које је 
донела Петрова епоха и читав синодални период, довољни су да на основу 
њих реконструишемо читав развојни пут култова српских светих владара 
милутина и Лазара. Такође се морамо оградити од могућности дефинисања 
ових култова као локалних, будући да свети из друге помесне цркве никако 
не могу имати статус локалног култа, пошто нису изворно из те средине. 

Када говоримо о богослужбеним књигама, у случају оба култа основно 
тежиште се налази на музичким, а не чисто текстуалним рукописима. Раз-
лог је чињеница да су они очигледно били мање уништавани, али и веома 
добро чувани у старообредничкој средини. управо захваљујући старооб-
редницима, који су са обредом и књигама сачували и стару знамену појачку 
културу,12 ми имамо доказ о постојању и статусу ова два српска национална 
култа у Русији, што не би било могуће реконструисати искључиво на осно-
ву ненотираних рукописа. ова чињеница даје веома велики значај музич-
ким рукописима који су у нашем истраживању одиграли кључну улогу при 
постављању доње временске границе и утврђивању статуса култова. Важ-
но је, пак напоменути и да постојање нотиране химнографије осамдесетих 

12 Вид. А. Рашковић. Из историје руског знаменог појања: етапе развоја и терминолошка 
разматрања, Богословље 77/ 2, (2018), 137.
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година xvi века подразумева да је морало бити и ненотираних преписа 
последовања бар деценију или две пре тог времена, будући да се нотирана 
служба у стихирарима јавља касније, као допуна текстуалној служби у минеју. 

ове малобројне, али значајне богослужбене нотиране и ненотирание 
књиге показују присуство култова светих српских владара краља милути-
на и кнеза Лазара у руском богослужбеном животу, али и њихово место у 
руској црквенопојачкој уметности. свети милутин и Лазар су, заједно са 
другим српским светима, немерљиво допринели ауторитету српске Пра-
вославне Цркве у Русији, што ће неоспорно утицати на касније руско-српске 
културно-црквене везе. 

Резюме

АНА РАШКОВИЧ

Святой король Стефан Милутин и Святой мученик князь Лазарь в 
русских богослужебных рукописях XVI–XIX вв.

Культ сербских святых госсударей – короля стефана милютина и 
князя Лазаря в Русской Православной Церквы является важным эле-
ментом сербско-русских духовно-культурных связей в xvi столетии, 
когда сербские протографы чинопоследований в чест этих святых 
проникают в русскую среду. об этом прямо свидетельствует Посла-
ние хиландарского игумена Паисия царю Ивану Грозному, которое 
датируется 1550 годом и свидетельствует о принесении в москву икон 
и служб в честь святых.
Присутствие памятей и гимнографии в честь святого короля стефа-
на милютина (30 октября) и святого князя Лазаря (15 июня) в 17 рус-
ских нотированных и ненотированных богослужебных рукописях, 
подтверждает факт о существовании их культов в русской богослу-
жебной жизни, рукописной традиции и церковно-певческом искус-
стве с последней четверти xvi по xvii век. В процессе вытеснения 
большого числа культов святых в рамках никоновской реформы, оба 
святых постепенно исчезают из месяцеслова и не входят в старопе-
чатные месячные минеи. однако культ святого короля милютина 
продолжает жизнь в старообрядческой среде, а его следы можно на-
блюдать вплоть до начала xix века. Вопреки тому, культ святого кня-
зя Лазаря исчезает из русской среды до конца xvii века. 
на основании анализа рукописных источников, среди которых особо 
выжным являются нотированные списки, можно сделать вывод, что 
оба святых имели статус общепрославленных святых до вытеснения 
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их во время никоновских реформ. Подтверждением этому является 
наличие нотированной гимнографии максимально состава в стихи-
рарях типа Дьячье око, географическое происхождение некоторых 
рукописей (москва, Троице-сергиева Лавра, Кирилло-Белозерский 
монастырь) и присутствие их памятей в редких списках месяцесло-
вов Иерусалимских уставов xvii века. Локальным культом их на-
звать нельзя по простой причине происхождения их из другой среде, 
народа и поместной Церквы.
драгоценные для нас богослужебные рукописи, свидетельствующие 
о почитании святого короля стефана милютина и святого мучени-
ка князя Лазаря в Русской Православной Церквы, показывают не 
только особое место, которые они наряду с другими сербскими свя-
тыми, занимали в русском месяцелове и богослужебной рукописной 
традиции. они, среди других источников, поддтверждают многове-
ковую близость, безусловное уважение и истинно христианскую лю-
бовь двух Церквей и братских народов. 
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ПеТАР нИКоЛИћ

ЛИТуРГИчКИ КоменТАРИ у деЛИмА 
ПРоТоПРеЗВИТеРА јоВАнА ВучКоВИћА

Апстракт: Литургичко и пастирско богословље Карловачке митро-
полије незамисливо је без познавања личности и дела протопрезви-
тера јована Вучковића, теолога, литурга–педагога, црквеног писца и 
преводиоца, изврсног реторичара и критичара. од капелана и кати-
хете бјеловарске гимназије, професора задарског клирикалног учи-
лишта, па до једног од најугледнијих ректора Карловачке богословије, 
одвијао се богослужбени живот човека бескомпромисно посвећеног 
и оданог Богу, својој православној Цркви и српском народу. у време-
ну обремењеног тешким искушењима под Аустроугарском монар-
хијом, политичким притисцима, мађаризацијом, друштвеним и црк-
вено–просветним реформама, јован Вучковић деловао је и стварао 
неуморно доприносећи изграђивању Тела христовог–Цркве. у сво-
јим богословским радовима дотицао се осетљивих пастирско–литур-
гичких тема и проблема. начин на који их је тумачио и расветљавао, 
доказује Вучковићево изузетно добро познавање светоотачких изво-
ра, како источне тако и западне Цркве, изнад свега светог Писма и 
светог Предања. одабрани мањи број текстова у раду представља 
само један аспект његовог стваралаштва и скроман покушај да се у 
зид необориве тврђаве дуге историје српског богослужења угради 
још један „камен вере“ богословља Карловачке митрополије. 

Кључне речи: јован Вучковић, Литургија, катихумени, Православни 
богословски завод у Задру, Карловачка богословија, Карловачка ми-
трополија

Увод
За српског академика, историчара николу Радојчића отац јован Вуч-

ковић био је „учен богослов“ срца пуног „побожне љубави“ и ума вољног 
и „способног за тешке научне напоре“.1 образован, полиглота са знањем 
немачког и руског језика и класичних, старогрчког и латинског, оштроу-
ман, пажљив посматрач, аналитичар, „велики и бескомромисни пра во-

1 никола Радојчић, „једно занимљиво место у Теодосијеву житију св. саве“, Богословље, орган 
Православног богословског факултета у Београду година x (1935): 129. 
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славац“,2 отворено је говорио и писао о проблемима своје епохе, са којим се 
суочавала Црква у последње две деценије xix и прве три xx века. у једном 
од радова, осврнувши се на њен почетак у земаљама тадашње хабзбуршке 
монархије, Вучковић је записао следеће: 

„ (…) на својим битним задацима, на остварењу оне надземаљске 
сврхе, ради које је црква христова на земљи и међу људима и основа-
на радила је православна српска црква (…) скромно, управо, пре-
скромно“.3 Њена снага била је „подвезана и спутана“ и пре њеног пре-
сађивања на нове просторе.4 у Аустро–угарској није имала пристојног 
храма, „потребних богослужебних књига, ни школе, ни катихизиса“, 
ни спремног свештеника, „а нашла се спрам јаке, богате, добро орга-
низоване и ратоборне цркве римокатоличке“.5

Интересовало га је готово све што се тиче богослужења. Почев од ње-
говог главног носиоца, у благодат духа светог обученог презвитера и свега 
чега би се дотицао у својој пастирској служби, па до светих тајни, бого-
службених књига, црквене уметности, просвете и књижевности. Његова 
љубав према богослужењу датира још од раног детињства. Зачета је управо 
у парохијској цркви, где је „саслуживао“ свом биолошком оцу јосифу,6 
коме је из благодарности посветио превод „Шест књига о свештенству“ св. 
јована Златоустог.7 свакако, не случајно, јер ово богословско пастирско 
дело сматрао је и те како важним за упознавање кандидата задарског учи-
лишта, где је предавао, са одговорношћу и тежином свештеничке службе.

Библиографија Вучковићевих радова је обимна и залази у сфере које 
превазилазе оквир наше теме.8 можемо их сврстати у три категорије. Првој 
би припадали његови оригинални радови из литургике, црквене уметно-

2 мирко Балубџић, „јован Вучковић“, Гласник историског друштва у Новом Саду књига iv, 
свеска 3 (1931): 504.

3 јован Вучковић, „Побожни људи“, „Богомољци“ или „евангелисти“, Богословски гласник 
година ii, књ. iii, (1903): 22.

4 Ibid.
5 Ibid.
6 Вучковићев отац јосиф завршио је Карловачку богословију. у предговору преведене књиге 

Шест књига о свештенству наводи да га је у сремским Карловцима прихватила „душа племе-
нитог митрополита стефана стратимировића“ омогућивши му боравком у благодјејнију сме-
штај и школовање. стипендирао га је као и другу сиромашну српску децу из хрватске Војне 
крајине, мајор Андрија Гвозденовић. Види: ј. Златоусти, Шест књига о свештенству, xii.

7 ј. Златоусти, op. cit., xi.
8 од запаженијих Вучковићевих радова на овом месту издвајамо агиолошке студије, о светом 

Виду – Видов дан (1889) и најбољу до тада популарно написану биографију о светом сави (1902). 
објавио је животопис митрополита Ђорђа николајевића (1897), а пажњу црквене инте лигенције 
привукли су канонски текстови Изгладивост благодати (1909), Учење о неизгла дивости бла-
годати свештенства у Православној цркви: прилог питању о „симболичким“ књи гама Пра во-
славне цркве (1910), Неправославност сродника као сметња рукоположењу (1912) и други.
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сти9 и пастирског богословља.10 другој преводи богословских дела на срп-
ски језик са пратећим коментарима и трећој категорији чланци на разли-
чите теме из црквеног живота, објављивани у црквеној и световној перио-
дици. овог пута пажњу ћемо усмерити само на његове коментаре и ставо-
ве који се тичу божанствене Литургије, узевши при том делимично у раз-
матрање и друге богословске сегменте, без којих је немогуће у потпуности 
сагледати Вучковићев однос према богослужењу. 

Биографија Јована Вучковића
Биографски подаци о јовану Вучковићу објављивани су поводом и на-

кон његове смрти и суштински се много не разликују. Преузели смо их из 
некролога мирка Балубџића,11 Гласника српске Православне Цркве,12 од-
редницe Радослава Грујића о јовану Вучковићу у народној енциклопедији 
станоја станојевића,13 којом се послужио никола Гавриловић,14 потом 
српског биографског речника15 и књиге „Знамените личности срема од i 
до xxi века“.16 драгоцене чињенице о прегалаштву овог црквеног писца и 
слуге олтара Божијег налазе се, такође, у појединим извештајима задарске 
и Карловачке богословије. 

јован Вучковић рођен је 11. фебруара 1855. године у Бршљаници,17 у Гор-
њој славонији у хрватској.18 основну и немачку школу „с најбољим успе-

9 међу најзначајне Вучковићеве радове из области историје црквене уметности убрајамо 
студије: Главнији моменти из историје хришћанске ставрографије (1889), Пред иконом крш-
тења Христовог или Цртица из иконографије (1891), „Верешчагинове слике“, Истина бр.1 (1886) 
:105–107 ; бр. 2 (1886): 120–122; бр. 3 (1886): 135–138. на Вучковићеве ставове из чланка „Пред 
иконом Крштења Христовог или цртице из иконографије» осврнуо се својевремено коментаром 
ис торичар уметности проф. др миодраг јовановић у свом раду „неки теолошки и естетички 
погледи из xix века на српско црквено сликарство“ (http://zlatousti.org/clanakview/index?id=86, 
приступио: 5. 8. 2015).

10 „За своје слушаоце“ јован Вучковић је у сремским Карловцима 1892. године написао „Пра-
вославно пастирско богословље“. Рукопис на 207 страна чува се у Библиотеци матице српске у 
новом саду под сигнатуром iv 9757. 

11 „јован Вучковић“, Гласник историског друштва у Новом Саду књига iv, свеска 3 (1931): 
504–505.

12 д.ј., „Протопрезвитер–ставрофор јован Вучковић“, Гласник, Службени лист Српске Пра-
вославне Цркве година xii, број 18 (1931): 283–284.

13 Радослав Грујић, „јован Вучковић“, у станоје станојевић, Народна енциклопедија српско– 
хрватско–словеначка, књига 1, А–н, (Загреб: Библиографски завод, 1925), 446.

14 никола Гавриловић, Карловачка богословија 1794–1920 (сремски Карловци: српска право-
славна богословија светог Арсенија, 1984), 77.

15 слободан милеуснић, „Вучковић, јован“, у Српски биографски речник, књига 2, В-Г (нови 
сад: матица српска, 2006), 543.

16 Бора чекеринац, Знамените личности Срема од I до XXI века, (сремска митровица: музеј 
срема; нови сад: филозофски факултет, одсек за историју, 2003), 506.

17 м. Балубџић op. cit., 504.
18 с. милеуснић, op. cit., 543.
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хом“ завршио је у родном месту и Вуковијама.19 нижу гимназију похађао је 
у Бјеловару, где је матурирао 1877, да би потом 1880. године завршио и Кар-
ловачку богословију.20 у свештенички чин рукоположен је 1881. од тада па 
до 1884. служио је као капелан и вероучитељ у бјеловарској гимназији.21 у 
Православни богословски завод у Задру ступио је 1. марта школске 1883/4. 
године, а редовни професор постао је 1884/85.22 Предавао је литургику са 
тумачењем литургичких књига, омилитику и педагогику са методиком. 
суплирао је општу историју цркве и патрологију у школској 1886/87. годи-
ни.23 у Задру је Вучковић уређивао црквени лист „Истина“. Протопрезви-
терско достојанство примио је 1887. године. одлично је говорио немачки 
језик.24 у задарској богословији остао је до школске 1890/1, када је прешао 
у Карловце.25 на место професора Карловачке богословије постављен је у 
марту месецу 1891. године.26 у клир Карловачке митрополије канонски је 
примљен 1892.27 а исте године је именован за ректора и на том положају 
остао до 1915.28 у Карловачкој богословији јован Вучковић предавао је увод 
у богословље, омилитику,29 основно30 и Пастирско богословље.31 Као рек-
тор, „из основе реорганизовао“32 је и унапредио33 Карловачку богословију, 
дајући јој „потпуно факултетско уређење“34 и богословски семинар.35 оку-
пио је најбоље кадрове школоване у руским духовним академијама и бого-
словском факултету у черновцима.36 По речима мирка Балубџића, премда 
није имао факултетско образовање,37 „својом бистирном, јаком памећу, 
огромном енергијом и вредноћом Вучковић је успео да постане један од 

19 Балубџић op. cit., 504.
20 Р. Грујић, op. cit., 446.
21 милеуснић, op. cit., 542.
22 Предраг Пузовић, Задарска богословија (Београд: Православни богословски факултет, 

Институт за теолошка истраживања, 2012), 35.
23 Извештај о православном богословском заводу у Задру за школску годину 1885/86, (1886): 76.
24 милеуснић, op. cit., 543.
25 П. Пузовић, op. cit., 35.
26 јован Вучковић, Трећи извештај о Српском правосл. богословском училишту у Сремским 

Карловцимa: школска година 1891–92 (нови сад: Штампарија д–ра Павловића и јоцића, 1892), 
21–22.

27 Архив српске академије наука и уметности у сремским Карловцима (АсАнуК) мПА 1892, 2.
28 Грујић, op. cit., 446.
29 Вучковић, Трећи извештај…, 56.
30 АсАнуК, мПА 1892, 407.
31 јован Вучковић, Пети извештај о Православном срп. богословском училишту у Ср. Кар-

ловцима: школска година 1893–94 (нови сад: српска манастирска штампарија, 1894), 9.
32 Балубџић, op. cit., 504.
33 Грујић, op. cit., 446.
34 Балубџић, op. cit., 504.
35 Грујић, op. cit., 446.
36 Балубџић, op. cit., 504.
37 Балубџић, op. cit., 504–505.
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најбољих наших јавних радника и један од најученијих богослова не само 
у бившој Карловачкој митрополији, него и у целој српској православној 
цркви уопште“.38 Поред литургике, посветио се изучавању црквене опште 
и српске историје и историје иконографије, написавши из тих области низ 
запажених чланака.39 четврт века цео унутрашњи живот Карловачке ми-
тро полије одвијао се под његовим утицајем.40 остао је у српској Цркви 
упамћен као први саветник патријарха Георгија Бранковића. своју ангажо-
ваност и прегнуће потврдио је чланствима у Архидијецезалној конзисто-
рији, Архијерејском синоду, митрополитском црквеном савету, и Вели-
ком духовном суду, после уједињења Цркве41 1920. године. Биран је за пред-
седника комисије за стечајне испите парохијског свештенства и оспо со-
бљавање средњошколских вероучитеља.42 Његово име налази се на списку 
чланова Историјско–археологијског збора матице српске,43 а од 1894. годи-
не обављао је функцију потпредседника књижевног одељења матице срп-
ске.44 Именован је и за почасног члана удружења монашког свештенства 
Православне Цркве у Краљевини србији.45 Радове је објављивао у црквеној 
и световној периодици: хришћански весник, Богословски гласник, срп-
ски сион, Гласник српске православне цркве, Летопис матице српске, 
Застава,46 српски глас,47 Бранково коло,48 потом Извештајима задарске,49 и 
Карловачке богословије. За свој рад одликован је 1902. године орденом 
светог саве iii степена, а 1903. напрсним крстом.50 сремске Карловце на-
пустио је 1915. године и преселио у Пакрац. Последње године живота про-
вео је у немаштини, а материјално га је помагао пакрачки владика мирон 
николић.51 умро је 17. сепембра 1931. године52 и сахрањен у Пакрацу на Гав-
риници, крај гробљанске капеле Рођења Пресвете Богородице,53 са десне 
стране гробног места чувеног епископа пакрачког никанора Грујића. 

38 Балубџић, op. cit., 505.
39 Ibid.
40 Грујић, op. cit., 446.
41 д. ј., op. cit., 284.
42 милеуснић, op. cit., 543.
43 Живан милисавац, Историја матице српске III део 1880–1918 (нови сад: матица српска, 

2000), 484.
44 Ж. милисавац, op. cit., 691.
45 милеуснић, op. cit., 543.
46 д. ј., op. cit., 283.
47 д. ј., op. cit., 284.
48 Балубџић, op. cit., 505.
49 милеуснић, op. cit., 543.
50 Ibid.
51 Б. чекеринац, op. cit., 507.
52 милеуснић, op. cit., 542.
53 Б. чекеринац, op. cit., 507.
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Литургичко богословље Јована Вучковића

Када је са грчког на српски језик превео и 1894. године објавио дело 
свeтог јована Златоустoг „Шест књига о сештенству“,54 у краћем уводу, от-
крио нам је овај српски богослов извор своје побожности, љубави и личног 
односа према Господу. Извирао је управо из Тела христовог, Цркве, где га 
је, како наводи, његов отац, свештеник јосиф водио, где се „са Богом упоз-
нао“ и научио да чита први Божићни апостол и пева црквене химне.55 За 
Вучковића Божанствена Литургија са евхаристијом је „(…) легло хриш-
ћанске религиозне свести и живота. не разумети сврху Литургије, значи 
исто толико колико не разумети цело хришћанство“.56 сматрао је да мала 
„обредословља не могу на дуго и нашироко расправљати о сврси Литур-
гије“.57 За њега је, на пример, прихватљива пракса служења Литургије са 
једном уместо пет просфора, али не са просфором на којој је утиснут само 
један уместо пет печата,58 сматрајући да свештенослужитељ тако нешто 
никако не би смео да чини.59 Као озбиљан свештенослужитељ водио је 
строго рачуна о служењу свештене Литургије. стога нису могли да му про-
макну поједине нелогичности и текстуалне грешке, обредне неправилно-
сти, али и површни и неутемељени литургички радови које је бескомпро-

54 најмање две године раније, издавање књиге јован Вучковић најпре поверио је „Просвјети“ 
са Цетиња. Њено штампање прекинуто је због болести и смрти Карловчанина јована Павловића, 
министра просвете и црквених дела Црне Горе, 1892. г. Вучковићу је, потом, на молбу, благослов 
за штампање књиге дао архиепископ и митрополит карловачки и патријарх српски Георгије 
Бранковић, 2. децембра 1893. године (АсАнуК мПА 1893, 446.). дело је објавила Издавачка 
књижарница и штампарија А. Пајевића, у новом саду 1894. године. ново, језички осавремењено 
и исправљено издање књиге штампано је поводом 1600. година од упокојења св. јована Зла-
тоустог, у Београду 2007. г. Предговор је написао архиепископ цетињски и митрополит црно-
горско–приморски Амфилохије. међутим, у предговору митрополит наводи и један нетачан 
податак, да је Вучковић са „јелинског изворника“ књигу превео почетком xx века. Интересатна 
је и чињеница да је Вучковић превод са грчког оригинала приредио пре Руса. Издавачки подухват 
пре вођења на руски језик целокупних Златоустових дела отпочео је 1895. године при петро-
градској духовној академији, а по одобрењу петроградског митрополита Паладија и уредништва 
Црквеног Весника и хришћанског чтенија. сравни: ј. Златоусти, Шест књига о свеш тен ству,vii, 
xviii; српски сион година iv, бр. 42 (1894): 670. 

55 Златоусти, op. cit., xi.
56 јован Вучковић, „Црквено обредословље за ученике средњих школа, прерадио архимандрит 

фирмилијан, професор богословије, Београд 1888“, Хришћански гласник, часопис духовни за 
хришћанску поуку и црквену књижевност година xii (1890): 524.

57 Ibid.
58 овај податак нам, с једне стране, показује присутност немарности код одређеног броја 

свештеника, а с друге, крајем xix века већ раширену праксу употребе на проскомидији једне 
уместо пет просфора. Литургичар Лазар мирковић касније такође констатује да хлеб (αρτος ) 
„сачињавају обично пет просфора“, а негде, уместо пет просфора се узима „само један хлеб са 
пет печата“. Види: Лазар мирковић, Православна литургика, други посебни део (Београд: свети 
архијерејски синод сПЦ, 1966), 59.

59 ј. Вучковић, op. cit., 522.
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мисно критиковао. са каквим и коликим знањем је располагао сасвим до-
вољно је, на пример, погледати његов богословски осврт на хипотезу о 
наводној неаутентичности „славословља“ у Господњој молитви у мате-
јевом јеванђељу (мт. 6,13).60 Или, запажања која је записао након присуства 
Литургији у српској цркви у Трсту61 и ишчитавања „Црквеног обредо-
словља“, архимандрита фирмилијана дражића. Критикујући овај литур-
гички приручник одмах у почетку констатује да наслов не одговара садр-
жају књиге, и да је сходно томе обредно богослужење Православне Цркве 
„сиромашно“, јер је о Литургији писано на свега 18 страна.62 о јутарњем и 
вечерњем богослужењу, пригодним службама, свештеним одеждама и црк-
веним књигама нема ни речи.63 указивао је и на погрешну праксу целивања 
светих дарова пре Великог входа, јер они још нису христово Тело и Крв, 
сугеришући свештеницима да то не раде.64 

Колико је добро познавао патристичку литературу, како источне, тако 
и западне Цркве видимо из његовог тумачења описа тока саме евхаристије 
у ранохришћанском спису „дидахи – учење дванаесторице Апостола“.65 
наиме, приметио је да поредак евхаристије садржи најпре благодарење 
над светом чашом, а потом над светим хлебом, причешћивање и бла го-
дарење после причешћа, сходно стиховима наведеним у јеванђељу по Луки 
(Лк. 22, 16–19). супротан је поретку сачуваном у Цркви који подразумева 
најпре благодарење над светим хлебом а потом над причасном чашом, 
сагласно јeванђељу по матеју (мт. 26, 26–28), марку (мк. 24, 22–24) и опи-
сима евхаристије код св. Игњатија Богоносца и св. јустина мученика.66

60 Као доказ аутентичности „славословља“ у Господњој молитви, којег иначе пориче Римо-
католичка црква, Вучковић је сматрао управо Учење апостолско, спис старији и од првог 
сиријског превода светог Писма (Пешита). Види: Учење апостолско, расправио јован Вучковић 
(Задар: Печатња Ив. Водицке, 1885), 54.

61 јован Вучковић, „једне недјеље у грчкој и српској цркви тршћанској (примједбе)“. Српски 
Сион бр. 51 (1896): 836–840.

62 Вучковић, Црквено обредословље…, 390.
63 Вучковић, op. cit., 391.
64 Вучковић, op. cit., 519–520. Лазар мирковић сматра да премда служебник не помиње це-

ливање дарова, највероватније да је оваква пракса прешла из архијерејске Литургије. јер, према 
архијерејском чиновнику епископ пошто узме дискос целива га и даје ђакону. Види: Л. мир-
ковић, op. cit., 82; Чиновник архијерејског свештенослужења за презвитерску и ђаконску потребу 
(Краљево–манастир Жича, 2009), 39. 

65 Вучковић је дело објавио под насловом Учење апостолско, а са грчког језика текст је превео 
само две године након приређеног издања, митрополита никомидијског филотеја Вријенија и 
објавио у Задру 1885. године. филотеј је грчки текст Дидахија пронашао у библиотеци манастира 
светог Гроба у Цариграду, заједно са Варнавином посланицом и Климентовим Посланицама 
Коринћанима. Изворни текст издат је уз темељан и стручан увод.

66 Учење апостолско, 52.
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Премда се према учењу апостолском евхаристија савршавала „у не-
дељу Господњу“,67 на основу препоруке дате у тексту „дидахија“ о чешћем 
сабирању,68 закључује да то не значи да се другим данима јавно богослужење 
није обављало.69 слична наредба, „о честом скупљању“70 постоји у списима 
св. Игњатија Богоносца: „скупљајте се често ради савршавања јевхари-
стије и славословља Богу“.71 Премда не наводи у којим списима, установили 
смо да је реч о Посланици ефесцима.72 на другим местима слична напо-
мена код Игњатија не постоји, па је тиме и реч „у списима“ непотребно 
наведена у множини. Тражење онога што је „корисно душама“73 може се, 
према Вучковићу, односити само на духовну храну, евхаристијско јело и 
пиће, који су најкориснији за људске душе.74

„дидахи“ и други стари црквени писци помињу два неопходна услова 
за учешће у евхаристији: крштење у име Господње и светост, коју он пои-
стовећује са безгрешним стањем (безгрешност).75 међутим, уочио је да 
трећи услов, исповест и покајање за грехе непосредно76 пред причешћем77 
први пут помиње учење апостолско.78 Вучковићеви коментари нам пока-
зују да је он лично практиковао да исповеда дан пре Литургије.79 Приме-
ћивао је, међутим, да су тајну покајања80 неки свештеници обављали пов-

67 „учење дванаесторице апостола (Διδαχη)“, у Дела апостолских ученика , превео са грчког 
изворника епископ Атанасије јевтић (Врњачка Бања, Требиње: манастир хиландар, манастир 
Тврдош, Братство св. симеона мироточивог, браћа станишићи–никшић, 2002), 142.

68 Оp. cit., 143.
69 Учење апостолско, 54.
70 Оp. cit., 53.
71 Ibid. 
72 „учење дванаесторице апостола (Διδαχη)“, 238. упреводу владике Атанасија ова реченица 

гласи: „старајте се пак да се чешће састајете на евхаристију (= Литургију) Божију и на славу“.
73 Учење апостолско, 53.
74 Ibid.
75 Учење апостолско, 51.
76 Реч непосредно владика Атанасије је ублажио а реченицу превео: „(…) исповедајући прет-

ходно грехе своје (…)“. Претходно је много шири појам и свакако, може да значи непосредно 
пред причешће, али исто тако да се исповест лаика могла обавити и раније, дакле, пре бо го-
служења. Према Вучковићом тумачењу на то упућују речи у дидахију: „(…) не иди на молитву 
са злом савјести“ сравни: Учење дванаесторице апостола, 142; Учење апостолско, 54.

77 Учење апостолско, 51.
78 Ibid.
79 Златоусти, Шест књига о свештенству, 49.
80 опус јована Вучковића садржи велики број црквених беседа које је изговорио у различитим 

приликама и поводима и објављене у разним црквеним часописима. неке од њих су обједињене 
у две књиге проповеди: Глас из цркве (1896) и О кајању (1899). о томе види: Петар николић, 
„Историјско богословски аспект последовања свете тајне исповести и покајања у Карловачкој 
митрополији xviii и xix века“, у Богословље и духовни живот Карловачке митрополије, збор-
ник радова са научног скупа у новом саду, 11. децембра 2017, уредник др Владимир Вукашиновић 
(Београд: Институт за културу сакралног–монс хемус, Православни богословски факултет 
универзитета, Институт за литургику и црквену уметност, 2018), 66–81. 
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ршно. народ је долазио на исповест из обичаја, а одлазио, како наводи, 
„испод епитрахиља исповедниковог исто онако непробуђен и празна срца, 
као што је и дошао“.81 Интересантно је да Вучковић подсећа на праксу у 
Карловачкој митрополији, која је подразумевала давање лаицима епити-
мије након исповести, чак и онда када епитимија није била неопходна. 
сазнао је да су за све могуће врсте греха и душевне болести свештеници 
примењивали три врсте епитимије: пост, молитву и даривање цркве. свеш-
теник је говорио: „пости Покрову Богородичину, или пости три прва чет-
вртка, или донеси у цркву свећу, или уља, или тамјана“.82 Примећује, ме-
ђутим, проблем, да лаици једноставно нису знали како ће им епитимија 
помоћи. Испуњавали су је, али не доводећи у везу са својим личним гре-
хом, па отуд и одсуство њиховог поправљања. Било је верних који су се 
исповедали 10 и 15 година, драговољно примали епитимију, потпуно је ис-
пуњавали, али у цркву нису долазили да се причесте.83 Питањем који многи 
духовници покајницима при тајни покајања једино постављају „јеси ли 
постио“, наводи верног на потпуно погрешну мисао, да је пост најважнији,84 
сматрао је Вучковић. стога примећује главни еклисиолошки проблем свог 
времена, да у путиру има Причешћа, али је мало оних који га примају.85 Из-
узев исповести и покајања за грехе, са евхаристијом су, по Вучковићевим 
речима, тесно спојени одлучење од заједнице, општења и евхаристије, јав-
но и приватно богослужење, молитве86 и постови.87 сматрао је да други пут 
повратка Богу, изузев оног који води кроз Цркву, једноставно не постоји. 88 
само Црква омогућава духовно преображење, обновљење дара крштења и 
просвећење сваког људског бића. у том контексту он и разуме црквене за-
повести које упућују верне на дужност да недељом и празником слушају у 
храму службу Божју, чувају постове, бар једном годишње, исповедају грехе 
и причесте89 духовним јелом и пићем „које приводи ка бесмртности“.90

81 Златоусти, Шест књига о свештенству, 48.
82 Op. cit., 49–50.
83 Op. cit., 50.
84 Op. cit., 77.
85 јован Вучковић, „Проповјед у прву недјељу Великог поста–обрачун хришћанина и право-

славног србина са Црквом“ Српски Сион бр. 9 (1896): 140.
86 напомену у Дидахију, да молитву Господњу дневно треба изговорити трипут, Вучковић 

поткрепљује царем давидом који нас 18. стихом у 54. псалму „опомиње“ да се молимо вечером, 
јутром и у подне, или у 3, 6 и 9. час. Види: Учење апостолско, 55.

87 Према Вучковићевом мишљењу, Дидахи је сасвим сигурно први спис који „отворено и јасно 
сведочи о посту средом и петком“. сматрао је ову заповест врло старом јер не помиње више-
дневне као ни суботњи пост. Види: Учење апостолско, 56.

88 јован Вучковић, „Проповјед у прву недјељу Великог поста–обрачун хришћанина и право-
славног србина са Црквом“ Српски Сион бр. 13 (1896): 208.

89 јован Вучковић, „Проповјед у прву недјељу Великог поста–обрачун хришћанина и право-
славног србина са Црквом“, Српски Сион бр. 9 (1896): 137.

90 Учење апостолско, 52.
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један од запаженијих Вучковићевих литургичких радова свакако јесте 
„Прилошци за разјашњење неких текстова у нашим богослужбеним књи-
гама“. објављен је у три наставка, у Гласнику, службеном листу српске пра-
вославне патријаршије 1929. године.91 у раду је образложио поједине недо-
следности у тексту Литургије Пређеосвећених дарова (у даљем тексту ЛПд), 
конкретније у Литургији оглашених. уочавајући поједине грешке и нелогич-
ности, настојао је да одгонетне узроке и предложио њихово ис прављање. 

најпре погледајмо какав је био Вучковићев став према оглашенима. 
Истичући да се у српској и другим помесним Црквама почело са праксом 
скраћивања Литургије оглашених,92 сматрао је оглашене ишчезлом катего-
ријом.93 свој став оправдава чињеницом премештања свештеничке беседе 
у литургију верних,94 чиме је изгубила своје првобитно место, значај и 
улогу. оглашени јој због тога више не присуствују, па је самим тим не могу 
ни чути. у супротном, беседа им не би била ускраћена.95 да би се у народу 
учврстило благочешће, сачувало православље, a цркве биле посећеније, 
Вучковић је мишљења да свештеник на Литургији проповеда „у народном 
духу и савремено“.96 Подсећа и на стари обичај у Карловачкој митрополији 
где су лаици задовољни беседом клицали проповеднику „живео“.97 Пред-
лагао је мању интервенцију у Литургији речи, по узору на руски превод 
јаковљеве Литургије. Почињала би прозбама „за предстојећи народ“, на-
кон чега би уследио мали вход, певање тропара дана, додатно и кондака, 
читање јеванђеља и проповед. уколико би се у храму налазио неко од одра-
сталих катихумена, који се припремају за крштење, за њих би се могле про-
изнети одговарајуће молитве.98 

91 јован Вучковић, „Прилошци за разјашњење неких текстова у нашим богослужбеним књи-
гама“, Гласник, службени лист Српске православне патријаршије година x, број 21 (1929): 327–
329, број 22 (1929): 347–349; број 23 (1919): 360–361; бр. 24 (1929): 375–376.

92 ј. Вучковић, „Прилошци за разјашњење неких текстова у нашим богослужбеним књигама“, 376.
93 Теофило стевановић, аутор једне од најбољих литургика xix века Познавање цркве или 

обредословље сматрао је да нема више оглашених, јер одрасли хришћани ретко примају тајну 
крштења, а јавна исповест или покајање је забрањена. мишљења је да је наша православна 
Црква сачувала у Литургији јектенију и молитве за оглашене из уважавања „према старом 
обичају цркве и предања светих отаца“. Као и ради поуке садашњим хришћанима, међу којима 
има и таквих „које би требало уврстити међу оглашене и кајуће“, и које би након прозбе „Ви који 
сте оглашени изиђите“ требало „истеривати из цркве“. међу такве стевановић набраја: не-
раскајане грешнике, убице, крвне непријатеље, клеветнике, лажљивце, оговараче, псоваче Бога 
и светиње, оне који исмевају светињу вере и друге. међу „оглашене“, за које верни теба да се 
моле Теофило убраја и незнабошце, мухамеданце, јевреје, јеретике и неверне. Види: Теофило 
стевановић, Познавање цркве или обредословље (Београд: Просвете – с. хоровица, 1895), 172.

94 Вучковић, „Прилошци за разјашњење неких текстова у нашим богослужбеним књигама“, 376.
95 Ibid.
96 Вучковић, „Побожни људи“, „Богомољци“ или „Евангелисти“, 34.
97 Златоусти, Шест књига о свештенству, 123
98 Вучковић, „Прилошци за разјашњење неких текстова у нашим богослужбеним књигама“, 

бр. 376.
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суштину Вучковићевих запажања у јектенији за просвећиване у ЛПд 
могуће је свести на следећих пет констатација: 

а) Током свете четрдесетнице, они који се припремају за свето про-
свећење, такозвани фотизомени,99 у Литургији речи помињу се „од треће и 
четврте недеље поста“ свете четрдесетнице.100 Исту грешку пронашао је у 
московским синодалним издањима служебника из 1760. и 1850. године и 
служебнику штампаном у Бечу 1862. године.101 упоређујући спорни део 
текста са рубриком у Великом евхологиону (млеци 1788) и Божанственој 
литургији (млеци 1899) где упутство гласи: Ταυτα μόνα λέγονται μέχρί της 
Τρίτης της τετάρτης Εβδομάδος τω Νεστειων (ово се говори тек од трећег 
уторка Четврте недеље поста) наведни пропуст у каснијим издањима слу-
жебника објаснио је чињеницом да је реч „Τρίτη“ погрешно схваћена и 
преведена, као редни број. међутим, велико почетно слово речи експли-
цитно указује да није реч о редном броју, већ о трећем дану од недеље у 
седмици, уторку. Тако је наведени део текста требало да гласи: „сија гла-
гољутсја точију даже до вторника четвртија седмици поста“.102 (ово се го-
вори само до уторка четврте недеље поста). стога је свештеницима препо-
ручио да ову грешку сами исправе у својим служебницима, не чекајући да 
се појави ново издање.103

б) упутство о произношењу јектеније за просвећиване након возгласа: 
„Да и они с нама славе…“, у црквенословенском служебнику, у односу на 
грчке, је проширено и гласи: „глагољутсја и сија ђаконства от ђакона, на 
преждеосвјашчених точију литургиа, ашче и празднуемиј дењ, кромје су-
бот и недјељ“ (Говори ђакон и ова ђаконства само током Пређеосвећене 
Литургије ако је празнични дан осим суботе и недеље). додатак је збуњивао 
свештенике, те је Вучковић предложио исправку према грчкој, краћој, ва-
ријанти: „Oд среде четврте недеље поста, након возгласа , „да и они с на-
ма…“, ђакон говори јектенију за провећиване“.104 Као што данас можемо 
видети у савременим српским служебницима проширени додатак је укло-
њен, док је у црквенословенским штампаним издањима задржан.105

99 фотизомени, од грчке речи φως – светлост, φωτισμένο – просвећен. 
100 Као посебна категорија катихумена, фотизомени нису помињани на Пређеосвећеној ли-

тургији одмах на почетку Великог поста, него око средопусне среде па све до Велике среде. 
После су их приводили светој Тајни Крштења, према сачуваним сведочанствима, на Велику 
суботу. Види: Вучковић, „Прилошци за разјашњење неких текстова у нашим богослужбеним 
књигама“, 361.

101 Вучковић, „Прилошци за разјашњење неких текстова у нашим богослужбеним књигама“, 328.
102 савремен превод ове реченице гласи: „ово се говори само до среде четврте недеље поста. 

у среду пак четврте недеље па све до Велике среде, после возгласа: Да и они с нама…ђакон 
говори јектенију за просвећиване. Види: Служебник (Београд: српска патријаршија, 2007), 257.

103 Вучковић, „Прилошци за разјашњење неких текстова у нашим богослужбеним књигама“, 
328–329.

104 Вучковић, op. cit., 329.
105 Служебник, (Београд: свети архијерејски синод српске православне цркве, 2008), 292.
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в) у јектенији за просвећиване Вучковић је уочио да су фотизомени 
најпре позивани да изађу из храма, а потом да се заједнички моле. Иста 
грешка присутна је у грчком тексту два евхологиона венецијанског и једног 
цариградског издања.106 Проблем је разрешио консултујући напомену о 
грчким текстовима Литургије Апостолских установа, у руском преводу, 
одштампане у Петербургу 1874. године.107 уочио је, наиме, сличност међу 
грчким глаголима προέλθετε – изиђите и προσέλθετε – приступите, закљу-
чивши да је током преписивања јектеније, након помињања фотизомена, 
преписивач у једном моменту изоставио слово „сигма“ и тиме променио 
смисао речи. Погрешно преписана реч ушла је најпре у штампани грчки, а 
потом и словенски текст ЛПд.108 сви старији и новији служебници које је 
прегледао садржали су погрешно упутство за фотизомене, док за руска 
издања није био сигуран. међутим у својим богословским истраживањима 
Вучковић је направио корак даље, откривши да грешку ипак немају стари 
српски служабници xvi века109: Божидара Вуковића (Венеција 1519), Божи-
дара Горажданина (Горажде 1519), Вићенца Вуковића (Венеција 1554), јеро-
лима Загуровића110 (између 1554. и 1570, према Р. Грујићу) као и једном слу-
жабнику111 пронађеног у славонској Подравини, у парохијској цркви у Ка-
пелни.112 уњима се налази реч приступите, односно катихумени за про-
свећење позивају се, не да изађу, него приступе и моле за просвећење Го-
споду.113 И у овом случају Вучковић је предложио да се свештеницима изда 
наредба да до новог издања служебника у својим служебницима грешку 

106 Вучковић, „Прилошци за разјашњење неких текстова у нашим богослужбеним књигама“, 347.
107 Ibid.
108 Вучковић, „Прилошци за разјашњење неких текстова у нашим богослужбеним књи гама“, 348.
109 највећи број србуљских служабника и других српско–словенских богослужбених књига, 

према Вучковићевом навођењу, потиче из вараждинског генералата, а сакупио их је и сачувао 
од уништења у пакрачкој епархијској библиотеци, тадашњи епископ мирон николић (1890–
1941). Види: Вучковић, „Прилошци за разјашњење неких текстова у нашим богослужбеним 
књигама“, 348.

110 Више о настанку ових служебника и њиховој литургичкој анализи види: Ратко хрваћанин, 
Историјско–богословска анализа српских штампаних литургијара из XVI века (Београд–Вр-
њци: Православни богословски факултет, 2017).

111 Вучковић нажалост не наводи годину издања служебника. највероватније је реч о једном од 
издања из xvi века. Према комплетном списку књига главног фонда библиотеке славонске 
епархије, сачувано је 21. издање служебника, од којих само један примерак Божидара Горажданина 
из 1519. г., док су осталих 20 издања Вићенца Вуковића из 1554. г. Вучковић их је оба анализирао. 
Интересантно је, међутим, да немамо ни један примерак сачуваног служабника јеролима За-
гуровића. није ли можда овај загонетни примерак из Капелне био предмет његове анализе?

112 Према истраживању Владимира Вукашиновића и николе јоцића, из Капелне је сачуван 
само Октоих петогласник Божидара Вуковића из 1537. г. Види: Владимир Вукашиновић, никола 
јо цић, Старе штампане књиге библиотеке Славонске епархије у Пакрацу (Београд: Институт 
за културу сакралног монс хемус и Институт за литургику и црквену уметност Православног 
богословског факултета уноверзитета у Београду, 2016), 24–25, 285.

113 Вучковић, „Прилошци за разјашњење неких текстова у нашим богослужбеним књигама“, 348.
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сами исправе.114 Као што можемо да видимо у савременим издањима срп-
ског и црквенословенског служебника његова интервенција уродила је 
плодом.

г) оглашени и фотизомени, на први позив у прозби да изађу из цркве 
и даље су остајали у њој. након што фотизомене позову да главе приклоне 
Господу, још једном их, пре преласка на Литургију верних, позивају да иза-
ђу, заједно са оглашенима. И oво понављање Вучковић је сматрао сувиш-
ним. Будући да га имају и стари српскословенски служабници, закључује 
да је то отуд што оглашени и фотизомени једноставно нису послушали тај 
први позив, што је, по његовом мишљењу, последица опале црквене дис-
циплине. сматрао је бесмисленим после завршетка молитве за оне који се 
спремају за свето просвећење поново помињање оглашених. међутим, и 
једне и друге треба помињати на Литургијама, док надлежне црквене вла-
сти другачије не одлуче.115

д) на основу анализе српскословенских служабника Вучковић је зак-
ључио да су фотизомени раније помињани не само на ЛПд, већ и на Ли-
тургији светог Василија Великог. Зашто су и када из ње изостављени и да 
ли су некада били саставни део текста Златоустове Литургије, није умео да 
објасни.116 Предложио је да се, по узору на српскословенске служабнике, из 
Пређеосвећене у Василијеву Литургију врати упутство о њиховом поми-
њању.117 очекивао је да литургичка наука пронађе доказ да је помен о фоти-
зоменима преписивањем из ЛПд ушао у текст Василијеве Литургије. По-
мињање фотизомена само у време свете четрдесетнице, тумачи значајем и 
наглашавањем Васкрса и посебном припремом катихумена за предстојеће 
крштење.118 

да је разумевао значај саборности Цркве, говори и његов став да на 
богослужењу све лаике треба укључити у богослужење.119 да недељом и 
празником одлазе првенствено у своје парохијске цркве, а у манастире 
само на празник коме су посвећени.120 Верни учествују у Литургији прате је 
и певају помоћу својих ручних молитвеника.121 сматрао је да појање не би 
требало да буде привилегија одређеног броја људи у цркви. свакоме ко 
жели да зна шта је циљ богослужења и шта представљају црквене песме 

114 Вучковић, op. cit., 349.
115 Вучковић, op. cit., 361.
116 Ibid.
117 Вучковић, op. cit., 375.
118 Вучковић, op. cit., 361.
119 Вучковић, op. cit., 37.
120 Вучковић, op. cit., 32.
121 Вучковић, „Прилошци за разјашњење неких текстова у нашим богослужбеним књигама“, 

376.
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није потребно доказивати да се очекује да на служби сви певају,122 или „до-
бро нотално обучено певачко друштво“.123

о озбиљности Вучковићевог литургичког истраживања сведочи нам 
и његов рад О антидору, објављеном у „Богословском гласнику“ 1904. го-
дине.124 Oдговоре на питања о његовом постанку, значењу, ко има право да 
га дели вернима и ко га може примати потражио је у богословљу николе 
Кавасиле, симеона солунског и јована Златоустог. сматрао је непри хват-
љивим праксу неких свештеника да верницима на крају Литургије не деле 
антидор.125 Заступао је праксу грчке Цркве при којој антидор примају сви, 
без обзира да ли су се причестили или не,126 јер је реч о успомени на агапе 
– вечере љубави.127 Према Вучковићевом мишљењу, свештеник би антидор 
требало да раздели свима, а они који га узимају пре јела доказују своју бла-
гочестивост.128 обичај да верни нафору примају „наташте“, односно пре 
јела, у српску хришћанску побожност је прешао из Русије.129 

остајући до краја свог живота на христовом путу, као „учитељ побож-
ности“ јован Вучковић је био убеђен да српска и свака друга помесна пра-
вославна црква, може и треба да прикупља „литургички материјал“, о ко-
јем ће цела Васељенска црква моћи да расправља и коначно одлучује.130 

Закључак
о чему год да је писао, јован Вучковић темељно је и стрпљиво изуча-

вао проблем, настојећи као истински богословски мислилац да дође до 
правог решења. Као искусан познавалац литургике и српског богослужења, 
аргументовано је указивао на пропусте и поједине неправилности бого-
службеног живота Цркве у Карловачкој митрополији. Практично, први је 
приметио и иницирао исправке и допуне одређених недостатака у тексту 
Литургије Пређеосвећених дарова, додатно указујући на свештеничке про-
пусте у богослужењу. неке од упућених примедби црквена власт је при-
хватила, друге није. међутим, још битнија чињеница је његово истицање и 
разоткривање у својим радовима значаја светоотачких извора и старих 
српских средњовековних служабника. Време у којем је живео, стварао и 
сведочио христову науку није му било ни мало наклоњено. дубоки конзер-

122 Вучковић, op. cit., 37.
123 Вучковић, „Побожни људи“, „Богомољци“ или „Евангелисти“, 33–34.
124 ј. Вучковић, „о антидору“, Богословски гласник година i, књига v (1902): 278–287.
125 Вучковић, op. cit., 281. 
126 Вучковић, op. cit., 282–283.
127 Вучковић, op. cit., 283.
128 Вучковић, op. cit., 286.
129 Вучковић, op. cit., 285.
130 Вучковић, „Прилошци за разјашњење неких текстова у нашим богослужбеним књигама“, 376.
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ватизам, привезаност за Русију, оправдан страх од римокатолицизма и 
уније, нису га спречили у намери да формира своје богословско мишљење, 
подстакнуто у доброј мери и грчком богослужбеном праксом. Желео је у 
цркви здраву побожност, присуство духа саборности, заједничког лаичког 
учествовања у служби. Вучковићева оштроумност, ерудиција и прони-
цљивост нису остали непримећени у српској богословској мисли и црк-
веној просвети. стога су му и биле поверене тешке и одговорне дужности 
на којима је хришћански истрајавао, трудећи се да испуни апостолску по-
уку: „не занемаруј благодатни дар (…), пази на себе и на науку, истрај у 
томе; јер чинећи ово спасићеш и себе и оне које слушају“ (1Тим. 14,16). Оpus 
Dei протопрезвитера јована Вучковића представља данас значајан допри-
нос српској литургици на прелазу из xix у xx век. Заједно са литургичари-
ма јованом Живковићем (1859–1929) и шишатовачким архимандритом Пе-
тронијем Трбојевићем (1876–1933), претечом литургијске обнове, трасирао 
је пут новој генерацији српских литургичара.
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дАРКо јеЛИћ

ВеЛИКИ ТИПИК  
ПРоТе ВАсИЛИјА нИКоЛАјеВИћА

Резиме: у овом раду смо се бавили Великим типиком, аутора про-
тојереја Василија николајевића. Приказали смо настанак ове књиге, 
њена издања, околности под којима је настала, као и рецепцију у црк-
веним стручним и практичним круговима. Кроз обраду теме потру-
дили смо се да истакнемо значај Великог типика, како за време у којем 
је настао, тако и у потоњим временима. Такође, осврнули смо се 
укратко и на сам лик проте Николајевића, као црквеног писца.
Кључне речи: Велики типик, Василије николајевић, богослужбени 
поредак, Карловачка митрополија

Увод
Протопрезвитер-ставрофор Василије николајевић, иришки парох, 

широј црквеној јавности познат је само по Великом типику, који пред-
ставља својеврсни зборник богослужбених правила по којима се углавном 
управља у богослужбеној пракси српске патријаршије до данашњег дана. 
Та књига је у црквеном жаргону позната као „Николајевићев типик“. свако 
ко разматра неко богослужбено питање користи се овом књигом уз речи: 
„У Николајевићевом типику…“, или: „По Николајевићевом типику…“ 

мало је оних у нашој црквеној и културној јавности који знају да Велики 
типик није једино црквено-књижевно дело проте Василија нико ла је вића. 

овде ћемо се усредсредити ипак само на то његово најпознатије дело 
– Велики типик.

упознаћемо се укратко са биографским подацима проте Василија ни-
колајевића: родио се 1. фебруара 1842. године,1 у сурдуку.

након основног школовања завршава гимназију у сремским Карлов-
цима, а потом и Карловачку богословију.

1 датум је по новом календару.
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Рукопположен је 25. априла 1866. године за ђакона, а сутрдан за пре-
звитера. Постављен је прво за капелана свом оцу у Голубинцима, а након 
једанаест година, 1877. године, постављен је за пароха у Иригу, на упраж-
њену николајевску парохију. на тој парохијској служби остаје 46 година, 
до своје кончине.

од учлањења у матицу српску 1887. године прота Василије је био њен 
скупштинар и повереник за Ириг.

Већ као старац, прихватио се дужности председника Српске читаони-
це у Иригу и на тој дужности је остао три године. 

одликован је црвеним појасом, протојерејским чином, напрсним крстом, 
а регент Александар Карађорђевић одликовао га је орденом св. саве iv 
степена.

Прота Василије николајевић се упокојио, поживевши 81 годину, 25. 
априла 1923. године, са 57 година свештеничке службе, од чега је 46 година 
парохијског рада у Иригу. сахрањен је на николајевском гробљу у Иригу.

1. Писање и издавање Великог типика
Током 19. века, уз све сметње које је правила Аустријска, потоња Ау-

строугарска монархија, богослужбена литература у Карловачку митро-
полију допремана је из Русије и украјине. Књиге су биле скупе и тешко 
доступне, тако да је мало која црквена општина имала ту привилегију да 
поседује комплетне богослужбене књиге, неопходне за службе током целог 
годишњег богослужбеног круга.2 стога је, по сведочењу проте Василија 
николајевића, а и других, постојало доста велико непознавање богослуж-
беног поретка од стране свештенства, а последично, опстојавала је и вла-
давина великих разноликости и неправилности у богослужењу. 

Ревнујући у црквеним пословима и сагледавајући потребе своје Цркве, 
прота Василије николајевић се одлучио да састави и објави збирку бого-
службених правила. Писањем свог Типика, прота Василије је желео да до-
принесе побољшању лошег стања у богослужбеној пракси Карловачке ми-
трополије.

1.1 Прва два издања Великог типика
оба ова издања штампана су за живота аутора, што значи да их је он 

лично писао, исправљао и допуњавао. 

2 П. николић „Богослужбене књиге Карловачке митрополије у xix столећу”; стр. 102.



ВЕлИкИ тИпИк пРОтЕ ВАсИлИјА НИкОлАјЕВИћА  | 293

1.1.1. Прво издање Великог типика
Прота Василије николајевић написао је, а након прегледа и дозволе 

синода Карловачке митрополије, 1892. године издао књигу са богослужбе-
ним правилима, назвавши је 

ВЕЛИКИ ТИПИК
то јест

УСТАВ ЦРКВЕНИ
који садржи

ПРАВИЛА сВАКе ПоједИне сЛуЖБе, сВИх ПРАЗнИКА
ХРИСТОВИХ (ГОСПОДСКИХ), БОГОРОДИЧНИХ И СВЕТИХ,

као и
ПРАВИЛА ИЗ ТРИОДА ПОСТНОГ И ЦВЕТНОГ

и других чинодејства црквених

Књига је издање аутора, штампана у новом саду у Штампарији српске 
књижаре браће м. Поповића.

Разлоге писања Великог типика сам аутор навео је у позиву на прет-
плату, а делимично поновио и у предговору књиге. увидео је да постоји 
велика шароликост у богослужењу између појединих свештеника, при че-
му се сваки држи оне праксе коју је затекао у појединој цркви. узрок нико-
лајевић види у томе „што многе цркве не имађаху црквеног типика, који би 
их упутио реду, те послужио свештенству као закон, ког би се у извршавању 
светих црквених обреда придржавали.“3 Такође, тамо где је и постојао неки 
руски типик у цркви, свештеници га нису добро разумели или је и сам био 
нејасан и непотпун, „те је отварао врата личном схваћању појединих 
одре да ба, што је проузрочило да се правило црквено разно тумачило, а још 
различније изводило“.4 

Како би омогућио једнообразност и тачност у богослужењу прота Ва-
силије се прихватио подухвата да из разних руских књига прикупи, пре-
веде и протумачи поредак служби. 

Књига је пре штампања дата св. аријерејском синоду на одобрење, а 
овај је „благоизволео дело ово дати на преглед, оцену и мњење меродавним 
стручњацима, а пошто је стручна оцена веома повољна била“ 5 синод је 
одобрио штампање. 

3 Позив на претплату, сс; бр. 45/1891; стр. 735.
4 Исто.
5 Исто.
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По протином мишљењу, доказ да је успео у својој намери је одобрење 
синода за штампање, али и за употребу као школске књиге у Богословији. 

у предговору књиге прота је навео кога види као кориснике ове књиге: 
свештенике, учитеље, богослове, приправнике, појце.

Предлошци за Велики типик, који је „по верним изворима допунио, 
посрбио и с благословом и дозволом Светог архијерејског синода издао“6, 
били су руски типици и друге књиге штампане у москви и Петрограду, али 
и српски текстови из часописа. Према таксативном навођењу у предговору 
Великог типика, ти извори су:
1. Пособие к изученију устава богослуженија правосл. церкви Констан-

тина Никољскаго, протојереја, Издање четврто. С. Петерсбург, 1882.
2. Практическоје руководство дља свјашчено-служитељеј при 

совершенији свјатих тајин. А. О. Хојинацкаго. Москва, 1883.
3. Новаја скрижаљ, Венијамина, Архиепископа Нижегородскаого Издање 

петнајсто. С. Петерсбург, 1891.
4. Дни богослуженија правосл. церкви. Г. С. Дебољскаго, Протојереја. 

Издање осмо. С. Петерсбург, 1887.
5. Краткоје изображеније церковнаго устава. Москва, 1866.
6. Историческоје, догматическоје и тајинственоје извјасније на 

литургију, Ивана Дмитревскаго, Издање треће. Москва, 1823.
7. Босанско-херцеговачки и Дабро-босански источник, 1889, 1890 и 1892. 

Сарајево.
8. Хришћански весник, Београд. 

садржајно, типик је подељен на главе:
Првих седам глава односе се на општа правила.
Глава прва: Кад и како се звони? 
Глава друга: Кад се пале свеће и које? 
Глава трећа: Кад и како се облачи свештеник и у које одјејаније? 
Глава четврта: Кад се свлачи и навлачи завеса? 
Глава пета: Кад се отварају и затварају царске двери? 
Глава шеста: Кад и како се кади? 
Глава седма: Кад се скида камилавка и ћелепуш?
Глава осма: Вечерња и повечерије
Глава девета: Јутрења
Глава десета: Часови
Глава једанајста: Света литургија
Глава дванајста: Како служе литургију два или више свештеника с 

ђаконом / без ђакона
6 насловна страна првог издања.
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Глава тринајста: Правила кад свети падне у недељу и суботу
Глава четрнајста: Подела празника7 
Глава петнајста: Непокретни празници
Глава шеснајста: Триод постни
Глава седамнајста: Триод цветни – Пентикостар
Глава осамнајста: Како иду тропари и кондаци на литургији у недељу
Глава деветнаеста: Величанија општа и особита
Глава двадесета: Службе опште
Глава двадесет прва: О читању св. Еванђелија и Апостола
Глава двадесет друга: О храму цркве
Глава двадесет трећа: Како се дочекује Архијереј
Глава двадесет четврта: Како је свештеничко опело и погреб светле 

седмице? Како се свршује парастос – панихида? 
Књига коју прота николајевић није навео у свом предговору као пред-

ложак – Типикон, штампан у москви 1733. године открива нам да је аутор 
дуго чекао на штампање свог Типика. наиме, на првој страни ове књиге 
записао је да је још 1878. године, дакле, следеће године по свом доласку у 
Ириг, а 14 година пре издавања Великог типика, превео и допунио овај Ти-
пикон. Из једног документа посредно сазнајемо да је поднео молбу синоду 
да прегледа и одобри штампање Типика, али да молба није одобрена. То 
сведочи документ који представља мишљење комисије којој је текст био 
предан на преглед. Карловачки протопрезвитер Атанасије Поповић, про-
фесор Богословије протојереј јован Борота и свештеник Георгије Поповић 
потписали су и митрополиту Прокопију Ивачковићу послали своје „немје-
родателно мњеније“ по којем „није нужно да оваково дјело на свет изиђе“.8 
дванаест година доцније, 25. маја 1891. Василије николајевић опет подноси 
молбу митрополиту и синоду, образложену на две странице.9 овога пута 
молби је удовољено и следеће године Типик је одштампан.

у одељку „Листак“ часописа „Српски Сион“, недељног листа за цркве-
но-просветне и автономне потребе српске православне Митрополије кар-
ловачке, бр. 12 од 22. марта 1892. године, објављена је белешка „Велики ти-
пик или Устав црквени“ потписана са „М“ у којој се наглашава хроничан 
недостатак богослужбених књига и упутстава за богослужење, посебно у 
сиромашним црквеним општинама, што представља велики проблем за 

7 није написано у садржају, али стоји у тексту.
8 АсАнусК; документ је датиран 7/19. септембра 1879. Бр. 161.
9 АсАнусК; документ је запримљен и датиран 3/15. јуна 1891. м. 232.
до оба документа смо дошли добротом ђакона Петра николића, који их је пронашао у Архиву 

сАну у сремским Карловцима током свог истраживачог рада на докторским студијама и 
уступио нам копије, на чему му се захваљујемо.
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тачно и исправно обављање богослужења, и истиче да тај недостатак ис-
правља и попуњава николајевићев типик („доскочено тој невољи“). 

1.1.2. Друго издање Великог типика
Друго, поправљено, издање Великог типика изашло је из штампе три-

наест година након првог издања, 1905. године, у 3.000 примерака. 
За разлику од првог издања које је било издање самог аутора, ово је 

штампала српска манастирска штампарија у сремским Карловцима, као 
своје издање. ово издање Типика је допуњено „тамо где се нека празнина 
осећала“ и исправљено на основу додатне литературе:10

1. с. В.Булгаков: Практическоје руководство к совершенију 
богослуженија правосл. церкви. харков, 1893. 

2. Протојереј Ал. маљцев: служебник на немачком језику, Берлин, 1901.
3. свод указаниј и замјеток по вопросам пастирској практики, Воро-

неж, 1887.
4. ј. ј. Бјељустин: о церковном богослуженији, Петроград, 1862. 
5. Протојереј Ал. Розанов: Руководство во богослуж. уставу, москва, 

1902.
6. српски сион од 1895.

сам садржај другог издања је готово исти са садржајем првог. 
Занимљива су три наслова, који се налазе само у другом издању, док их 

у осталим, укључујући и прво, нема. То су наслови: 

· Како се нађе који глас које недеље пада
„Наша св. црква броји осам самогласних гласова, па ако желимо знати 

који је глас које недеље, то треба број недеље од Недеље свих светих са осам 
поделити, те остатак, кад се од њега одузме (јер је у недељу свих светих 
осми глас) означује број гласа. Ако ништа не остане, тада је те недеље сед–
ми глас, ако остане један, то је осми глас, 2, то је први глас, 3, други глас итд.

Н. пр. Недеље 10. после свих светих, који је глас?
10 : 8 = 1; 
2 – 1 = 1 дакле је први глас.
30 : 8 = 3; 
6 – 1 = 5 дакле то је пети глас. (…)“

· Како се пронађе кад је које недеље васкрсно (јутрење) јеванђелије
„Васкрсних или јутрењских недељних јеванђелија има једанаест, па да 

се пронађе број јеванђелија васкрсног које је недеље, треба број недеље од 

10 Предговор другом издању.
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свих светих са 11 поделити, а остатак показује број јеванђелија те недеље; 
ако ништа не остане, те је недеље једанаесто васкрсно. 

На пр. (…)
Нед. 20 : 11 = 1 ; 9 . Које је јутрење јеванђелије? Девето је јеванђ.
Нед. 11 : 11 = 1 ; 0 . Те је недеље 11 васкрсно. 
Нед. 15 : 11 = 1; 4. то је васкрсно (…)“

· Како се пронађе која се кад недеља од свих светих броји
„Треба знати ког је датума и месеца била Недеља свих светих, па од 

тог датума тога месеца на ниже број заоставших дана додати броју ме-
сечних дана, којега желимо знати број недељни, збир са седам поделити, 
производу деобном један додати, и то показује број недеље од свих светих. 
Месечне дане треба по количини дана сабирати. Н. пр. јануар има 31, фебр. 
28-29, март 31 итд.

Ове године 1905. недеља је свих светих 12. јуна, до 1. јула заостало је 18 
дана, те дане треба збиру месечних дана додати, све скупа сабирати и про-
извод са седам поделити и делимку један додати производ је број недељни. 

на пр. 11. септ. који је број недељни од свих светих?
Заостатак 18 треба сабрати са јулом од 31 и авг. од 31 и овоме додати 

11. Збир поделити са 7 и 1 додати. 
18+31+31+11= 91:7=13+1, дакле је то 14. нед.
4. декем. који је број недељни?
18+31+31+30+31+30+4=175:7=25+1=26 нед. итд.“

ова три наслова су веома интересантна. у време изласка из штампе 
другог издања Типика, то је вероватно била драгоцена информација. да-
нас, свакако, оваква упутства нису неопходна, јер се у црквеном календару 
налазе подаци о владајућем гласу, броју недеље по духовима и броју вас-
крсног јеванђеља које се чита. међутим, мислимо да би било добро да су 
приређивачи каснијих издања то објављивали, бар куриозитета ради. 

у време припреме другог издања прота Василије је примао писма са 
сугетијама и питањима, што је искористио за поправљање свог ранијег 
текста. Консултовао се и дописивао са свештеником југом станикићем из 
оросламоша11, који му шаље таблицу столпова за читање јеванђеља у одре-
ђеним пасхалним словима, примедбе на Типик и неке напомене, комен-
таришући решења у Великом типику, од којих нека похваљује, а нека сма-
тра недовољно добрим.12 

11 данас Банатско Аранђелово, општина нови Кнежевац, севернобанатски округ.
12 Ромс, 23.067; 23.068. 
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Прота николајевић је записивао своје одговоре на примедбе и комен-
таре. 

навешћемо кратке коментаре које је прота записао на неке стани-
кићеве примедбе, уз навођење у загради где се то као допуна налази у дру-
гом издању Типика:

· на примедбу да је прелаз са часова на вечерње код Пређеосвећене 
литургије нејасан и да га треба боље написати и навести код поретка прве 
Пређеосвећене у среду прве недеље поста, као што је то у словенском типи-
ку, прота је написао: „Уважено“.

И заиста је уважено. Када се упореди поредак Пређеосвећене литургије 
у првом издању (стр. 71-72) и другом издању (стр. 51-52) и поредак среде 
прве седмице поста у првом издању (стр. 272-273) и другом издању (стр. 
190-191) види се да су у другом издању, на оба места исцрпније описане 
предрадње свештенослужитеља између часова и литургије.

· Примедби да је напомена „Пази“ код поретка Крстопоклоне недеље у 
првом издању (стр. 281), у којој не пише како се врши поклоњење изнеше-
ном крсту, могла бити јаснија, јер тамо где нема у цркви словенски Типик, 
не може се знати како то бива, прота је дописао: „Исправљено“. 

у другом издању (стр. 196) на текст првог издања: „(…) после отпуста 
часова бива поклоњење крсту“ додато је: „при појању самогласних стихира, 
као што је назначено на јутрењи (…)“

· Примедба: „Када на вечерњу има бити вход со евангелијем, а не с ка-
дилом, да ли се тада има читати молитва ̀ Вечер, заутра…`, зато што је 
то вечерње, или треба читати ̀ Владико Господи Боже наш…`, зато што 
је вход со евангелијем?“ Прота је написао: „Чита се прва (пособ. 536. Гласн. 
896, 140.)“

док се у првом издању не помиње коју молитву свештеник чита када је 
на вечерњу вход са јеванђељем (стр. 137), у другом издању, уважавајући по-
менуто питање, под насловом „Божић“ на 97. страни на постојећи текст из 
првог издања: „Вход са Еванђелијем.“, додато је: „Свештеник говори у себи 
молитву входа: ̀ вечер, заутра и полудне.` (Никољски од 1888, стр. 526, ̀ Далм. 
гласник` од 1896, стр. 140.).“

свештеник југ станикић послао је и писма са примедбама на Типик 
које се односе на одступке тј. одступања од редовних јеванђелских читања 
у недељама пред четрдесетницу.13 

нека места у том писму прота Василије је подвукао оловком, а на не-
кима је записао: „Уважено“, „Исправљено“, „Булгаков, стр. 916…“ 

13 једно писмо је у Ромс стављено у групу рукописа под сигнатуром м 10.040, а припада 
писму југа станикића, под сигнатуром 23.066, а друго писмо је под сигнатуром 23.067.
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у свом тексту „Одговор на примедбе о `одступки`“14 николајевић до-
словце наводи речи из писма југа станикића, што значи да је у потпуности 
усвојио његове сугестије. могуће је да овај рукопис представља концепт за 
друго, поправљено издање Великог Типика из 1905. године, будући да се 
овај и још један текст (написан као одговор другој личности) дословно на-
лазе у том издању.

ово су биле само неке измене и допуне у другом издању Типика.

1.1.3. Заједничке особине оба издања Великог типика
оба николајевићева издања Великог типика (1. и 2. издање) имају фус-

ноте и напомене у заградама о извору података, а које је редактор у ка-
снијим издањима избацио. Те напомене су неоправдано избачене, а вредне 
су, с обзиром да показују да је прота озбиљно приступио том послу и да је 
за све што је изнео имао подлогу у литератури. Поред тога, напомене би 
биле и данашњем читаоцу од користи (или бар занимљиве). навешћемо 
неке примере записане у напоменама:15 

· стр. 1/1: 
„Звона у црквеном уставу (…) означавају се речма: било, клепало, кам-

пан, тјажкаја и звона. Нека од тих имена сачувала су се у богослужбеним 
књигама још од оног доба када звона у цркви хришћанској није било (до 9. века 
на истоку), и верни су се позивали на молитву клепалом тј. ударањем маљи-
цом у дрвену или гвоздену даску. Та се даска подразумева под именом била *Во 
било ударајет шест крат (Тип. Понед. I нед. поста и пасхи литург.)*; 

клепала *Клеплет во малиј кампан или ручноје клепало (Тип. гл. 7. на-
вечер)*; древо *О часје 9. ударајут во великоје древо (Тип. Понед. 1. седм. вел 
поста)*; 

или само под називом великоје * Ударајет во великоје и клепет доволно 
(Тип. послед. пасхе)*. 

Звоно означава у типику често реч (…) тјажкаја *Ударајет во великиј 
и во свја тјажкаја (Тип. Благовести на вел. Среду)*; (…)

звона *Во свја звони ударајут (Тип. посљед. артоса на Пасху)*.“

· стр. 2/1: 
„Звони се пред вечерњем *Тип. гл. 9*; (…)
пред јутрењем после полуноћнице *Тип. гл. 9*
и пред литургијом после 3. и 6. часа *(Тип. храм. гл. 35)*.“

14 Ромс, м 10.040.
15 Први број је број стране у 1. издању, број иза косе црте је број стране у 2. издању, а у на-

веденом тексту, текст између звездица је текст напомене.
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· стр. 2/2: 
„Тако исто на велику Суботу на јутрењи при обносу плаштанице око 

цркве (…) звоне сва звона *Тип. вел. Суботе на јутрењи: звон во всја.*“

· стр. 3/2: 
„Звоне први, други и трећи пут у сва звона на празнике господске *Тип. 

25. Децем. Зри 3. Трезвон во всја кампани*; 
и богородичне *Тип. посљед. 25. Марта; ̀ Пособие` страна 39.* 
(…) при посвећењу Епископа *Чин избранија и рукоположенија архије-

рејскаго.*“

· стр. 4/4: 
„(…) пале се те свеће кад се поје ̀ Блажен муж` *Тип. гл. 25.*“

· стр. 12/9: 
„Свештеник благосиљајући кадионицу говори тихо: `Кадило тебје при-

носим…` *Тип. гл. 2.* 
(…) а кад кади појце и народ он се њима помало клања, а они њему *Тип. 

гл. 22.* 
(…) Владаоца и архијереја треба трипут кадити. * Чиновн.*.“

· стр. 23/16: 
наслов „Вечерња кад се поје аллилуја *Тип. гл. 9.*“

· стр. 56/40: 
„(…) свештеник свуче завесу, узме св. еванђелије и крстећи њим часну 

трапезу односно, савијени антиминс говори: `Благословено царство…` и 
полаже опет св. еванђелије на своје место. *Дмитревски: изјаснење св. ли-
тургије, издање треће 1823. § 25.*“

· стр. 56/40: 
„Ако више свештеника служе (…) обично проскомидише најмлађи *Чи-

новн. и новаја скрижаљ II део, стр. 161. § 50.*“

· стр. 70/51: 
„Литургија пређеосвећенх дарова (…) служи се само у седмичне дане 

великог поста, осим суботе, недеље и Благовести, (…) *Правило 49. Лао-
дикијског и 52. Трулског сабора.*“

· стр. 136-137/96: 
навечерје Божића. „(…) свештеник изнесе икону празничну и постави 
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на налоњу и стане пред налоњу и поје се тропар празника (…). *Типик о 
износу иконе ништа не говори.*“

· стр. 145/102: 
„Служба Св. архиђакону Стефану (27. Децем.) (Где је храм цркве или где 

се светкује. *По рукописној књизи `Правило св. архидијакону Стефану`, 
написано од јерођакона хоповског Арона г. 1787. која се налази при св. Успен-
ској цркви у Иригу.*“

· стр. 161/113: 
„(…) велико водоосвећење (…) оно што се на вечерњи Богојављења 

свршује, чини се у спомен крштења Јованова и крштења оглашених, који су 
примали крштење у очи Богојављења *Дебољски I Дни богослуженија, Пе-
троград 1887. стр. 62. и Григорије Назијанз. слово 40. (…)*“

· стр. 212-213/148-149: 
Благовести на Велики петак. „После заамвоне молитве поју се стихире 

стиховње (…) *`Школски лист` за год. 1866. страна 75. и Пособије.* 
Док се те стихире поју свештеник и ђакон свлаче свечано одјејаније и 

облаче црно. *Пособије, страна 585.*“ 
Благовести на Великu суботu, јутрење. „Од почетка јутрење обучено 

је свештенство у црно одјејање до полијелеја, кад се почне појати ̀ Хвали-
те имја Господње`, свуче црно и облачи свечано (…) до великог славословија; 
онда опет облачи црно. *Пособије 585.*

Кад се почне појати ̀ Свјатиј Боже` (велико) онда свештенство, обхо-
дећи храм трипут, носи плаштаницу (…) *Пособије, стр. 587. 2. и о цер-
ковн. богослуженији оо I. I. Бјељустина 1862. стр. 440.*“

· стр. 234/163: 
Пренос моштију св. николе, у недељу 7. после Пасхе. „(…) Место ̀ Ви-

дјехом свјет истиниј` поје се тропар празника `Вознеслсја јеси во славје` 
*Пособије стр. 612, Краткоје изображеније црковн. устава. Москва 1866. 
стр. 64 и Дмитријевски, Изјасненије литургији, издан III. Москва. 1823. 
стр. 249. § 137. б.*“

· стр. 354/247: 
„Мали отпуст гласи овако: `Христос истинити Бог наш (…) свјатих 

сербских (…) Арсенија и Максима (…) *Служебник печатан у Будиму 1825. 
и у Бечу 1854.*“ 

· стр. 361/252: 
„Отпусти на празнике господске. Ако падне попразнство или оданије 
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тих празника у недељу не говори се отпуст празнични, но недељни. *Ни-
кољски, стр. 235. и Розанов, Руков. 387.).*“16

· стр. 362/252: 
„Отпуст при знаменовању новорођенчета. Иже на објатијих правед–

наго Симеона (…) *Требник Петра Могиле, год. 1646.*“

1.1.4. Медијска пропраћеност штампања Великог типика
Припреме за штампу, како првог, тако и другог издања изазвало је ве-

лико интересовање јавности. 
Прота николајевић је у „Српском Сиону“, часопису Карловачке митро-

полије, објављивао позиве за претплату, а уредништво је доцније позивало 
читатељство да обрати пажњу на те огласе, уз препоруку те књиге свим 
свештеницима и црквеним општинама. у броју 12. од 22. марта 1892. пот-
писник текста (потписан само са „м.“) негодује због незаинтересованости 
свештеника и црквених општина за претплаћивање на књигу, која надо-
мешта „ту нужду и потребу које наша црква те како осећа и трпи“: „(…) 
Скоро за 4 месеца није се још ни близу једне стотине уписало, и то из свију 
епархија ово- и оностраног Српства! Прави је то јад и чемер, нечувена не-
хатост и крајња немарност, не само од стране свештеника, учитеља и 
богослова, него још више од стране црквених општина, које су у првој ли-
нији позване да свака за своју цркву такву књигу набави. (…)“17

у истом часопису излазиле су и критике Великог типика, углавном по-
зитивне. 

Представљајући прво издање, уредништво, у броју 36, од 6. септембра 
1892. године пише: „(…) То је, ето, простран наслов одличне и драгоцене 
књиге (…) којом је вредни парох иришки Васа Николајевић обрадовао цркву, 
свештенство, богословски подмладак и учитељство, који ће сви скупа има-
ти у овом добро распоређеном, садржине пуном и лепо српски написаном 
`Великом типику` сигурнога путевођу и исцрпљиво упутство за правилно 
и једнообразно вршење свих црквених и обредних дужности. Као вредна 
пчелица, што сабира из многих цветова слатки мед, тако је вредни парох 
иришки г. Николајевић из најбољих извора, из најодабранијих књига богате 
руске књижевности, по нашем великом црквеном типику прибрао, распо-
редио, протумачио и написао у једну књигу све што сачињава прави устав 
црквени – те нам је дао у руку књигу, која правој потреби одговара.“18

16 у 1. издању нема ове напомене.
17 сс; бр. 12/1892; стр. 188.
18 сс; бр. 36/1892; стр. 642.
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уредник часописа, прота димитрије Руварац, у броју 14, од 31. јула 1903. 
године о потреби Типика, али и о неодговорном одношењу свештеника 
према богослужењу пише: „(…) И ако је св. арх. Синод одобрио да се овај 
„Типик“ као школска књига у Богословију уведе, и ако је она неким – јер је 
сваки имао није – богословима као уџбеник послужила; опет сам видео да се 
и богослови као млади свештеници, као и други неки старији свештеници, 
прописаног правила не држе. (…) Да би се једном код нас у свима нашим 
црквама увела жељена и нужна једнообразност при богослужењу, добро би 
било да наша високопреосвештена г. г. Епископи издаду окружницу, којом 
озбиљно да наложе свему подручном свештенству обојега реда да се при 
богослужењу има строго придржавати прописаног црквеног правила, а не 
по наслеђеном месном или својевољно уведеном обичају да служи. (…)“19 

Професор милош Анђелковић је у часопису „Весник српске цркве“, 
листу свештеничког удружења из Београда, 1904. године изнео мане Типи-
ка, а прота му је, у чланку „Две три на још неколико речи од Мил. Анђелко-
вића“, одговорио на те замерке.20 навешћемо неке одговоре: 

„Г. Анђелковић вели да је погрешно што се у неким црквама на богоро-
дичне празнике поје место: Молитвами Богородици: во свјатих дивен си… 
Ту нема право. Не у неким, но у свима црквама на богородичне празнике 
треба појати: во свјатих дивен си: а не молитвами Богородици: јер се тај 
уметак односи на Христа, Спаси ни Сине божији. (…)“

„А што г. Анђ. наводи да не стоји нигде написано да се антиминс губом 
прекрстити има, на то му ено одговара у архијереј. чиновнику, на који се и 
Никољски (…) позива.“

„(…) Нити за време појања Херувимске песме, нити Свјати Боже: не 
подиже руке своје (…) свештеник, јер то нигде и не пише, а не би имало ни 
смисла. Дижу се руке горе само при призивању св. Духа: `Господи иже пре-
свјатаго твојего духа…` (…) а за време Херувимске песме и Свјати Боже: 
свештеник се само трипут поклања пред престолом.“21

„Кардинална погрешка при возгласу: `Примите, јадите` и `пијте од 
њеја вси`. То је зацело кардинална погрешка, али шта ћемо кад нам сам 
служебник прописује тако да чинимо. Ми се у свему позивамо на служебник, 
а ту би га напустили; но то не смемо чинити све дотле док се он не измени. 
Слушао сам од многих свештеника, а код неких сам и видео да при изгова-
рању тих возгласа не показују руком, него руке скрсте преко прсију, и то је 
добро. Но, ко ће наредити да тако сви имамо чинити? И догод се то не на-

19 сс; бр. 14/1903; стр. 438.
20 ВсЦ; свеска vii, (јули 1904), стр. 633-639.
21 И до данас је остала устаљена пракса код нас да свештеник на херувимској песми диже руке, 

а тога нема у „Великом типику“.
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реди, дотле ће свештеник увек држећи се служебника показивати руком и 
говорити…“

Из овог одговора види се да је прота строги легалиста. он, иако сматра 
да је нешто од литургијских радњи исправније или боље чинити, ипак ин-
систира да се истраје у постојећој одредби служебника, док више црквене 
инстанце не промене ту одредбу.

Из свих написа о потреби једнообразности богослужења склони смо 
да закључимо да се ту ради о црквеној свести на високом нивоу, односно, 
да се под потребом једнообразности не мисли на секундарне, ефемерне, 
елементе и нијансе истог богослужења, него се мисли на потребу служења 
по црквеном правилу (типику), које није било свима познато и потребу да 
се избегну грубе повреде тога правила, супротстављајући га произвољним 
(и најчешће неисправним) обичајима код појединих свештеника. јер, сви 
аутори написа говоре о Великом типику, а то је књига која садржи управо 
указивања на те битне елементе правилног богослужења. 

након изласка из штампе другог издања Великог типика „Богословски 
гласник“, часопис за православну богословску науку и црквени живот, из 
сремских Карловаца, чији су власници и чланови уређивачког одбора про-
фесори Карловачке богословије, у тексту професора јована Живковића 
критички се осврће на ово издање Великог типика: „(…) Кад се која књига 
по други пут издаје, онда се штошта и поправи, дотера, и тада се на на-
словни лист метне обично `друго поправљено издање`. Тако је и са овим 
`Великим типиком` (…). У њему заиста и има поправака, измена и доме-
така, које добро долазе – ал има по штошта, скоро много тога, што се 
могло поправити, дотерати, изменити и изоставити. Прво што би се у 
овом другом поправљеном издању могло очекивати, била би боља преглед–
ност целе књиге; а та се прегледност мора истаћи већ у садржају. (…)“.22 

обративши пажњу на ове замерке о прегледности нисмо схватили на 
шта је проф. Живковић мислио.

две највеће замерке проф. Живковића:
· „Несклад о неким радњама на свеноћном бденију, свакидашњем јут-

рењу (стр. 23, 29 и 185) (…) Тако се на бденију (стр. 23.)23 упућује свештеник 
да изиде да чита молитве јутрењске код читања псалма Господи Боже 
спасенија мојего, на стр. 29.24 кад сврши прва три псалма (што се у осталом 
подудара с оним на стр. 23.), али на стр. 185.25 прописује се свештенику да 
изиде кад се почне читати пс. 102. (5. у шестопсалмију).“

22 БГ; 1905; књ. viii; стр. 277.
23 свеноћно бденије уочи недеље (прим. д.ј).
24 јутрење свакидашње (прим. д.ј).
25 у понедељник прве седмице светог поста (прим. д.ј).
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Примедба је на месту. једино на месту где се описује почетак часног 
поста стоји да свештеник излази онда када се почне читати 102. псалам (а 
то је пети псалам у шестопсалмију), док на друга два места где се помиње 
јутрење (свеноћно бденије уочи недеље и јутрење свакидашње) пише да 
свештеник излази у епитрахиљу пред Царске двери да чита јутрењске мо-
литве онда када почињу да се читају друга три псалма шестопсалмија. За-
што је то тако није нам јасно.26 међутим, сматрамо да то није толико битно; 
битно је прочитати молитве, а не када се излази пред Царске двери. узгред 
буди речено, нигде се код николајевића не налази одредба, која се налази у 
савременом служебнику, да за време прва три псалма свештеник чита мо-
литве пред часном трапезом, а потом излази пред Царске двери, већ само 
стоји да у одређено време излази и чита молитве.

· „Несклад партија о пређеосвећеној литургији (стр. 52. и 190.) (…) Не-
склад о развијању антиминса (стр. 52. и 190.) (…) На стр. 52. `Свештеник 
кад се почну читати катизме … донесе са жртвеника св. дискос на раз-
вијени антиминс и т.д.` а на страни 190. `Кад се почне појати Господи 
возвах: свештеник развија антиминс…` и иде по дискос и т.д.“

Први текст о Пређеосвећеној литургији се налази у глави xi „Света 
литургија“, а други у глави xvi „Триод постни“, под насловом „Среда прве 
седмице поста“. Тачно је да текстови нису идентични. Заиста, прота Ва силије 
наводи различите праксе свештених радњи на почетку Пређе осве ћене 
литургије. у првом тексту стоји: „Свештеник кад се почну читати катизме 
(по некима полаже се агнец на дискос за време првог антифона, кади се о дру-
гом, а преноси се на трећем (Хоин. 114. и Булгак. 67.4.) донесе са жртвеника св. 
дискос на развијени антиминс, који по преносу опет савије (…)“27

у другом тексту пише: „Кад се почне појати Господи возвах: свештеник 
развија антиминс (Пособие, 459) који по преносу опет савије, оде до проско-
мидије (…) а дискос донесе на трапезу (…)“28

дакле, заиста постоји разлика у та два текста.29 Разлог овога нам је 
такође непознат као и у прошлом случају. међутим, ни једна од ове две на-
ведене праксе није у подударности са данашњом праксом, забележеном у 
сваременом служебнику, по којој се антиминс отвара и доноси дискос при-
ликом читања другог антифона, за време трећег антифона се полаже Аг-
нец, а када се почне певати „Господи возвах…“ кади се, док се на певање 
стихова „Положи Господи“ преноси се Агнец на Предложење. 

26 Тако је у свим издањима „Великог типика“.
27 „Велики типик“, друго издање, стр. 52.
28 н.д. стр. 190.
29 Тако је у свим издањима „Великог типика“.
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не делимо став проф. Живковића, да су те разлике „у стању до забуне 
довести“. мишљења смо да постојеће разлике у текстовима не узрокују 
збуњивање читатеља, већ да се допуњују пошто се у њима виде различите 
праксе. својим навођењем различитих података за исту ствар прота Ва-
силије николајевић нам је пружио увид у постојање разних пракси и по-
казао нам живост, а не окамењеност типика. непримерено је тражити да за 
богослужење, које је живо ткиво Цркве, упутство буде ригидно до сваке 
појединости попут таблице множења. 

Ипак, схватајући време када је Типик настао, време формализма у све-
укупном црквеном животу (који и данас, нажалост, перзистира у неким 
круговима), време када се желело да све буде регулисано по строгим пра-
вилима, осатвљамо могућност да је тадашњи читалац, очекујући готова 
строга решења, могао бити збуњен. ми бисмо данас рекли да се прота Ва-
силије потрудио да буде прави инвентивни аутор, не желећи да други текст 
буде копија првог.

у сваком случају, замерке проф. Живковића показују његову заинте-
ресованост за материју, пожртвованост и педантност у прегледању књиге. 
Ипак ћемо рећи да поред (можда и оправданих) замерки на ову књигу, 
нико од учених професорских глава које су изнеле, или нису изнеле замер-
ке, није написао нешто попут Великог типика, него је то урадио један сре-
мачки поп (за којег не можемо рећи да је неук, али ни да је учен колико 
професори).

И други свештеници су се јављали проти са коментарима. По питању 
читања јеванђеља (углавном о одступањима од редовних јеванђелских чи-
тања у недељама пред четрдесетницу) водила се и расправа по часописима.

1.2. Треће издање Великог типика
Треће издање Великог типика изашло је из штампе 1929. године, када 

прота већ није био жив. Издао га је стеван Ђ. стратимировић из сремских 
Карловаца.

ово издање, по изнешеној грађи, идентично је са прва два. Приређивач 
је направио неке мање, по нашем мишљењу, небитне, али и лоше, преправ-
ке: избацио је многе фусноте и напомене у заградама и избачена су три 
наслова: о тражењу владајућег гласа, тражењу васкрсних јеванђеља и тра-
жењу броја недеља по духовима.

1.3. Четврто издање Великог типика
Четврто, исправљено и допуњено, издање штампано је у Београду 

1971. године, у издању светог архијерејског синода сПЦ. садржајно се не 
разликује од претходног, с тим што је додато правило за празник i и ii 
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обретења главе св. јована и младенце (стр. 120). Такође, додата су два на-
слова: служење св. литургије са архијерејем (стр. 264) и Пасхална таблица 
1970-2000. (стр. 267). 

1.4. Још једно издање Великог типика
Године 1984. одштампано је још једно издање Великог типика. Издао га 

је Завод за умножавање при св. арх. синоду, али то је само фототипско 
издање четвртог издања из 1971. године. 

1.5. И још једно издање Великог типика
Појавило се у јавности и најновије издање Великог типика у издању 

светог архијерејског синода сПЦ из 2019. године.
Према каталогизацији народне библиотеке србије то је фототипско 

издање из 1892. године. међутим, то је нетачан податак. не само да није 
фототипско (није идентично изгледом), него није ни уопште прештампано 
издање (није идентично ни садржајем). ово је прештампано (вероватно 
фототипски) четврто издање из 1971. године. сходно томе, ово издање не 
доноси ништа ново у односу на четврто издање изузев што је Пасхална 
таблица (1970-2000) замењена новом (2000-2100).

2. Аутори који се у својим радовима позивају  
на Велики типик Василија Николајевића

Аутори који се у оквиру својих радова вишекратно позивају на Велики 
типик проте николајевића су аутори који се, наравно, баве литургичким 
темама: митрофан Бан, Лазар мирковић, Патријарх Павле и Петар нико-
лић и то углавном у фуснотама. 

И други аутори литургичких текстова се позивају на николајевићев 
типик, али именовани то чине у већој мери. митрофан Бан наводи у фус-
нотама николајевићев типик на 31 месту, Лазар мирковић на 6 места, Па-
тријарх Павле на 5 места, а Петар николић у једној опширној фусноти, која 
заслужује коментар.

Илустративно ћемо навести нека места.

Митрофан Бан
Кратки црквени устав за свештенике и ученике богословско-учи-

тељске школе, по Михаиловском и Николајевићу; Цетиње, 1901.
Поред ознаке у наслову да је књига састављена по николајевићу, прота 

Василије се помиње и на: 
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стр. 1: 
уводна напомена аутора: „При овоме дјелу строго сам се држао цркве-

ног устава кога су написали учени књижевници: Протојереј Василиј Ми-
хаи ловскиј (С. Петерсбург, 1871.) и Јереј Василије Николајевић (Нови Сад, 
1892.).“

стр. 54: 
у тексту стоји: „Ако Благовијест падне на Велики Петак служи се та-

кође литургија Златоустова“, а у фусноти: „Типик Јереја Василија Нико-
лајевића, Нови Сад, 1892. стр. 78.“

стр. 110-129: 
у тексту се наводе одредбе за богослужења од светле седмице до не-

деље свих светих, а у 13 фуснота аутор се позива на одређену страницу 
николајевићевог типика.

стр. 131-149: 
Аутор наводи одредбе за појање тропара, кондака, катавасија, „чес-

њејшују“ и величанија и у 13 фуснота се позива на николајевићев типик 
наводећи односну страницу.

стр. 169: 
на крају текста под насловом „Панихида“, у којем се излаже поредак 

овог обреда (почетак на стр. 164) стоји фуснота: „Велики типик В. Нико-
лајевића, Нови Сад, страна 418.“

стр. 173-176: 
наслови „Како служе литургију два или више свештеника с дјаконом“, 

„Како служе литургију два или више свештеника без дјакона“ садрже 2 
фусноте у којима се позива на Велики типик Василија николајевића, са 
односним страницама у њему.

стр. 177: 
након два текста стоје две опаске: „Пази“. у њима се износи поредак 

Литургије, ако се приноси свечарско кољиво и ако се врши помен упоко-
јенима. Иза прве опаске стоји фуснота у којој пише: „Велики типик В. Ни-
кол., стр. 80.“

протопрезвитер др Лазар Мирковић
1. Хеортологија или историјски развитак и богослужење празника 

православне источне цркве; Београд, 1961.
стр. 1:
Аутор у предговору пише: „Да ова књига, намењена студентима Бого-

словског факултета и свештеницима Православне српске цркве не би има-
ла сувише велики обим, нисмо у њу унели како се врши богослужење на праз-
нике по типику. Зато је потребно да сваки онај ко изучава литургику по 
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овој књизи има при руци Велики типик или Типик В. Николајевића, који је 
извод из Великог типика.“

2. Православна литургика, први опћи део; сремски Карловци, 1918.
стр. 145, фуснота 1:
„Са осталим књигама унесен је из Русије у српску цркву и типик или 

црквени устав, поред кога постоји од 1892. год. и Велики типик или Устав 
црквени који је по верним изворима допунио, на српски превео и благословом 
св. Арх. Синода издао протојереј Василије Николајевић, парох иришки (II 
поправљено издање Ср. Карловци, 1905.). Прота В. Николајевић приређивао 
је и издања неких богослужбених књига. Затим имамо од митрополита 
Митрофана Бана Кратки црквени устав за свештенике и ученике бого-
словско-учитељске школе, по Михајловском и Николајевићу, Цетиње, 1901.“

стр. 209, фуснота 1:
у тексту се говори о отпусту у српској Цркви и у фусноти стоји: „Види 

В. Николајевић, Велики типик, 1905. стр. 347.“
стр. 287, фуснота 3: 
„(…) Ако од 32. недеље па до недеље Митара и Фарисеја недостане сед–

мичних зачала, одброје се зачала од седмице месопусне до недеље по Бого-
јављењу унатраг; а за недељу може недостати само једно зачало и онда се 
пред Закејевим (зач. 94. од Луке) чита јеванђелије о Хананејци из Матеја 
(зач. 62.) (…) Николајевић, Вел. типик, стр. 265 и 266.“

стр. 288, фуснота 1:
у тексту се говори о времену читања јеванђеља по марку и у фусноти 

стоји: „(…) В. Николајевић, Вел. тип. стр. 266.“
стр. 290, фуснота 2:
у тексту се говори о читању зачала из Апостола и у фусноти стоји: „В. 

Николајевић, Вел. тип. стр. 269. (…) о читању јеванђелија види такође 
Николајевић, Вел. тип. стр. 261 (…)“

Патријарх српски Павле
Општи типик преко целе године; књ. шеста, Београд, 2010.
стр. 53, фуснота 143:
Пишући о входноју седмичних дана аутор се у фусноти, уз још једног 

аутора, позива и на николајевићев типик: „Типик Николајевић (…)“.
стр. 59, фуснота 162:
да се не читају три Апостола, већ да се трећи чита као подзачало аутор 

се у фусноти позива на „Николајевићев типик, стр. 239-240.“
стр. 59, фуснота 165:
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на страну 239. николајевићевог типика аутор се позива и код одредбе 
да се, ако свети са бденијем бива у суботу, чита и Апостол њему.

стр. 60, фуснота 168:
у тексту о „отступкама“ код упутства о читању јеванђеља, у фусноти 

стоји: „(по Типику Николјевићевом)“.
стр. 81, фуснота 64:
да се катавасија иза оданија сретења пева благовештенска, аутор се 

позва на николајевићев типик: „Типик, Николајевић“.

Петар Николић
Богослужбене књиге Карловачке митрополије у XIX столећу; у „Са-

борност“ бр. 10, Пожаревац, 2016.
стр. 113, фуснота 117:
у попису типика под редним бројем 4 у фусноти стоји: „Велики типик, 

1891, Сремски Карловци“, а у фусноти пише: „Велики Типик. По верним изво-
рима допунио, посрбио и с благословом и дозволом Св. архијерејског синода 
17. октобра 1891. М. 449/син. 19 саставио протојереј Василије Николајевић, 
парох иришки и члан архидијецезалне конзисторије. Типик је издање Сте-
фана Ђ. Стратимировића и штампан је у Сремским Карловцима. Тим по-
водом објављен је текст у ̀ Српском Сиону` (…).“

у николићевом тексту и фусноти изнесени су подаци о николаје ви-
ћевом Типику, који се могу односити на сва издања. међутим, прецизно-
сти ради указаћемо на неке грешке које смо запазили. наиме, Типик јесте 
добио дозволу синода 1891. али је из штампе изашао 1892. године и то не у 
сремским Карловцима него у новом саду, у издању аутора. на ово се из-
дање односи поменути приказ у „српском сиону“. Типик који је издање 
стевана Ђ. стратимировића је треће издање, штампано 1929. године у срем-
ским Карловцима, након смрти проте Василија.

једно специфично помињање Великог типика и проте Василија нико-
лајевића:

Епископ Атанасије (Јевтић) 
О обнови литургијског живота, а не промени или реформи Литургије  

– осврт на одлуку протеклог Св. Арх. Сабора30

Пишући (и полемишући) о типицима аутор у наводи у тексту:
„(…) говорите, и сведочите, о заиста вековном и живом Светом Пре-

дању Православља, и немојте хибриде проглашавати за мерило орто док-

30 https://svetosavlje.org/o-obnovi-liturgijskog-zivota-a-ne-promeni-ili-reformi-liturgije/ и „Пра-
вославље – новине српске патријаршије“, бр. 968; 2007, стр. 18-26.
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сије. Што се, пак, тиче, по г. н.н.31 ̀ важећег Типика` СПЦ, који ̀ у контину-
итету одржава дух, вјеру, мисао и богослужбене прописе Св(етог) Саве`, то 
у СПЦркви може бити само Никодимов или Романов Типик, а никако хи-
бридни `дајџест` (=синопсис) Николајевићев (претенциозно назван 
`Велики Типик то јест Устав Црквени`), својевољна `синтеза` једног 
карловачког проте из 19. века (без обзира на наведену `литературу`, 
која је такође карактеристична, достојна оне југозападноруске и кар-
ловачке ̀ традиције` (…).“32

фуснота бр. 4:
„Да, Свети Сава није у новоподигнути Хиландар пренео Типике Русика 

или Ватопеда, него Студитски=Јерусалимски Типик Манастира Св. Саве 
Освећеног из Палестине (…). Пуни Типик Јерусалимски (јер Св. Сава није 
превео цео Богослужбени Типик) превео је његов наследник Архиепископ Ни-
кодим (1319.г.) и то је, ако већ хоћемо, важећи Богослужбени Типик наше 
Српске Цркве, а не тај на који г. н.н.33 мисли (николајевићев, прим. д.ј.)“

фуснота 7:
„(…) н.н.34 је, (…) поднео захтев за (…) повратак на `Николајевићев 

Типик` (…) Али зато има, напр. напомена као ова: ̀ Кад два свештеника (у 
јерејској Литургији) служе, онда старији стоји с јужне стране ч(асне) тра-
пезе, а млађи са северне` (с.34)! Дакле: нема Предстојећег на Св. Литургији! 
Аферим Прото! Или пак ово упутство за службу уочи Божића: `Затим се 
постави свећњак са упаљеном свећом и налоњ насред цркве, свештеник из-
носи икону празничну, постави на налоњ и стане пред њу и свештеник поје 
тропар празника - и кондак - потом унесе икону у олтар, да не би ко, пре 
времена целивао` (с.84)! - Јесмо ли ми Срби иконоборци, кад оваквим ̀ важе-
ћим Типиком` сиротињи раји запрећујемо целивање Свете Иконе (…).“

ЗАКЉУЧАК
Прота Василије николајевић засигурно спада у ред значајнијих лич-

ности у српској цркви. Био је угледан и уважен свештеник за живота. до-
цније, па све до данашњих дана, неправедно је потиснут, маргинализован 
и готово заборављен у црквеном животу. Широј црквеној јавности познат 
је само по свом Великом типику, иако то није једино значајно дело овог 
аутора.

31 Аутор наводи пуно име личности са којом полемише, али то није битно за наш рад.
32 Истакнуо д.ј.
33 Аутор наводи пуно име личности са којом полемише, али то није битно за наш рад.
34 Исто.
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много година након издања Великог типика, али и након завршетка 
свог земног живота прота Василије је доживео велику неправду. наиме, 
када се крајем 20. века распламсала (вероватно циљно изазвана) расправа 
око „старог“ и „новог“ начина богослужења, у то расправно, а на моменте 
и свађалачко коло, увучен је и прота николајевић. у жару расправа, док су 
једни потезали „николајевићев типик“ да оправдају своје ставове и став-
љали га на пиједестал недодирљивог, други су тај исти типик користили да 
на основу њега самог докажу како је неисправан.

Прота Василије николајевић, засигурно, није писао Типик са жељом 
да изазове свађе и неплодне расправе, посебно не стотињак година касније. 
И зато Велики типик проте Василија николајевића не треба користити за 
јалове расправе и не сме га се мешати у испразне унутарцрквене борбе 
двадесетог и двадесет првог века. 

на овом месту дужни смо изнети апологетски коментар на текст горе 
цитираног изузетног теолога нашег времена, теолога par excellence, на чи-
јим делима се и дан–данас учимо. дело „Велики типик“ проте Василија 
николајевића засигурно није „својевољна `синтеза` претенциозно назва-
на ̀ Велики Типик` то јест ̀ Устав Црквени`“. 

Ако се свашта друго и може рећи за проту Василија николајевића, 
онда се не може и не сме рећи да је био својевољан, а још мање произвољан. 
То потврђује и ово дело, али потврђују и други његови списи. наиме, по-
казали смо да је прота николајевић све посматрао са више страна, консул-
товао разну доступну литературу и разговарао са многим ученим људима. 
Из протиних преписки и одговора види се да он није био сујетан човек, већ 
је тражио помоћ и консултовао се са људима који су познавали материју 
(чак можда сегментарно и боље од њега). Такође се види да није био ни 
површан, него напротив, врло темељан, одговоран и озбиљан у свом раду.

Општа оцена значаја Великог типика
Велики типик проте Василија николајевића је заиста велико и зна-

чајно дело. Велико је по обиму тема које обрађује (што се види и из наслова 
прва три издања); велико је спрам ситуације у времену у којем је писано; 
велико је по значају, како у времену настајања, тако и данас.

Типик се, између осталог, бави и компликованим детаљима, које данас 
од „теренских“ свештеника готово да нико и не зна, као што су јеванђелски 
столпови, пасхална слова, одступке у редовним читањима јеванђеља, (јер, 
дани празновања ускрса и јеванђелска читања данас се добијају написана 
у календару). То је вредно пажње јер показује велики труд аутора и поз-
навање правила Типика.
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Велики типик је настао у време хроничног недостатка богослужбене 
литературе и непознавања богослужбених поредака. Његовим изласком 
из штампе, појавио се, а и данас је то, одличан практикум за свештеника. у 
њему и данас сваки свештеник који жели да разреши неке практичне недо-
умице у богослужењу може наћи податке помоћу којих може да се научи 
или да се подсети. Писан је на основу руске литературе која је била доступ-
на, са свим њеним врлинама и недостацима. Прота Василије николајевић 
није могао да обилази древне манастире некадашње србије, а тадашње 
северне Турске, нити је могао ићи у хиландар, а нити студирати у солуну 
и Атини, није живео ни у времену интернета и лаке доступности инфор-
мација, да би могао да проучава древне рукописе. Завршио је, после гим-
назије, Карловачку богословију, док даље школовање у Русији, које је пла-
нирао, није успео да оствари. 

својим „Великим типиком“ прота Василије николајевић је остварио 
оно што је могао и писао је чистог срца онако како је могао и из чега је мо-
гао. с друге стране, запитајмо се где бисмо били данас да није „никола-
јевићевог типика“, какав год да је он. 

Зашто се у овом народу безмало стотридесет година није нашао ни 
један други „николајевић“ да напише типик на српском језику, па макар и 
лошији, ако не бољи?

николајевићев Велики типик је био покушај едукације парохијског 
свештенства и покушај уједначавања богослужења. напросто, то је био 
први типик на говорном језику једног огромног дела аутокефалне српске 
Цркве, коју називамо Карловачком митрополијом, која је, уз све муке и 
проблеме, имала континуитет каквог-таквог слободног живота, за разлику 
од оног дела који се налазио под отоманском влашћу, у времену када се из 
разних разлога давно изгубила веза са старим српским типицима. 

Забрињава чињеница да се нико од велеучених теолога, свакако много 
ученијих него што је то био прота Василије николајевић, од његовог вре-
мена до данас није нашао било да преради његов типик, било да преведе на 
данашњи говорни српски језик неки од старих српских (и не само српских) 
типика и објави га, како би наша Црква имала свој важећи и испараван 
типик, усклађен са древним типицима и традицијом српског богослужења. 

После смрти проте Василија николајевића, издата су два издања њего-
вог типика (углавном фототипска) и ни у једном нису исправљена места 
сумњивог квалитета (којих свакако има), као што је, на пример, место: да 
се на часовима уочи Божића празнична икона најпре износи на средину 
цркве, а потом уноси опет у олтар „да не би ко пре времена целивао“.35 Такве 

35 Интересантно да се тај додатак о „прераном целивању“ не налази у првом издању Типика 
(стр. 137). Зашто је прота то додао у 2. издању (стр. 96) и где је то нашао тј. шта му је био предложак, 
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ствари нису диране, али су зато избачене фусноте у којима је прота наво-
дио изворе за нека решења у свом типику, што га је показивало као те-
мељног човека и аутора који није „исисавао из прста“.

николајевићев Типик представља сведочанство богослужбеног по-
ретка у Карловачкој митрополији. При просуђивању овог Типика и њего-
вог значаја, ни Типик, а ни његов аутор не смеју се ишчупати и изоловати 
из контекста времена у којем је аутор живео, а Типик настао. Као и свако 
други, и прота Василије николајевић се уклапа у оно опште место у социо-
логији да човек више личи на своје време него на своје претке. у време 
његовог живота, опште стање у Карловачкој митрополији је било као и у 
држави и моћнијој Римокатоличкој цркви – општа жеља за унификацијом 
целокупног живота, па и богослужења са свим негативним и позитивним 
странама тога, и јуридичко сагледавање света, па и црквеног живота. Када 
се уз то дода тешка доступност литературе, вековно раскорењивање и раз-
везивање веза са древним православним (и српским) црквеним и бого-
службеним устројством, акутна потреба да се упристоје свештенослужења 
неуких или полу-учених свештеника, тешко да је могло настати боље дело 
од бољег аутора него што је Велики типик проте Василија николајевића.
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Скраћенице за коришћену литературу

АСАНУСК = Архив у сремским Карловцима под управом сАну – Београд; 
фонд митополијски и Патријаршијски

БГ = „Богословски гласник“, часопис за православну богословску науку и 
црквени живот; сремски Карловци.

ВСЦ = „Весник српске цркве“, лист свештеничког удружења; Београд; 1904. 
СС = „српски сион“, недељни лист за црквено-просветне и автономне по-

требе српске православне митрополије карловачке, сремски Карловци / звани-
чан лист за црквено автономне потребе и јерархијско-црквене ствари српске 
православне митрополије карловачке; сремски Карловци

М 10.040  = Беседе и др. 
РОМС = Рукописно одељење матице српске (број иза је каталошки број)
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