
БОГОСЛОВЉЕ И ДУХОВНИ ЖИВОТ
КАРЛОВАЧКЕ МИТРОПОЛИЈЕ

Година 2:  
КУЛТУРоЛоШКа и оБРаЗоВна ПРЕПЛиТаЊа  

и УЗаЈаМни одноСи ЦРКаВа и ПоЛиТиЧКиХ ЕнТиТЕТа  
ЦЕнТРаЛнЕ и ЈУГоиСТоЧнЕ ЕВРоПЕ од 1690. до 1918. ГодинЕ



Centre for Liturgical Studies
MONS HAEMUS

Центар за литургичке студије
МонС ХЕМУС

и
инСТиТУТ За ЛиТУРГиКУ и ЦРКВЕнУ УМЕТноСТ

Православног богословског факултета 
Универзитета у Београду

БОГОСЛОВЉЕ И ДУХОВНИ ЖИВОТ КАРЛОВАЧКЕ МИТРОПОЛИЈЕ
Година 2: 

КУЛТУРОЛОШКА И ОБРАЗОВНА ПРЕПЛИТАЊА  
И УЗАЈАМНИ ОДНОСИ ЦРКАВА И ПОЛИТИЧКИХ ЕНТИТЕТА  

ЦЕНТРАЛНЕ И ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ ОД 1690. ДО 1918. ГОДИНЕ

у оквиру Пројекта КаС-а:
Теологија и модерно друштво: о неопходности међурелигијског дијалога  

и Пројектне теме Матице српске:  Богословље и духовни живот Карловачке 
митрополије  – од краја XVII до почетка XX века

уредник: др Владимир Вукашиновић

припрема и штампа: инТЕРКЛиМа-ГРафиКа, Врњци

тираж: 300 примерака

наУЧни СКУП СЕ одВиЈаO Под ПоКРоВиТЕљСТВоМ  
ПРаВоСЛаВнЕ ЕПаРХиЈЕ БаЧКЕ

ФОНДАЦИЈЕ КОНРАД АДЕНАУЕР



БОГОСЛОВЉЕ И  
ДУХОВНИ ЖИВОТ  
КАРЛОВАЧКЕ МИТРОПОЛИЈЕ

Година 2:  
КУЛТУРоЛоШКа и оБРаЗоВна ПРЕПЛиТаЊа и 

УЗаЈаМни одноСи ЦРКаВа и ПоЛиТиЧКиХ ЕнТиТЕТа  
ЦЕнТРаЛнЕ и ЈУГоиСТоЧнЕ ЕВРоПЕ  

од 1690. до 1918. ГодинЕ

Зборник радова са научног скупа

Београд – нови Сад, 17-18. децембар 2018.

Београд
2019.





С а д Р Ж а Ј

Програм конфернеције  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

Владимир Вукашиновић 
Уводна реч  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Владислав Пузовић 
Дореволуционе руске духовне академије као средишта  
богословског образовања Срба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
Слободан Јаковљевић 
Школа Кипријана Рачанина у Сентандреји као пример  
српско-руских богослужбених преплитања . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
Зоран Деврња 
Утицај канонске и пастирске делатности Епископа далматинског 
Никодима Милаша на политички и културни положај српског народа  
у Аустро-Угарској крајем xix и почетком ХХ века  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35
Goranka Šutalo 
Kulturološka preplitanja i međusobni odnosi katoličkih i pravoslavnih  
kršćana u vjerskopolemičkim dijelovima katekizama i molitvenika  
Antuna Kanižlića  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47
Владимир Симић · Мирослава Костић 
Захарија Орфелин као слободни мислилац: просветитељске реформе и 
критика епископата 70-тих година 18. века у Карловачкој митрополији . .  72
Богдан Ђаковић 
Сусрет идеја западног просветитељства и православне духовности  
на тлу Карловачке митрополије у xViii веку: од теологије до музике . . . .  90
Игор Борозан 
Алегорија спасења и представа Свети Никола  
спасава бродоломнике Уроша Предића . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97
Петар Николић 
Допринос богословских школа  
Карловачке митрополије развоју науке о богослужењу . . . . . . . . . . . . . . . .  114
Жарко Војновић 
Утицај Никонових и Петрових реформи на питање књиге  
у Карловачкој митрополији xViii века  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  131
Ана Радаковић 
Књиге за народ – просветитељство у служби очувања идентитета . .  146
Зоран Ранковић 
О црквенословенској ортоепији у Срба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  154
Ана Рашковић 
Свети Арсеније у руским богослужбеним рукописима xV-xix века . . . . . . . 163
Анђела Гавриловић 
Надбедреник Патријарха Арсенија iii Чарнојевића на портрету… . . . .  178
Никола Лукић · Предраг Петровић 
Богослужбени живот и дисциплина у манастирима  
Карловачке митрополије . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  189
Владимир Антић 
Kултуролошке парадигме у развоју српског  
црквеног појања на размеђу xViii и xix века . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  205



ПРоГРаМ КонфЕРнЕЦиЈЕ

Београд, 17. децембар 2018. године
Свечана сала Цркве Ружице, Калемегдан
17.00-17.15:  отварање скупа:
  Поздравна реч представника МоХ-а
  Поздравна реч представника КаС-а

17.15-18.00:   Франо Прцела, Црквени редови прва мјеста (високог) 
образовања и културе. С посебним освртом на 
доминикански Ред. 

18.00-18.45:   Владимир Вукашиновић,  Културно-просветни утицаји 
западног и источног европског школства на формирање 
српске црквене интелигенције у xViii веку

18.45-19.15:  дискусија

Нови Сад,18. децембар 2018. године
Матица Српска
9.00-9.15:   Мирослава Костић-Владимир Симић, Захарије Орфелин 

као слободни  мислилац: просветитељство,реформе 
и критика епископата 70 тих година  xViii века у 
Карловачкој митрополији.

9.15-9.30:   Владислав Пузовић, Дореволуционе руске духовне 
академије као средишта богословског образовања Срба.

9.30-9.45:   Слободан Јаковљевић, Школа Кипријана Рачанина у 
Сентандреји као пример руско-српских богослужбених 
преплитања.

9.45-10.00:   Зоран Деврња, Рефлексије канонске и пастирске 
делатности епископа даламатинског Никодима Милаша 
на политички и културни положај српског народа у 
Аустро-угарској крајем xix и почетком xx века.

10.00-10.15:   Горанка Шутало, Културолошка преплитања и 
међусобни односи католичких и православних кршћана у 
вјерскополемичким дијеловима катекизама и молитвеника 
Антуна Канижлића. 

10.15-10.30:   Богдан Ђаковић, Сусрет идеја западног просветитељства 
и православне духовности на тлу Карловачке митрополије 
у xViii веку: од теологије до музике.



10.30-10.45:   Игор Борозан, Алегорија спасења и представа Свети 
Никола спашава морнаре Уроша Предића.

10.45-11.00:   Петар Николић, Допринос богословских школа  
Карловачке Митрополије развоју науке о богослужењу.

11.00-11.15:  Дискусија
11.15-11.30:  Пауза
11.30-11.45:   Жарко Војновић, Утицај Никонових и Петрових реформи 

на питање књиге у Карловачкој митрополији xViii века. 
11.45-12.00:   Ана Радаковић, Књиге за народ-просветитељство у 

служби очувања идентитета.
12.00-12.15:   Србољуб Убипариповић, Литургиолошка и образовна 

преплитања и узајамни утицаји Васељенске Патријаршије 
и Карловачке митрополије: Епископ будимски Дионисије 
Поповић (1791-1828).

12.15-12.30:  Зоран Ранковић, О црквенословенској ортоепији у Срба.
12.30-12.45:   Драган Ашковић, Карловачко црквено појање од усмене до 

школске праксе.
12.45-13.00:   Ана Рашковић, Свети Арсеније у руским богослужбеним 

рукописима 15.-19. века.
13.00-13.15:   Анђела Гавриловић, Надбедреник патријарха Арсенија 

iii Чарнојевића на портрету овог патријарха од Јова 
Василијевича-његов смисао и украс.

13.15-13.30:   Никола Лукић, Предраг Петровић, Богослужбени живот и 
дисциплина у манастирима Карловачке митрополије.

13.30-13.45:   Драган Каран, Пастирски значај Катихизиса  
Јована Рајића у Карловачкој митрополији.

13.45-14.00:   Владимир Антић, Утицај променa културолошких 
парадигми на развој српског црквеног појања на размеђу 
xViii и xix века.

14.00-14.30:  Дискусија и затварање скупа.





УВОДНА РЕЧ | 9

УВодна РЕЧ

17. и 18. децембрa, протекле, 2018. 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: Културолошка 
и образовна преплитања и узајамни односи Цркава и политичких ентите-
та Централне и Југоисточне Европе од 1690 до 1918 године.

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

Учесници овога скупа долазе из различитих средина (Београд, нови 
Сад, Загреб, Чачак, Сремски Карловци), конфесионално су (припадници 
Православне и Римокатоличке Цркве) и генерацијски (од истраживача 
који започињу своју научну каријеру до оних који су већ годинама па и 
деценијама присутни у научном свету) разнородни.

Захваљујући томе они на основну тему научнога скупа гледају, што је 
природно, из различитих углова, бивајући кадри да њу баце више светла 
него што би то било могуће у неком монохроматскијем сазиву.

Резултати њихових истраживања налазе се на страницама овог Збор-
ника и очекују процену и мишљење заинтересоване научне јавности.

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. септембра 2019. године

проф. др Владимир Вукашиновић
протопрезвитер-ставрофор
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ВЛадиСЛаВ ПУЗоВић

доРЕВоЛУЦионЕ РУСКЕ дУХоВнЕ аКадЕМиЈЕ 
Као СРЕдиШТа БоГоСЛоВСКоГ  

оБРаЗоВаЊа СРБа

Апстракт: дореволуционе руске духовне академије представљале су 
важна средишта богословског об разовања Срба у XVIII, XIX и по-
четком XX века. У раду је најпре изложен богословски контекст у 
којем су се Срби школовали у Русији у XVIII веку, а потом је указано 
на промену руске академске богословске парадигме коју је чинило 
постепено ослобађање од латинизованог могиљанског наслеђа и чији 
су се резултати видели крајем XIX и почетком XX века, у „златном 
добу“ руског академског богословља. Управо је то био период нај ин-
тен зивнијег школовања Срба у Русији. Указано је на најзначајније 
српске богослове који су се богословски формирали у Русији, као и на 
кључне аспекте везане за ток њиховог школовања на руским духов-
ним академијама.

Кључне речи: руске духовне академије, Петар Могила, српско бого-
словље, српско-руске богословске везе, Јован Рајић, дионисије нова-
ковић, Михаило Јова новић.

Посматрајући мапу културолошких и образовних преплитања и уза-
јамних односа Цркава у централној, југоисточној и источној Европи у 

дугачком хронолошком периоду од почетка XVIII до почетка XX века, 
јасно се уочава да су ове везе биле нарочито интензивне између делова 
Српске Цркве, нарочито Карловачке митрополије и касније митрополије у 
Кнежевини / Краљевини Србији, и Руске Цркве. о томе сведочи чињеница 
да су богословске школе Руске Цркве биле главна средишта образовања 
српске богословске елите током поменутог двовековног периода. на осно-
ву архивске грађе дореволуционих руских духовних академија може се 
закључити да се на овим највишим руским богословским школама у по-
менутом периоду школовало око 300 Срба, што представља респективан 
број не само у контексту XVIII и XIX века, већ и у савременим условима 
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образовних процеса везаних за школовање српских богослова у иностран-
ству. Поред квантитативног аспекта поменута српско-руска богословско-
академска преплитања имала су и суштински значај за развој српског бо-
гословља и уопште црквеног живота током више од два века. најзначајнији 
део српске црквене и богословско-академске елите долазио је из руских 
богословских школа што је отварило пут снажном руском духовном ути-
цају који је у Српској Цркви био преовлађујући најмање до средине XX века. 

историјски пут и богословска мисија руских духовних академија запо-
чети су крајем XVI и почетком XVII века, у Малорусији (данашња Укра-
јина), у контексту проблема везаног за унијаћење православних. То су на 
почетку биле школе православних братстава, чији се главни задатак са-
стојао у одбрани Православља од унијатских насртаја на тим просторима. 
Пре неколико година (2015) навршило се 400 година од оснивања Кијевске 
братствене школе, из које ће касније изнићи Кијево-могиљанска, а потом 
Кијевска духовна академија – најстарија руска духовна академија. Крајем 
XVII века настаје Словено-Грко-Латинска академија у Москви, која ће ка-
сније прерасти у Московску духовну ака демију. Почетком XVIII века на-
стаје александро-невска Словено-Грко-Латинска семинарија, из које ће 
крајем века изнићи Санкт-Петербуршка духовна академија. Коначно, сре-
дином XIX века биће формирана и четврта духовна академија, у Казању.1 
Поменуте четири духовне академије, поред тога што су биле носиоци руске 
богословске науке, представљале су главни ослонац богословског обра-
зовања других православних народа. на њима су се школовали Грци, Буга-
ри, Румуни, православни ара пи, Јапанци, као и представници христи ја-
низованих народа Сибира и Средње азије. најбројнију групу странаца на 
руским духовним ака демијама представљали су Срби.

Хронолошки посматрано, школовање Срба на руским духовним ака де-
мијама, може се сагледати у две етапе. Прву чини XVIII век, а сле дећу дру га 
половина XIX и почетак XX века. између ове две хронолошке целине на-
лази се пауза – прва половина XIX века, када Срба није било у овим школама. 

Током XVIII века Кијево-могиљанска академија представљала је глав-
ни руски центар у којем су Срби стицали богословско образовање. Про-
фесор Кијевске духовне академије, с краја XIX и почетка XX века, николај 
иванович Петров у чланку Воспитаники Киевской Академии из Сербов с 
начала синодального периода и до царствования Екатерины ii (1721–1762)2 

1 о историјском развоју и богословском наслеђу руских духовних академија, детаљније: н. Ю. 
Сухова, Духовные учебные заведения и духовное просвещение в России (xVii – начало xx в.), 
Москва – Санкт Петербург 2013. 

2 н. и. Петров, Воспитаники Киевской Академии из Сербов с начала синодального периода и 
до царствования Екатерины ii (1721–1762), известия отделения русского языка и словесности 
императорской академии наук, т. IX, кн. 4, С. Петербург 1904, 1–16.
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наводи имена 28-це Срба који су се школовали на Кијево-могиљанској 
академији у XVIII веку. Већина поменутих Срба долазила је из Карловачке 
митрополије. оно што се са сигурношћу може рећи јесте то да се списак 
Срба које је навео професор Петров не може сматрати коначним. одређене 
корекције у том погледу унео је јеромонах Валеријан Прибићевић у свом 
коментару на овај чланак, објављеном 1905. године у Богословском гласни-
ку.3 Без обзира на то, поменути рад професора Петрова, несумњиво, служи 
као референтна тачка по овом питању. 

о Србима на московској Словено-Грко-Латинској академији, у овом 
периоду, подаци су оскудни и углавном се своде на неколико имена изне-
тих у раду професора Призренске богословије Мирка Јовановића Срби у 
руским школама у xViii веку, објављеном 1926. године у часопису Црква и 
живот.4 Што се тиче престоничке александро-невске Словено-Грко-Ла-
тинске семинарије, поуздано се може говорити о двојици Срба, који, ме-
ђутим, нису били њени ученици, већ су чинили део њене управе. архиман-
дрит александро-невске лавре, у чијем склопу је деловала семинарија, у 
периоду од 1726. до 1736. године, био је Петар Смелић, потоњи архиепископ 
Белгородски. архимандрит Петар је водио бригу о овој школи, и то је био 
период стабилизације прилика у њој. Занимљиво је још једно име, које се 
помиње у руској, али не и у српској литератури. Професор дореволуционе 
Санкт-Петербуршке духовне академије и њен историчар иларион алек-
сејевич Чистович наводи да је 80-их година XVIII века професор фило-
софије и префект александро-невске духовне семинарије био „славјано-
серб“ никола Кишдобрански. Чистович наводи да је Кишдобрански прет-
ходно похађао Кијево-Могиљанску академију и западне универзитете, те 
да је био наставник у духовном училишту у Сремским Карловцима, за вре ме 
митрополита Павла ненадовића.5 У Санкт-Петербург стигао је на позив 
митрополита Гаврила (Петрова), чијим ће настојањима тамошња семина-
рија убрзо бити уздигнута у ранг духовне академије. николу Кишдобран-
ског помиње Мита Костић, али само у сегменту који се тицао његовог шко-
ловања на западу (Хале), док му његов даљи животни пут није био познат.6 
У Централном државном историјском архиву Украјине у Кијеву налази се 
документ, датован 6. фебруаром 1770. године, у којем је Кишдобрански 
потписао текст заклетве императорки Катарини II, чиме је стекао право 

3 В. Прибићевић, Срби питомци кијевске академије у времену од 1721-1762, Богословски гла-
сник, IV, 7 (1905) 248–252.

4 М. Јовановић, Срби у руским школама у xViii веку, Црква и живот 1-2 (1926) 16–30.
5 и. а. Чистович, История Санкт-Петербургской духовной академии, С. Петербург 1857, 39.
6 М. Костић, Српски студенти на универзитетима у Халеу, Лајпцигу и Гетингену у xViii веку 

[у:] М. Костић, Културно-историјска раскрсница Срба у XVIII веку – одабране студије, при-
редио В. Ђокић, Загреб 2010, 158-159.
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руског држављанства.7 Кишдобрански је био Србин који се налазио на 
високој позицији префекта престоничке богословске школе, која је озна-
чавала њеног другог човека, одмах после ректора. 

Ко су били најпознатији Срби, који су се школовали на Кијево-Мо-
гиљанској академији, током XVIII века? двојица се, несумњиво, истичу. То 
су били дионисије новаковић и Јован Рајић, најученији српски богослови 
ове епохе. дионисије новаковић, потоњи префект петроварадинског ду-
ховног колегијума, који се са правом може сматрати полазном тачком срп-
ског високог богословског школства, а касније епископ будимски, завршио 
је пун курс Кијево-Могиљанске академије (1725-1737), који је, у то време, 
трајао 12 година, и обухватао комплетно образовање – од описмењавања 
до високог философског и богословског образовања. новаковићева бого-
словска дела – Епитом, Пропедија благочестија, Зерцало христианства и 
друга, писана у потпуности под утицајем кијевског богословља, одлучујуће 
су усмерила токове српског карловачког богословља. Школа у Петровара-
дину, којој је он био префект, била је центар из којег се ширио утицај ки-
јевског богословља у Карловачкој митрополији. Јован Рајић, потоњи архи-
мандрит манастира Ковиљ, завршио је највиши, богословски разред Ки-
јево-Могиљанске академије (1753-1756), а професори су му били најученији 
кијевски богослови тог времена: Гергије Конијски, Манасија Максимович, 
давид нешчински. научну методологију из Кијево-Могиљанске академије 
Рајић је пренео у своја најзначајнија богословска дела: Теологическое тјело, 
Катихизис, Безпристраснаја историческаја повјест о раздјељенији во сто-
чнија и западнија церквеј. Поред богословских радова, Рајић је познат и као 
отац српске критичке историографије, чији је фундамент положен у ње-
говом делу Историја разних словенских народа – Бугара, Хрвата и Срба.8 
Поред новаковића и Рајића, између осталих, на Кијево-Могиљанској ака-
демији учио се и Макарије Петровић, родом из Темишвара. он је касније 
постао ректор Тверске духовне семинарије, у коју је увео руски као настав-
ни језик, што је представљало преседан будући да је језик наставе у руским 
духовним школама, до тада, био латински.9

Какво су богословско образовање у Кијеву добијали новаковић, Рајић 
и остали Срби, током XVIII века? ово питање има стратешки значај за 
даљу историју српског богословља, будући да су српски богослови из Ки-

7 Центральный государственный исторический архив Украины в г. Киев (ЦГиаУК), ф. 59, 
оп. 1, д. 6256, Л. 5-6.

8 о богословљу дионисија новаковића и Јована Рајића, детаљније: В. Вукашиновић, Српска 
барокна теологија, Београд – Краљево – нови Сад 2008, 42-153. 

9 Макарија Петровића и његову улогу у вези са увођењем руског језика у руски црквено-
просветни систем помиње и Георгије флоровски у Путевима руског богословља (Г. флоровский, 
Пути русского богословия, IV издание, Париж 1988, 112). 
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јева трасирали пут којим се српско богословље кретало у наредних 200 
година. Кијево-Могиљанска академија тог времена, како јој само име гово-
ри, баштинила је богословску традицију кијевског митрополита Петра 
Могиле (1633-1647), једне од најконтроверзнијих личности у историји ру-
ског богословља, око кога се копља ломе и у наше дане.10 Петар Могила је, 
покушавајући да одбрани Православну цркву у Малорусији од унијатских 
притисака, предвођених језуитима, реформисао постојећу Кијевску брат-
ствену школу и од ње створио Колегијум, по угледу на сличне језуитске 
колегијуме у Пољској, под чијом се влашћу Кијев тада налазио. другим 
речима, Могила је покушао да се језуитским методама супротстави језуи-
тима, што је, по оцени једног од водећих православних богослова XX века 
Георгија флоровског, довело до латинске псеудоморфозе православног бо-
гословља на просторима Малорусије.11 ова оцена флоровског данас изаза-
ва полемике у руским црквеним круговима.12 флоровском се може приго-
ворити недовољан осећај за историјски тренутак у којем је Могила дело-
вао. наиме, да није било Петра Могиле вероватно је да данас не би било 
Православне Цркве у Украјини. Са друге стране чињеница је да је кијевска 
Могилина школа постала расадник латинизованог схоластичког бого слов-
ља. настава у њој, током XVIII века, извођена је на латинском језику, њени 
методи били су у потпуности језуитског карактера, а понекад је и садржин-
ски изражавала ставове римокатоличког богословља (као пример наво-
димо учење о непорочном зачећу Пресвете Богородице). Кијевско бого-
словље одликовао је и изразито полемички карактер, што ће бити једна од 
основних карактеристика руског академског богословља у XVII и XVIII 
веку. У једном краћем периоду, у Кијево-Могиљанској академији је пре-
овладало богословље протестантског типа (под утицајем Теофана Проко-
повича), али је убрзо потиснуто Могилином традицијом. дакле, нова-
ковић, Рајић и остали су са собом у Карловачку митрополију донели моги-
љански тип богословља, што је јасно видљиво из њихових богословских 
радова. ако се томе дода чињеница да је неколико генерација Срба школо-
вано у Сремским Карловцима, у школи питомца Кијево-Могиљанске ака-
демије Емануила Козачинског, онда је јасно да је утицај руског богословља 
кијевског типа на српским просторима постао одлучујући. Генерално, 

10 о српском погледу на контроверзе у вези са богословљем Петра Могиле, детаљније: д. 
джого, Святитель Петр Могила в современной сербской богословской мысли, Труди Кда 23 
(2015) 75-86. 

11 Г. флоровский, Пути русского богословия, 49.
12 У новије време, појављују се радови који настоје да ублаже ставове флоровског о Могили-

ном „латинству“. Као пример наводимо рад игумана Силвестра Стојчева, садашњег епископа 
Белогородског и ректора Кијевске духовне академије (игумен Сильвестр Стойчев, К вопросу о 
западном влиянии в богословском наследии святителя Петра Могилы, Труди Кда 17 (2012) 103-112). 
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XVIII век представља прекретницу у историји српског богословља, бого-
служења и уопште црквеног живота, који су од тада устројавани по руском 
моделу. 

У вези са темом школовања Срба на руским духовним академијама, 
XIX век, укључујући период до 1917. године, по много чему, представљао је 
нову епоху. најпре, неколико речи о процесима у самим руским духовним 
академијама у овом периоду. Почетком XIX века (1808-1814) дошло је до 
радикалне реформе руских духовних академија, које су од дванае сто го-
дишњих школа општеобразовног типа постале специјализоване високе 
богословске школе, у трајању од 4 године (2 године философског и 2 године 
богословског разреда). У каснијем периоду (од 1869. године) појачаће се 
процес богословске специјализације, кроз оснивање три одељења духов-
них академија: богословског, црквено-историјског и црквено-практич-
ног.13 овај период означио је и својеврсну прекретницу у развоју руског 
академског богословља, чија је основна карактеристика била везана за по-
степени процес ослобађања од „латинских окова“ из XVIII века и враћања 
ка библијским и патристичким изворима богословља. Поменути процес 
видљив је кроз неколико примера. Почев од 40-их година XIX века у на-
ставу је уместо латинског коначно уведен руски језик, што је пресудно 
утицало на убрзан развој руске богословске терминологије. У истом пери-
оду започет је велики пројекат превођења патристичког наслеђа на руски 
језик, чији су носиоци били професори духовних академија. овај поду-
хват, који и данас представља недосањани сан већине богословско-академ-
ских заједница, био је прецизно организован, знало се која академија пре-
води који део светоотачког наслеђа, и његов резултат је био такав да је пред 
бољшевичку револуцију преведен велики део корпуса патристичких дела. 
истовремено, патристичко наслеђе постало је саставни део научних радо-
ва професора духовних академија, посебно крајем XIX и почетком XX ве-
ка, у „златном добу“ руског академског богословља. отуда се, са пуним 
правом, може закључити да је повратак Оцима започет још у XIX веку, на 
руским духовним академијама. С тим у вези, например, постаје јаснији и 
извор идеје младог српског студента у Кијеву Милоја Јовановића (потоњег 
митрополита Михаила), који је 50-их година XIX века у свом студентском 
дневнику у Кијеву, изнео идеју о оснивању богословског часописа у Србији 
под именом Жича чији би главни део био посвећен преводима Светих от-
аца.14 Као још један сегмент препорода руског академског богословља у XIX 

13 о процесима реформи руског црквено-просветног система у XIX и почетком XX века, 
детаљније: н. Ю. Сухова, Система научно-богословской аттестации в России в xix - начале xx 
в., Москва 2012. 

14 Ђ. Слијепчевић, Михаило, архиепископ београдски и митрополит Србије, Минхен 1980, 139. 
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веку, односно његовог повратка библијским основама, наводимо и чиње-
ницу да су библијски предмети стављени у центар академијског курикулу-
ма, као и да је започет процес превођења Библије на руски језик. Златно 
доба руских духовних академија било је крајем XIX и почетком XX века, 
управо у периоду када се на њима школовао највећи број Срба. Њима су 
предавања држала врхунска имена руског и православног богословља уоп-
ште, попут Василија Васиљевича Болотова, Евгенија Евстигњејевича Голу-
бинског, алексеја Петровича Лебедева, николаја никаноровича Глубоков-
ског, Митрофана дмитријевича Муретова, Павела александровича фло-
ренског, алексеја афанасјевича дмитријевског. Радило се о аскетама науке, 
истинским ерудитама (зналцима понекад и двоцифреног броја класичних 
и савремених језика) који су попут Болотова знали само за три пута – у 
храм, аудиторију и библиотеку.15 Њихови радови (Болотов, дмитријевски, 
Скабаланович, флоренски, Лебедев, Попов), иако су писани пре више од 
100 године, ни данас нису изгубили научну референтност, о чему сведоче и 
савремени преводи на српски језик (Болотов, Лебедев, Брилијантов, Кра-
сносељцев). Са друге стране, ове чињенице не треба да воде ка идеализа-
цији руских духовних академија, већ ка истицању једног дуготрајног и 
мукотрпног процеса постепеног ослобађања од двовековног могиљанског 
наслеђа. ово наслеђе никада није до краја потиснуто у дореволуционим 
духовним академијама, а рецидиви схоластицизма су се осећали све до 
1917. године. Такође, проблеми попут одвојености теологије од реалног жи-
вота, као и проблем црквености у руским духовним школама који је опте-
рећивао односе између црквене јерархије и професора, притискали су ру-
ски црквено-просветни систем. То је био, у најкраћим цртама, историјско-
богословски контекст у којем се у Русији школовало више од 200 Срба то-
ком друге половине XIX и почетком XX века. 

Почетак систематског слања Срба на руске духовне академије у овој 
епохи, везан је за 40-е године XIX века. После готово полувековне паузе, 
изазаване нестабилним политичким приликама на Балкану, створиле су се 
околности да државне и црквене власти у новоформираној Кнежевини 
Србији почну да шаљу младе Србе на руске духовне академије. иницијати-
ву је покренуо митрополит београдски и целе Србије Петар Јовановић, 
чија је идеја била да најбољи ученици новоформиране Београдске бого-
словије (1836) школовање наставе у Русији. У првој групи ученика послатих 
на Кијевску духовну семинарију (1846) налазио се Милоје Јовановић, по-
тоњи митрополит српски Михаило, који ће бити покретач богословске 

15 о водећим професорима руских духовних академија поменуте епохе, детаљније: н. Ю. Су-
хова, Русское академическое богословие до 1917 г.: проблемы и лица, Богословље 1 (2016) 243-266.



18 | ВЛАДИСЛАВ ПУзОВИћ

науке у Србији у другој половини XIX века.16 У овом периоду измењена је 
и географија доласка српских богослова у Русију. Већина више није долази-
ла из Карловачке митрополије, већ из Србије, а студенти су пристизали и 
из Црне Горе и српских земаља под турском окупацијом. Школовали су се 
у све четири руске духовне академије, чак и у Казањској где се крајем XIX и 
почетком XX века школовало десетак Срба, углавном из Црне Горе. 

Један од кључних проблема са којима су се Срби суочавали био је везан 
за недовољну припремљеност за наставу на духовним академијама. ниво 
богословског образовања стицан у Београдској, Карловачкој, Цетињској, 
Сарајевској или Призренској богословији често није био довољан за укла-
пање у систем руских духовних академија. Због тога је Синод Руске Цркве 
1869. године донео одлуку којом је наложио управама духовних академија 
да испоље максималну снисходљивост према иностраним студентима, ка-
ко приликом полагања пријемног испита, тако и током школовања и пола-
гања осталих испита.17 овакво решење је правдано потребом да руске ду-
ховне академије укажу подршку одбрани и развоју Православне Цркве на 
просторима који су до скора били или су се још увек налазили под иновер-
ном окупацијом. оваква одлука руског синода имала је огромну важност 
за даљи ток школовања Срба на духовним академијама, јер им је отварала 
врата ових високих богословских школа. Са друге стране, њене последице 
су биле везане и за повремене злоупотребе, као и додатни прилив неквали-
тетних кандидата, што је присилило руске духовне власти да крајем XIX и 
почетком XX века, у неколико наврата, пооштре политику уписа страних 
студената. 

Током друге половине XIX и почетком XX века мапа српског богослов-
ског образовања била је потпуно јасна - руске духовне академије биле су 
главни центри богословског образовања Срба у иностранству. о томе све-
дочи више од 200 српских студената у овим школама. Следећи по значају 
био је Богословски факултет у Черновцима у којем се у истом периоду шко-
ловало неколико десетина Срба.18 Међу Србима који су се школовали на 
руским духовним академијама, у овој епохи, био је један потоњи српски 
патријарх, око 20 епископа, један декан београдског Богословског факул-
тета, око 20 ректора богословија, неколико професора Богословског фа-
култета, десетине професора богословија и велики број свештеника и мо-
наха. Посебно је важно истаћи да се у овим школама образовало и 7 пото-
њих српских светитеља. другим речима, српска богословска елита друге 

16 Ђ. Слијепчевић, Михаило, архиепископ београдски и митрополит Србије, 16.
17 Протоколы заседаний Совета Киевской духовной академии (10 сентябрь 1869), Труды Кда, 

т. I, февраль (1870) 3-4.
18 Р. Ракић, Православни богословски факултет у Черновцима, Београд 2009.



ДОРЕВОЛУЦИОНЕ РУСКЕ ДУХОВНЕ АКАДЕМИЈЕ… | 19

половине XIX и почетка XX века школовала се, махом, у Русији. од зна-
чајнијих имена, поред већ поменутог митрополита Михаила Јовановића, 
поменућемо само нека: патријарх Варнава Росић, митрополит Јосиф Цви-
јовић, Свештеномученик Платон Јовановић, Преподобни Симеон дај баб-
ски, Свештеноисповедник доситеј Васић, епископи никодим Милаш, 
ири неј ћирић, иларион Зеремски, Мардарије Ускоковић, затим Стеван 
димитријевић, Стеван Веселиновић, Владан Максимовић. Једно време сту-
денти руских духовних академија су били и двојица најзначајнијих срп ских 
богослова XX века – Свети николај Велимировић и Јустин Поповић.19

Какав су успех постизали Срби у овом периоду? За разлику од XVIII 
века, када није био успостављен систем академске атестације, у XIX веку су 
успостављени степени доктора, магистра и кандидата богословља (у јед-
ном периоду постојали су и доктори црквене историје и канонског права). 
интересантан је податак да је само један Србин стекао степен доктора бо-
гословља у царској Русији. То је био архиђакон Карловачке патријаршије 
Емилијан Радић, који је поменути степен стекао на Московској духовној 
академији 1881. године.20 Било је неколико магистара, а највише кандидата 
богословља. Један део Срба је завршавао духовне академије са атестатом 
дејствитељног студента, фактички без академског степена. 

Културолошко и образовно прожимање између Српске и Руске Цркве 
настављено је и после насилног укидања руских духовних академија 1917. 
године. Томе су допринели руски професори емигранти, који су предавали 
на београдском Богословском факултету, током првих деценија његовог 
постојања, почев од 1920. године. они су, махом, били васпитаници духов-
них академија или професори на истим, попут александра Павловича 
доброклонског, Сергије Викторовича Троицког, Теодора ивановича Титова 
и других.21 Са друге стране, школујући готово 200 руских студената-еми-
граната, у периоду између два светска рата, београдски Богословски фа-
култет је, на неки начин, продужио мисију силом укинутих руских духов-
них академија,22 и исто тако, како је то на једном месту истакао први декан 
београдског Богословског факултета прота Стеван димитријевић, вратио 
бар део дуга за двовековно школовање српских богослова у Русији.23 

19 о школовању Срба на руским духовним академијама, у другој половини XIX и почетком XX 
века, детаљније: В. Пузовић, Руски путеви српског богословља. Школовање Срба на руским ду-
ховним академијама 1849-1917, Београд 2017.

20 Исто, 333-335. 
21 В. Пузович, Русские эмигранты – преподователи Православного богословского факультета 

в Белграде (1920—1940 гг.), Труди Кда 15 (2011) 199-208.
22 В. Пузович, Русские эмигранты – студенты Православного богословского факультета Уни-

верситета в Белграде (1920-1940 гг.), Вестник Православного Святотихоновского гуманитарного 
университета (Серия II: история, история Русской Православной Церкви) 2 (63) (2015) 65-83.

23 С. димитријевић, Православни богословски факултет у својој десетој години, Богословље 
(1930) 75.
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ВЛАДИСЛАВ ПУЗОВИЧ

Дореволюционные русские духовные академии как центры  
сербского богословского образования

Резюме: дореволюционные русские духовные академии являлись са-
мым значительным центрам богословского образования сербов, в 
XVIII, XIX и в начале XX века. В XVIII веке несколько десятков сербов 
обучалось в Киево-могилянской академии. Среди них надо подчер-
кнуть дионисия новаковича и иоанна Раича, которые являлись са-
мым известным сербским богословам этой эпохи. они образовались 
в Киеве в период когда влияние западного на киевское богословие 
было очень сильное. В XIX и в начале XX века богословская обста-
новка в духовных академиях изменилась. начал процесс освобожде-
ния русского академического богословия от „латинского ига“. Рус-
ский язык стал языком учебы, начал перевод святоотеческого насле-
дия и Библии на русский язык. В „золотом веке“ русского академиче-
ского богословия больше чем 200 сербов получило богословское об-
разование в России. Среди них надо подчеркнуть митрополита Ми-
хаила иоанновича, патриарха Варнаву Росича, епископов никодима 
Милаша, иринея Чирича, досифея Васича, богословов Стевана ди-
митриевича, Стевана Веселиновича, Владана Максимовича. особено 
важно отметить что их профессорами являлись выдающиеся бого-
словы, среди которых надо подчеркнуть Василия Васильевича Боло-
това, алексея афанасьевича дмитриевского, николая никаноровича 
Глубоковского, Митрофана дмитриевича Муретова, Павела алек-
сандровича флоренского, ивана Васильевича Попова. 
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СЛоБодан ЈаКоВљЕВић

ШКоЛа КиПРиЈана РаЧанина У СЕнТандРЕЈи 
Као ПРиМЕР СРПСКо-РУСКиХ БоГоСЛУЖБЕниХ 

ПРЕПЛиТаЊа

Апстракт: намера рада је да у овом кратом осврту прикаже делат-
ност рада школе Кипријана Рачанина у Сентандреји након велике 
Сеобе (1690) и њен значај за прве године живота српског народа у 
новој домовини. Такође, делатност ове заједнице је можда најбољи 
пример српско-руских богослужбених преплитања. кроз компарацију 
српских и руских богослужбених књига тога периода уочљив је фено-
мен русификације који постаје све видљивији, нарочито у рукописи-
ма сентандрејског скрипторијума. 

Кључне речи: Кипријан Рачанин, Сентандреја, манастир Рача, скрип-
торијум, Минеј, Србљак.

Поли тич ке при ли ке пред крај XVII века нису биле нима ло повољ не по 
срп ски народ. Срби су се нашли у рату изме ђу Тур ске и аустри је, који 

је тра јао од 1683. до 1699. годи не. Већ на почет ку рата Тур ци су под Бечом 
пре тр пе ли пораз од пољ ског кра ља Јана Собје ског, што озна ча ва дубљу 
пре крет ни цу у одно си ма изме ђу Тур ске и Хаб збур шке монар хи је, али и 
изме ђу срп ског наро да и Тур ске. 

За срп ски народ под Тур ци ма пад Бео гра да 6. сеп тем бра 1688. годи не 
био је од вели ке важно сти. Већ ула зак гене ра ла Мак са Ема ну е ла у Бео град 
јасно је доку мен то вао цар ску вољу за про ду же так рата, али и жељу дво ра 
да се у вој ну укљу чи и Срби ја, што ће уско ро бити и отво ре но затра же но.1 
Може мо рећи да је патри јарх арсеније Чарнојевић (1672-1706) у вези с тим 
пита њем био изу зет но опре зан јер се срп ски народ пре ви ше пута пре ва рио 
и сле по поверо вао пра зним обе ћа њи ма. Тур ци су, иако им је и неу трал ност 
срп ског наро да одговарала у рату са хри шћан ским држа ва ма, поја ча но 
наср та ли на живо те Срба, али и на њихо ву имо ви ну, цркве и мана сти ре 

1 За детаљно видети: Р. Веселиновић, „Срби у Великом рату 1683-1699“, Историја српског на-
рода књ. 3, т. 1, Београд 1993, 491-574.
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народ ни устан ци почи њу у запад ној Срби ји, као и у око ли ни Раче. 
Кул ми на ци ја овога покре та била је осва ја ње Ужи ца 1688. годи не. Међу тим, 
кра јем исте годи не као да се осе тио умор међу уста ни ци ма, па Тур ци поста-
ју над моћ ни ји. Веро ват но у исто вре ме је и Рача запа ље на, због повла че ња 
уста нич ке вој ске.2 

Рат на сре ћа про ме ни ла се смр ћу гене ра ла Пико ло ми ни ја (са којим је 
патри јарх арсе ни је дого во рио сарад њу). Помоћ Срба аустријској вој сци 
Турци нису забо ра вили: наго ве шта ва ла се стра шна осве та, јасно је било да 
народ не сме оста ти на сво јим огњи шти ма. Реке избе гли ца зато кре ћу са 
Косо ва, ка севе ру.3 По неким изворима, из запад не Срби је ка новој отаџ би-
ни кре ну ло је око 6.000 људи, па је овај део Срби је оста о без ма ло пуст.4

У мно штву невољ ни ка који су 1690. напу сти ли род ну гру ду нашли су 
се и тада већ чувени рачан ски калу ђе ри, међу којима је било и неколико 
веома талентованих преписивача, припадника рачанског скрип торијума. 
Пратили су народ из Сокол ске нахи је, који је пут нове домовине кренуо 
пред во ђе н капе та ном Радо сла вом Бија ни ћем.5 Постоји леп опис како је то 
могло да изгледа: 

Црне ками лав ке, црне ризе, погреб не песме, бар ја ци поце па ни, 
кан  ди ла поча ђа ла, кола са утва ри ма и масе, масе пука – све се то јед-
ном и дру гом оба лом Дуна ва, узвод но вукло од насе ља до насе ља ка 
севе ру, на нова огњи шта.6

Кло ну ли мона си са собом су носи ли цркве не утва ри, мошти, и књи ге, 
а захва љу ју ћи епи ско пу алек си ју андре је ви ћу7 сачу ва ни су мана стир ски 
печа ти, пове ље, гра ма те и део цркве не архи ве.8

Пери од до 1697. годи не био је за Рача не изу зет но тежак. Мона си и на-
род су се нашли у новој сре ди ни, на почет ку дуге и тешке бор бе, дру га чи је 
од оне под отоманима. и овде је реч о вер ско-наци о нал ном оп стан ку, који 

2 С. игнић, Мана стир Рача, Ужи це 1997, 37.
3 о. Зиро је вић, Срби ја под тур ском вла шћу 1459–1804, Бео град 2009, 164.
4 С. игнић, op. cit., 37.
5 ibid.
6 М. Панић-Суреп, Кад су живи завидели мртвима, Београд 1963, 128 (Сматрамо да је аутор 

овог записа М. Панић-Суреп који је био очито инспирисан епохом и мноштвом записа које је 
сакупљао и читао. Временом је очигледно и овладао језиком епохе. У наведеној књизи аутор на 
местима где не умеће свој текст наводи извор. на овом месту је очигледно да се не наводи извор, 
што упућује на закључак да је он аутор записа).

7 Епи скоп алек си је је 1737. годи не посве ћен за митро по ли та ужич ког и ариљ ског. Са патри јар-
хом арсе ни јем IV је пре шао на тери то ри ју аустри је, где је био епи скоп костај нич ко-зри но пољ-
ски од 1741. до 1749. годи не, када се упо ко јио. Сахра њен је у костај нич кој цркви – С. Вуко вић, 
Срп ски јерар си од ix до xx века, Бео град–Под го ри ца–Кра гу је вац–Кале нић 1996, 10–11; С. Вуко-
вић, Гроб на места срп ских архи је ре ја, Кале нић 1999, 33.

8 С. игнић, op. cit., 38.
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је угро жа ван не само про ли ва њем крви за инте ре се беч ког дво ра, него и 
мили тант ном уни јат ском про па ган дом.9 За поче так, тре ба ло се при ви ћи на 
ново ста ни ште окру же но морем избе гли ца. 

У Сен тан дре ји тих годи на, после Сео бе врве ло је као на сред њо ве-
ков ном кер ме су или ваша ру, а у ства ри насе ље је због наро да који се у 
први мах сме штао у зему ни це и шатор личи ло на пра ви збег, 

пише д. дави дов.10 неиз ве сност се над ви ла над срп ски народ, стре пе ло се 
за обе ћа не при ви ле ги је. око дво ра патри јар ха арсе ни ја Чар но је ви ћа сме-
сти ли су се избе гли мона си из Срби је, укљу чу ју ћи и Рача не. избе гли це су 
поди гле при вре ме не ста но ве и осам дрве них црка ва, међу који ма су биле 
Бео град ска, Пожа ре вач ка, Хопов ска, ћипро вач ка, Кру ше дол ска, Рачан ска 
и Рава нич ка.11 Упр кос свим неда ћа ма које су их сна шле, Рача ни не пре ста ју 
да пре пи су ју: 

Сен тан дреј ци су тих првих годи на после Сео бе били пре за по сле-
ни. Нису баш поу зда но зна ли шта раде рачан ски калу ђе ри у свом ко-
на ку, али су наслу ћи ва ли да је то важан посао. Виде ли су да све ће дуго 
горе у кели ја ма. Калу ђер ски труд су посеб но ува жа ва ли и били поно сни 
што се у њихо вој сре ди ни испи су ју књи ге из којих се чита у цркви.12 

Као истин ски под ви жни ци, Рачани су вред но при сту пи ли свом послу, 
да би нео п ход ним бого слу жбе ним књи га ма опскр би ли ново по диг ну те 
цркве, које су ница ле како се народ кре тао ка севе ру – све до Комо ра на. 
ова кав пре дан рад надомештао је недостатак штам па ри је, чије је отварање 
патри јарх арсе ни је упор но и уза луд тра жио од држав них вла сти.13

Због вели ког уте сње ња,14 како њихо ву ситу а ци ју опи су је Миха ил Рача-
нин, мно ги од бра ти је раз бе жа ли су се по Угар ској, и завр ши ли у разним 
дело ви ма аустриј ске царе ви не. Јеро теј Рача нин, на при мер, као да није 
везан за Сен тан дре ју и шко лу Св. Луке. Чешће га може мо сре сти у фудва-
ру15 (1697, 1698/1699) или Вели кој Реме ти. Гри го ри је Рача нин је, за раз ли ку 
од оста ле сабра ће, завр шио на Запа ду, тач ни је у Сла во ни ји.16 За иса и ју 

9 С. Јако вље вић, „Пово дом 300 годи на од ауто но ми је кру ше дол ско-кар ло вач ке митро по ли је 
1710. годи не“, Кален дар Цркве за про сту 2010. годи ну, Бео град 2010, 88.

10 д. дави дов, Сен тан дре ја у доба Рача на“, Рачан ски збор ник, 1, Баји на Башта 1996, 25.
11 Р. Гру јић, Духов ни живот Срба у Вој во ди ни, Бео град 2012, 227 (репринт издања: Р. Грујић, 

„духовни живот“, Војводина I, нови Сад 1939, 330-414).
12 д. дави дов, „Рача ни“, Рачан ски збор ник, 16, Баји на Башта 2011, 117.
13 д. дави дов, д. Меда ко вић, Сен тан дре ја, Бео град 1982, 54.
14 С. Миле у снић, „Рача ни у Вели кој Сео би“, Рачан ски збор ник, 2, Баји на Башта 1997, 54; С. 

Живо ји но вић, Рача украј Дри не, Бео град 1974, 25.
15 Минеј за март, МСПЦ оРГ 185, л. 152б; амар то лон Соти ри ја, МСПЦ 226, л. 129б.
16 М. Хари си ја дис, „Један недо вољ но запа жен пре пис Јеро те ја Рача ни на“, ПКЈИФ, 35, све ска 

3–4, 1969, 237-238; Б. Маринковић „одлом ци тра га ња за Рача ни ма и тра ди ци јом о Јеро те ју Рача-
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Рача ни на сазна је мо да се са бра ти јом скло нио у Угар ску, тј. Јегру.17

Помоћ расу тим Рача ни ма 1697. годи не сти же од патри јар ха арсе ни ја, 
који бла го си ља њихо во усе ља ва ње у Мана стир Бео чин: 

Пои ска ше место и мана стир Бео чин да би се они саку пи ли и ва 
једин стве  жи тељ ство ва ли по ино че ско му оби ча ју. Того ради и ми дах-
мо им сије наше руко пи са ни је духов ни ку кир Христофору ва сем ра-
чан  ским ихм буде сло бод на цер ков вадру зит и тако житељ ству јут у 
више рече ни мана стир Бео чин без ва сваке тур ба ци је и задр жа ни ја 
чрез Све тла Ћеса ра поми ло ва ни их сво бо де сво им при ви ле ги ам утвер-
жде не тако да јест сва ком на зна ни ју.18 

изгле да да су се овде Рача ни поде ли ли: јед ни са Кипри ја ном оста ју у 
Сен тан дре ји, дру ги са Христофором одла зе у Бео чин, где их је, по једном 
попи су, било 16.19 Суде ћи по руко пи си ма који се и данас нала зе у Малој 
Реме ти, није искљу че но да се јед на гру па можда и тамо сме сти ла. Позна то 
је да у јед ном пери о ду Мала Реме та поста је метох Мана сти ра Бео чина. Тре-
ћој гру пи при па да ју они Рачани који су се у међу вре ме ну одво ји ли и пошли 
сво јим путем, а које смо већ поме ну ли. 

Кипријан Рачанин
није позна то из ког је кра ја Кипри јан дошао у Рачу.20 исто ри ча ри књи-

жев но сти сла жу се да је један од нај пи сме ни јих рачан ских калу ђе ра,21 одно-
сно нај ве шти ји и нај вред ни ји Рача ни н, који је за собом оста вио оби ље 
лите ра ту ре – почиње да ства ра  почев од 1652. годи не.22 Кипри јан је био не 
само вре дан скрип тор, већ и добар илу ми на тор. Пре ла ском у Угар ску он се 
задржава у Срему, а након тога одлази у Сен тан дре ју, бли зу патри јар ха. 
Једини његов сачувани рукопис који можемо везати за период Манастира 
Раче пре Сеобе је Псалтир са последовањем, аСанУ 155 (1672), у којем се, 

ни ну“, Годи шњак Фило зоф ског факул те та у Новом Саду, ХII/I, нови Сад 1969, (Пре штам па но у: 
Рачан ски збор ник, 13, Баји на Башта 2008, 77–124), 278–279; К. Шко рић, „о Рачи и Рача ни ма“, 
Сти хо ло ги ја Кипри ја на Рача ни на. Ћирил ске руко пи сне књи ге Библи о те ке Мати це срп ске, бр. 6, 
нови Сад 1996, (прештампано у: Рачански зборник 2, Бајина Башта, 1997, 118–141), 28–29; д. дави-
дов, „Рача ни“, 117.

17 Б. Марин ко вић, op. cit., 95; М. Хари си ја дис, op. cit., 239; љ. Сто ја но вић, Ста ри срп ски запи си 
и нат пи си, књ. 1, Бео град 1902, бр. 2070.

18 С. Миле у снић, op. cit., 54-55.
19 ibid, 55.
20 Сти хо ло ги ја, нМП IX н 9 (Š 13), л. 120а. 
21 Ј. Скер лић, Срп ска књи жев ност у xVi ii веку, Бео град 1923, 162.
22 М. Бошков, „Хро но гра фи и писар ска тра ди ци ја Рача на“, ЗМСКЈ, 36, 1988, 379; К. Шко рић, op. 

cit., 20–21; Г. Вит ко вић, „о књи жев ном раду јеро мо на ха Гаври ла Сте фа но ви ћа“, ГСУД, књ. 34, 
1872,152; С. душа нић, „Мана стир Рача“, Хри шћан ско дело, год. 5, св. 6, Ско пље 1939, 442–443; д. Стра-
ња ко вић, Мана стир Рача, Бео град 1930, 88–89.
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осим његове, препознаје рука Христофора Рачанина. овај рукопис је не-
сумњиво настао у Скиту Светог Ђорђа.23

Ваља истаћи да је језик којим Кипри јан пре пи су је срп ско сло вен ски, са 
изве сним при ме са ма народ ног јези ка. Чини се да се то отва ра ње пре ма 
говор ном јези ку посеб но испо ља ва у пра во пи су.24 ана ли за Ки пријанове 
мини ја ту ре пока зу је да он кори сти и ком би ну је нај ра зли чи ти је пред ло шке, 
али и да не пока зу је неку јачу скло ност ка упо тре би више боја.25 У ранијим 
радовима сма тра ло се да мини ја ту ра Све тог апо сто ла и јеван ђе ли сте Луке 
у Саборнику,26 на листу 1б, пред ста вља врху нац Кипри ја но ве мини ја ту ре.27 
Међутим, нови ји ауто ри сум ња ју да је мини ја ту ра Кипри ја но ва, већ је при-
пи су ју Вен цло ви ћу,28 мада без убед љивих доказа. М. Павић ће Кипријана 
озна чи ти и као рано ба рок ног пое ту који саста вља сти хо ве у неве штом 
два на е стер цу29 и пове зу је тра ди ци о нал ни песнич ки неве за ни слог и модер-
ну сила бич ку пое зи ју.30 У том кон тек сту Павић сма тра да је Кипријан пре-
суд но ути цао на Вен цло ви ћа као пое ту.31 неки ауто ри нагла ша ва ју јак Ки-
при ја нов патри о ти зам, образлажући такав став чиње ни цом да је он саку-
пљач слу жби и похва ла срп ским све ти те љи ма.32 Посеб но је бит но нагла си-
ти да је Кипри јан покушао да састави први србља к. Сти хи ра Св. кне зу Ла-
за ру, допи са на са стра не, у том руко пи су, њего во је ори ги нал но дело, о чему 
ћемо више рећи у наставку.33 

Зани мљи во је при ме ти ти да Кипри јан, осим Сти хо ло ги је, није дан ру-
ко пис не пре пи су је сам, већ у рад укљу чу је сво је уче ни ке. нај ви ше сара ђу-
је са Христофором и Миха и лом Рача ни ном. 

не зна мо тач но када је окон чао свој земаљ ски живот. Једи ни траг о 
томе има мо у Сти хо ло ги ји, где пише да је руко пис испи сан у дубокој старо-
сти.34 ако зна мо да је Сти хо ло ги ја наста ла 1706. или 1711, несум њи во је у 
пита њу нека година после тога.

23 З. Ракић, Српска минијатура xVi и xVii века, Београд 2012, 298-299.
24 J. дере тић, Исто ри ја срп ске књи жев но сти, Бео град 2013, 410.
25 д. Меда ко вић, „Срп ска мини ја ту ра XVI II века”, Библи о те кар, бр. 4, Београд 1958, 327–328.
26 Руко пис се у лите ра ту ри нази ва и Србљак и има сиг на ту ру аСанУ 28 (142).
27 д. Меда ко вић, op. cit., 327–328.
28 љ. Васи љев, „непо зна ти руко пи си нај по зна ти јих рачан ских писа ра Кипри ја на и Христофо-

ра“, Рачан ски збор ник, 2, Баји на Башта 1997, 46.
29 М. Павић, Гаврил Сте фа но вић Вен цло вић, Београд 1972, 12.
30 M. Павић, Исто ри ја срп ске књи жев но сти барок ног доба, Бео град 1996, 201.
31 M. Павић, Гаврил Сте фа но вић Вен цло вић, 12–13. 
32 Ђ. Сп. Радо ји чић, Ста ра срп ска књи жев ност, Бео град 1960, 257; К. Шко рић, op. cit., 21; Ј. дере-

тић, op. cit., 410; д. дави дов, „Рача ни“, 118; љ. Васи љев, op. cit., 46, 378–383; М. Бошков, op. cit., 382–383.
33 Саборник аСанУ 28 (142), л. 111б.
34 Ђ. Сп. Радо ји чић, Ста ро срп ско песни штво ix–xVi ii век, Кру ше вац 1988, 167; Ђ. Сп. Радо-

ји чић, Анто ло ги ја ста ре срп ске књи жев но сти xi–xVi ii, Бео град 1960, 284; М. Павић, Исто ри ја 
срп ске књи жев но сти барок ног доба, 96.
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Шко ла Кипри ја на Рача ни на у Сен тан дре ји
нашав ши се након Сео бе у новом окру же њу, Кипри јан уви ђа потре бу 

пре пи си ва ња бого слу жбе них књи га како би се срп ски народ сачу вао од 
уни ја ће ња. Сто га осни ва пре пи си вач ко-илу ми на тор ску школу при Хра му 
Све тог Луке, која је радила веома плод но.35 нала же ње спо соб них уче ни ка 
у Сен тан дре ји веро ват но није био тежак зада так јер је место врвело од из-
беглих монаха из пре ко ду нав ских мана сти ра.36 Може се прет по ста ви ти да 
је Сен тан дре ја након Сео бе била сте ци ште зогра фа из мно гих срп ских ма-
на сти ра, и да су неки од њих сигур но при шли Кипри ја ну, као и неки од 
локал них мона ха ста ро се де ла ца. 

Бек ство из Срби је пру жи ло је одбе глим мона си ма дру га чи ји под сти цај 
за ства ра ла штво. Сто га су се неки од њих пре да ва ли нео че ки ва ним побу да-
ма пера.37 У ради о ни ци при Цркви Све тог Луке бого слу жбе не књи ге су не 
само пре пи си ва не, већ и укра ша ва не црте жи ма, заста вица ма и ини ци ја ли-
ма.38 Кипри јан је у вре ме покре та ња шко ле био у већ поод ма клој ста ро сти. 
У мини ја ту ри није пока зао висо ке доме те, али је пре суд но ути цао на фор-
ми ра ње Гаври ла Сте фа но ви ћа Вен цло ви ћа. Кипријан је на њега у сваком 
смислу пресудно утицао: он се, као и његов учитељ, на више места назива 
писцем. Такође, као и учитељ, преписиваће и читаће књиге са химнама 
посвећеним Србима светима, написаће житија Свете Петке Српске и де-
спота Максима Бранковића. Када Кипријана већ више није било међу жи-
вима, Венцловић је своје читаоце увек радо подсећао да је ученик општег 
духовника Кипријана Рачанина, који је био у Сентандреји.39

неки ауто ри, без убедљивих доказа, сма тра ју да су се Кипри јан и уче-
ни ци бави ли и ико но пи сом.40 Међутим, овој ради о ни ци не тре ба при пи си-
ва ти ико но пи сач ку и фрескописну делат ност.41 С друге стране мини ја ту-
ром су се сва ка ко бави ли.

Пре Сеобе најбоља одредница за рад рачанског скрипторијума био би 
израз радионица. нема сумње да су Рачани неко од својих књига радили по 
поруџбини. Поготово то важи за архијерејске чиновнике. доказ за такву 
тврдњу проналазимо у запису на рукопису МСПЦ оРГ 3-II-2 из 1680. годи-
не, где постоји спомен будимског епископа Виктора (1660-1668: 1680-1684) 
што значи да су наручиоце имали и међу епископима преко дунава и пре 

35 д. Стра ња ко вић, op. cit., 24; М. Бошков, op. cit., 372.
36 д. дави дов, „Сен тан дре ја у доба Рача на“, Рачан ски збор ник, 1, Баји на Башта 1996, 25.
37 Б. Марин ко вић, op. cit., 96.
38 д. дави дов, op. cit., 29.
39 М. Павић, Гаврил Сте фа но вић Вен цло вић, 12–13.
40 ibid, 12.
41 д. дави дов, op. cit., 29.
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Сеобе.42 Међутим, након Сеобе у Сентандреји већ можемо говорити о шко-
ли, јер садржи све елементе такве установе. ипак израз „школа“ користимо 
као један општији појам у смислу да је то место где су следбеници Рачана, 
који су већ били донекле оформљени писари прихватали начела, естетске 
погледе и језик Рачана. 

Школа Кипријана Рачанина са радом је започела веома брзо по пре-
ласку у нову домовину. Сам Кипријан након Сеобе доста преписује. данас 
зна мо да он 1692. годи не испи су је један Треб ник, 1693. Бођан ски псал тир 
(данас изгу бљен), а 1694. Саборник, заједно са Хрисифором. Сти хи ра Св. 
Кне зу Лаза ру, испи са на њего вом руком у овоме рукопису, била је инспи ри-
са на киво том са мошти ма Све тог кне за, који се налазио у бли зи ни њихо-
вих кели ја.43 Као њего ви уче ни ци и касни ји скрип то ри поја вљу ју Миха ил и 
Гаврил Сте фа но вић Вен цло вић, а многи од ученика и скриптора оста ли су 
ано ним ни. неке књи ге пре пи са ли су веро ват но по нало гу патри јар ха арсе-
ни ја, који је оби ла зио њихов конак.44 неки аутори општи карак тер рада 
Рача на дово де у везу са бли зи ном патри јар ха арсе ни ја, односно са врхом 
тадашње Српске цркве. Руко пис нБС 640 је архи је реј ски чинов ник који је 
по свој при ли ци ура ђен за патри јар ха арсенија Чарнојевића.45 Јед но од 
послу ша ња које је, како се прет по ста вља, патри јарх арсе ни је задао Рача-
ни ма, било је пре пи си ва ње при ви ле ги ја, бар оних при ме ра ка наме ње них 
архи је ре ји ма. Тако ђе је изве сно да су исте те при ви ле ги је тума чи ли пастви 
у Комо ра ну, Ђуру, Сен тан дре ји и фудва ру.46 

Српско-руска богослужбена преплитања
Путеви богослужења и богослужбених књига ретко су једносмерни. 

Приметно је да су у XVI веку дела и преводи српских писаца више ишли ка 
Русији, него обрнуто: Теодосијево житије и Похвала Светом Сави били су 
незаобилазне књиге сваке манастирске библиотеке.47 У групу рукописа 
који су стигли до Русије свакако спада и Крмчија Светог Саве, а Малоруси 
су се у својим антикатоличким полемикама позивали на списе Светог Са-
ве.48 Међутим у периоду туркократије учестала су путовања српских мона-
ха у Русију, ради сакупљања милостиње. Милостињу су представљале и 
руске богослужбене књиге, којих је на просторима Пећке Патријаршије 
тако бивало све више. Учешће патријарха Гаврила Рајића (1648-1655) на 

42 архијерејски литургијар, МСПЦ орг 3-II-2, л. 2а–б,
43 д. дави дов, op. cit., 118; д. дави дов, д. Меда ко вић, op. cit., 55.
44 д. дави дов, op. cit., 118.
45 М. Бошков, op. cit., 371.
46 д. дави дов, „Срби у Комо ра ну и Ђуру“, Рачан ски збор ник, 2, Баји на Башта 1997, 25.
47 М. Јовановић, Срби и Руси – 12–21. век (исто ри ја одно са), Бео град 2012, 47–57. 
48 В. Вукашиновић, Срп ска барок на тео ло ги ја, Врњ ци–Тре би ње 2010, 258–259.
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саборима који су се тицали реформе руског богослужења и чињенице да је 
при повратку са собом понео неке руске књиге још су више отвориле путе-
ве руским и малоруским књигама. По доласку у Срби ју на тро ну је зате као 
патри јар ха Мак си ма (1655-1674). Тешко је утвр ди ти како је текло ово дво-
вла шће. Про тив испра вље них књи га, чини се, нико није ставио ника кву 
при мед бу. Тешко да је и сам патри јарх Мак сим имао ишта про тив књи га 
које су има ле печат Москов ског Сино да – он их није сам користио, али ве-
роватно није спре ча вао њихо во шире ње.49 

оваква спонтана русификација условила је да, нарочито након Велике 
Сеобе (1690), руско богослужење постане узор и гаранција правоверности, 
што уноси одређене промене у богослужбени амбијент тадашње Српске 
Цркве. Значајну улогу у овој прекретници одиграли су Рачани који су, као 
највећи скрипторијум истраживаног периода, преписали приметан број 
богослужбених књига. 

Међутим, како рекосмо, тај први ниво русификације био је пре свега 
спонтан и огледао се у личном, трговачком и поклоничком доношењу штам-
паних богослужбених књига из Велике и Мале Русије. оне су затим купо-
ване, поклањане и пуштане у употребу у складу са личним афинитетима 
служитеља. Такве новоформиране личне црквене и манaстирске билиоте-
ке су постепено утицале на промену богослужбеног стила.50

Такође, руске и малоруске штампане, па и рукописне, књиге су у српске 
средине стизале неуобичајеном брзином. доказ за то проналазимо у једном 
Лвовоском служабнику штампаном 1691. г. који се данас чува у Патријар-
шијској билиотеци (ПБ II 15.482), где из једног записа сазнајемо да је књига 
исте године када је одштампана донесена у Раваницу братији од стране 
грешног хаџи арсенија јеромонаха, Михаила јеромонаха и Захарије ђа кона.51

феномен видљивог српско-руског богослужбеног преплитања у кон-
тексту школе Кипријана Рачанина, свакако је најочигледнији у Минејима 
рачанске преписивачке школе. Како су многе српске књиге биле уништене 
и остављене приликом Сеобе, а руске су пристизале, створила се једна пра-
знина, и недостатак служби Србима светима. од укупно четрнаест рачан-
ских минеја, два су преписана пре Сеобе, у Скиту Светог Ђорђа, три је 
Јеротеј преписао у фудвару, а осталих девет су преписани у школи Ки-
пријана Рачанина у Сентандреји. оно што је јасно уочљиво јесте да минеји 
преписани у Скиту Светог Ђорђа и фудвару не садрже службе српским и, 
уопште, словенским светитељима. С друге стране, минеји преписани у 

49 Л. Чур чић, „доси теј и Рача ни у Сре му“, Рачан ски збор ник, 13, Баји на Башта 2008, 25–26.
50 В. Вукашиновић, „Руски и мало ру ски ути ца ји на бого слу же ње СПЦр кве у 18. и 19. веку“, 

Срп ско бого слу же ње, Врњ ци–Тре би ње 2012, 105.
51 ibid, 111-112.
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Сентандреји најчешће имају доста служби Русима светима. Конкретни 
примери су пар минеја за месец децембар. Први и уједно најстарији рачан-
ски из 1666-1668. године нема службе Словенима светима,52 док други Вен-
цловићев (1720-1725) има једну руску слу жбу св. Сави Зве ни го род ском (3. 
децем бар).53 У овом контексту поменућемо још неколико рачанских Ми-
неја. Рецимо, Минеј за септембар аСанУ 148 Михаила Рачанина из 1704. 
године који има доста слу жби посве ће них светим Русима: св. Јова ну архи-
е пи ско пу ново град ском чудо твор цу (7. сеп тем бар), св. Јоси фу Волоц ком 
новом Чудо твор цу, (9. сеп тем бар), смо лен ским и јаро слав ским чудо твор-
ци ма, кне зо ви ма Тео до ру, дави ду и Кон стан ти ну (10. сеп тем бар), чер ни-
гов ским чудо твор ци ма кне зу Миха и лу и њего вом бор ја ни ну Тео до ру (20. 
сеп тем бар), св. Сер ги ју Радо ње шком (25. сеп тем бар) и Сава ти ју Соло вец-
ком (27. сеп тем бар).54 Слично је и са Минејем за новембар који је исписао 
Венцловић у периоду 1720-1725. ова књига не садр жи слу жбу св. Сте фа ну 
дечан ском (11. новем бар), иако је њего во име наве де но тог дату ма, али оби-
лу је слу жба ма посве ће ним руским све ти те љи ма: Јони, архи е пи ско пу нов-
го род ском и чудо твор цу (5. новем бар), Вар ла а му хутин ском (6. новем бар), 
Мак си му јуро ди вом, москов ском чудо твор цу (11. новем бар), нико ну Радо-
ње шком (17. новем бар), Вели ком кне зу Миха и лу Јаро сла ви чу твер ском (22. 
новем бар), св. бла го вер ном кне зу алек сан дру нев ском (23. новем бар) и св. 
Јако ву, архи е пи ско пу ростов ском (27. новем бар).55

Што се тиче служби Србима светима готово да их не налазимо у сент-
андрејским минејима. Колико се некритички преписују руски предлошци 
илуструје Минеј за јану ар, Са 11. У овом рукопису иден ти фи ко ва но је више 
писа ра од којих је један Гаврил (Вен цло вић). Руко пис је настао у распо ну од 
1720. до 1725. годи не. од сло вен ских све ти те ља има мо слу жбе св. фили пу, 
митро по ли ту све Руси је (9. јану ар), Миха и лу Клоп ском, нов го род ском чу-
до твор цу, и Све том Сави срп ском (12. јану ар),56 са упо зо ре њем да је слу жба 
Све том Сави 14. јану а ра, што упу ћу је на руски пред ло жак. У Минеју за 
фебру ар, Са 12 писа ра Гаврил (Вен цло вић) и непо зна тог пома гача из прва 
четвр ти не 18. века је веома карак те ри стич но да нема слу жбе св. Симе о ну 
Миро то чи вом (13. фебру ар), али зато поново срећемо службе руским све-
ти те љи ма: вели ком кне зу Геор ги ју Вла ди мир ском и Кири лу Бело о зер ском 

52 М. Хари си ја дис, „Хри сти фор Рача нин, пре пи си вач и илу ми на тор руко пи са“, Зограф 3, год. 
34-38, Бео град, 1969, 34.

53 Минеј за децембар Са 10, л.12б-19б.
54 љ. Сто ја но вић, Ката лог руко пи са и ста рих штам па них књи га, Збир ка Срп ске кра љев ске 

ака де ми је, Бео град, 1992, 25.
55 н. Син дик, М. Гро зда но вић-Пајић, К. Мано-Зиси, Опис руко пи са и ста рих штам па них 

књи га Библи о те ке Срп ске пра во слав не епар хи је будим ске у Сент-Андре ји, Бео град - нови Сад, 
1991, 109.

56 ibid, 111-113
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(4. фебру ар), дими три ју При луц ком чудо твор цу и кне зу Все во ло ду Псков-
ском (11. фебру ар), као и алек си ју митро по ли ту москов ском и све Руси је, 
чудо твор цу (12. фебру ар).57

дакле, убрзо након Сеобе појавила се потреба за књигом која би на 
једном месту објединила службе Србима светима. По свему судећи такву 
потребу осетили су Кипријан и Христифор Рачанин. У њиховом Саборнику 
(неки аутори га називају и Србљаком) постоји неколико служби Србима 
светима. Руко пи с је преписан у два навра та: у пери о ду 1691/1692, а потом 
1694. годи не. дакле, одмах након Сеобе. Поред слу жби св. Луки са жити јем, 
Покро ву Пре све те Бого ро ди це, св. муче ни ку Мар ти ну, наилазимо и на 
службе св. деспо ту Мак си му, св. кне зу Лаза ру (л. 85-111), док је на л. 111 Ки при-
ја но ва сти хи ра, те слу жба св. Сави (л. 152-168), св. Симе о ну Миро то чи вом (л. 
169-183) и св. Сте фа ну дечан ском (184-198), св. про ро ку Јере ми ји, пре но су 
мошти ју св. нико ла ја, св. Мер ку ри ју, апо сто лу ана ни ји и св. па три јар си ма 
алек сан дриј ским ата на си ју и Кири лу.58 Први Србљак (нажа лост, данас изгу-
бљен) из 1714. годи не бива пре пи сан од руке следбеника Рачана, даска ла 
Мак си ма.59 Претпоставља се да је он послужио као основа Синесију Живко-
вићу арадском епископу за штампање Србљака у Римни ку 1761. године.60

Руске богослужбене утицаје врло очито можемо видети у још неким 
рачанским рукописима преписаним након Сеобе. Тако, рецимо у Вен цло-
вићевом рукопису под називом Црквени зборник (1730-1740), наилазимо на 
месецослов који у себи садржи тропаре и кондаке чак 50 руских светитеља 

57 ibid, 113-114
58 М. Гро зда но вић-Пајић, „Посе бан тип воде ног зна ка „грб са кулом“ у неко ли ко руко пи са с 

кра ја XVII и прве четвр ти не XVI II века“, Архе о граф ски при ло зи 2, Бео град, 1987, 65-66; љ. Сто ја-
но вић, Стари српски записи и натписи књ. 1, бр. 1975; д. Бог да но вић, Инве н тар ћирил ских 
руко пи са у Југо сла ви ји (xi–xVii века), Бео град 1982, бр. 1521. У Богдановићевом Инвен та ру је 
рукопис насловљен као Србљак; љ. Сто ја но вић, Ката лог руко пи са и ста рих штам па них књи га, 
17; љ. Васи љев, „непо зна ти руко пи си нај по зна ти јих Рачан ских писа ра Кипри ја на и Хри сти фо-
ра“, Рачан ски збор ник 2, Баји на Башта, 1997, 46.

59 М. Хари си ја дис даскала Максима није сматрала припадником Рачана или рачанског круга, 
већ је само констатовала да се угле дао на Рача не. неки ауто ри, пак, не сум ња ју да је Мак сим Рача-
нин. истина је да се он по многим елементима наставља или угледа на тековине рачанског круга. 
У том контексту можемо истаћи да даскал Маским по језику, дуктусу, сликаној опреми и струк-
тури неких рукописа заиста следује Рачанима. Тако, рецимо, његов архи је реј ски чинов ник ПБ 21 
по илу ми на ци ја ма гото во доследно копира руко пи се Христофора Рача ни на МСПЦ 252, МСПЦ 
оРГ 121 и СаВ 7, а по структури више него очигледно МСПЦ 252, нБС 640 и ПРЕШ. Такође, у 
Христифоровом архијерејском чиновнику нБС 640 Максим је 1705. године дописао један део (л. 
139а-170б). из тог разлога, ми смо га ипак убројали у скупину припадника круга Рачана, јер је 
индиректна повезаност са Рачанима веома јака и очигледна. Видети: (М. Хари си ја дис, „Руко пи си 
даска ла Мак си ма“ Библи о те кар, све ска 1. Бео град, јан/феб, 1970, 72, 74; Л. Чур чић, „Србља ци у 
XVI II веку“, у: Срп ске књи ге и писци, Бео град 1988, 69; д. дави дов, „Рача ни“, 117; љ. Штављанин-
Ђорђевић, М. Гроздановић-Пајић, Л. Цернић, опис ћирилских рукописа народне библиотеке 
Србије, Београд 1991, 324-327).

60 Л. Чурчић, op. cit, 36.
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(од чега 20 оптинских стараца).61 У Канонику (1739) истог преписивача 
наћићемо поредак кушања агиазме.62 У рукопису који је насловљен као Пре-
сађеница (1735) постоје молитве за разне потребе за које је наглашено да су 
преузете из Московског требника.63 Поред беседа светих отаца, Гаврило 
Стефановић Венцловић упорно преводи беседе черниговског архиеписко-
па Лазара Барановича (1657-1683) у чак четири рукописа.64 овакви прируч-
ници црквене реторике обезбедили су трајање и преживљавање омилити-
ке, доприносећи у највећој мери духовном укрепљењу нашег народа с обе 
стране дунава. 

Веома јасан показатељ већ оствареног утицаја руских књига након 
Сеобе проналазимо у Литургијару Гаврила Стефановића Венцловића РГБ 
(Музеј Румјанцова 401), који је преписан 1711-1716, дакле, несумњиво у пе-
риоду рада школе Кипријана Рачанина у Сентандреји.65 да у преписивању 
користи малоруски рукописни или штампани служабник илустроваћемо 
са неколико примера. најпре, ту је чињеница да попут њих садржи спомен 
анђела приликом вађења прве честице на Проскомидији.66 Такође, ово је 
један од веома ретких срп ских руко писа који у поретку садржи бла го си ља-
ње даро ва на Речи ма Уста но вље ња у окви ру обе Литур ги је, с том раз ли ком 
што се у напо ме ни гово ри и о наме ри коју све ште ник у бла го си ља ње тре ба 
да укљу чи. 67 Реч је о још веома очигледној осо би ни малоруских књи га и 
напомени која се везује за Петра Могилу. напо ме на о intentio почи ње се 
штампати од 1639. годи не и Моги ли ног допу ње ног изда ња, будући да изда-
ње из 1629. има само упут ство да се даро ви бла го си ља ју, а не садр жи и на-
меру, као ни ранија штампа.68 очито је да се утицај схоластичке теологије 
на митрополита Петра Могилу појачао пред крај његовог живота. Уно-

61 М. Павић, Гаврил Сте фа но вић Вен цло вић, Црни биво у срцу, Бео град, 1996, 22; Ј. Скер лић, ., 
Срп ска књи жев ност у xVi ii веку, Бео град, 1923, 169.

62 Kаноник, AСанУ 71 (138), л. 367-371
63 Пресађеница, AСанУ 96 (133), л. 502-556
64 Ј. Скер лић, op. cit., 169-170; Г. Вит ко вић, „о књи жев ном раду јеро мо на ха Гаври ла Сте фа но-

ви ћа“, 154; Б. Тодић, Српски сликари од xiV до xViii века, књига 1, нови Сад 2013, 116–118; М. 
Павић, Исто ри ја срп ске књи жев но сти барок ног доба, 228-229.

65 Б. Тодић, op. cit., 116–118; M. Павић, Гаврил Сте фа но вић Вен цло вић, Црни биво у срцу, 22; љ. 
Васи љев, „„Буквар из 1717. годи не – дело Гаври ла Сте фа но ви ћа Вен цло ви ћа“, ЗМСФЛ, књ. XXX-
VI/2, 1996, 172.

66 Служабници: Стр ја тин 1604, Пио 414-1-0006, л. 30; Кије во пе чер ска лавра 1629, Пио 418-1-
0004, л. 122; Кије во пе чер ска лавра 1639, Пио MFM-III-A-09, л. 192, 205; Кије во пе чер ска лавра 
1653, онБ 20 C.c. 151, л. 97а, 104а; Лвов 1681, онБ 20 C.c. 157, л. 95б; Лвов 1702, онБ 295.651 – B Alt, 
л. 95б.

67 Служабници: Кије во пе чер ска лавра 1639, Пио MFM-III-A-09, л. 314–316; Кије во пе чер ска 
лавра 1653, онБ 20 C.c. 151, л. 158а–159а; Лвов 1681, онБ 20 C.c. 157, л. 154б–157б; Лвов 1702, онБ 
295.651 – B Alt, л. 156б–157б. 

68 Служабници: Стр ја тин 1604, Пио 414-1-0006, л. 150–152; Кије во пе чер ска лавра 1629, Пио 
418-1-0004, л. 58–59.
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шењем овакве напомене у служабник кијевски митрополит прихвата ри-
мокатоличко учење о материји, и њихову формулу вршења Евхаристије. 
Намери свештеника он придаје значај услова валидности тајне коју врши. 
ово учење је код римокатолика познато још од доба флорентинске уније 
(1439), а прокламовао га је Триндентски концил речима: Помишљајући на 
то да ће се Свето вино претворити […] придодајући овоме и своје хтење.69 

Уз то поредак пред Причешће веома наликује ономе који је изложен у 
малоруским књигама.70 најпре, пред При че шће се чита ју чети ри моли тве, 
које се поклапају са рачанским прениконовским архијерејским чиновни-
цима. дру га чи ја је једи но Госпо де, Боже наш, осла би, отпу сти и опро сти 
ми сагре ше ња моја. Приликом Причешћа из Путира све ште ник изговара 
молитву: Гле да ју ћи Бого тво ре ћу Крв ужа сни се, чове че. Када ђакон при сту-
па Чаши, гово ри: Ево, при сту пам Све том при че шћу, Вла ди ко. Да ме не 
спа ли При че шће, него да ме очи сти од свих гре хо ва. након При че шћа све-
ште но слу жи те љи, цели ва ју ћи се, го во ре Хри стос међу нама – Јесте и биће. 
на Пас ху се, на истом месту, уме сто ових речи изго ва ра: Хри стос Вас кр се 
– Ваи сти ну Вас кр се.71

Закључак
Рачански преписивачи несумњиво су утицали на продужетак српско-

словенске епохе. У периоду када је то било најпотребније они су заменили 
штампарије, вредно радили, били при руци патријарху арсенију (Чар но-
јевићу) и каснијим крушедолским, односно карловачким митрополитима.

највећи домет школе Кипријана Рачанина јесте формирање Гаврила 
Стефановића Венцловића-знаменитог беседника, преписивача, преводио-
ца. нео спо р на је чиње ни ца да је Вен цло вић вео ма зна чај на лич ност XVIII 
века, а уз то нај зна чај ни ји и нај по зна ти ји Рача нин. исто вре ме но, он је и 
послед њи изда нак срп ске сред њо ве ков не књи же вно сти, и весник новог 
тала са барок ног ства ра ња у XVIII веку. 

Такође, можемо рећи да је кор пус рачан ских руко пи са у ствари пара-
дигма једног прелазног периода везаног за токове богослужења. док је штам-
паре одликовала конзервативност и праћење претходног литургијског пре-
дања, рачанске скрипторе је, можемо слободно казати, одликовала отворе-
ност за нове богослужбене токове. на овај феномен утицало је више фак-

69 н. Успенски, Коли зи ја две ју тео ло ги ја при реви зи ји руских бого слу жбе них књи га у xVii веку, 
Кра ље во 2004, 22.

70 Служабници: Стр ја тин 1604, Пио 414-1-0006, л. 182–204; Кије во пе чер ска лавра 1629, Пио 
418-1-0004, л. 78–94; Кије во пе чер ска лавра 1639, Пио MFM-III-A-09, л. 343–363; Кије во пе чер ска 
лавра 1653, онБ 20 C. c. 151, л. 173б–182б; Лвов 1681, онБ 20 C.c. 157, л. 172б–183б; Лвов 1702, онБ 
295.651 – B Alt, л. 171б–183а.

71 Литургијар, РГБ (Музеј Румјан цо ва) 401, л. 72а–79б. 
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тора: најпре, богослужбене реформе Петра Могиле и патријарха никона а 
свакако и тешке историјске прилике и недостатак бољих предложака.

Верујемо да у томе отварању Рачани нису видели никакву опасност по 
српско богослужење и зато се оправданим чини закључак да њихови руко-
писи XVII и прве половине XVIII века највише сведоче о динамици и раз-
ноликости богослужбеног живота Пећке патријаршије и, касније, Карло-
вачке митрополије, уз несумњиво непрекинуту нит изворног и живог ли-
тургијског етоса српског богослужења до данашњих дана.

СКРА ЋЕ НИ ЦЕ

аСанУ =  архив Срп ске ака де ми је нау ка и умет но сти
ГСУД =  Гла сник Срп ског уче ног дру штва
ЗМСКЈ =  Збор ник Мати це срп ске за књи жев ност и језик
ЗМСФЛ =  Збор ник Мати це срп ске за фило ло ги ју и лин гви сти ку
МСПЦ =  Музеј Срп ске Пра во слав не Цркве 
МСПЦ оРГ = Збирка Радослава Грујића у Музеју Српске Православне Цркве
ПРЕШ =  Билиотека Грко-католичке дијацезе у Прешову
РГБ =  Рос сийска я госу дар ствен ная библи о те ка, Москва
нБС =  народ на библи о те ка Срби је 
нМП =  Národní Muzeum, Praha
онБ =  Österreiche nati o nal bi bli ot hek, Wien
ПБ =  Патри јар шиј ска библи о те ка
Пио =  Pon ti fi cio isti tu to ori en ta le, Roma
ПЗКЈИФ =  При ло зи за књи жев ност, језик, исто ри ју и фол клор
Са =  Збир ка Сен тан дреј ске цркве не општи не
СаВ =  Збир ка Мана сти ра Сави на 

Summary: The key intent of this work is to depict the work of Kiprijan Ra-
canin’s school in Szentendre after the Great Exodus of Serbs (1690) and it’s 
importance for the first years after settling down of Serbs in new country. 
The activity of this community is, also, maybe the best example of  serbo - 
russian divine service intertwining, through the comparation of Serbian 
and Russian divine worship books of that period we can see the phenom-
enon of russification which is more and more noticeable, especially in man-
uscripts of Szentendre’s scriptorium.

Keywords: Kirpijan Racanin, Szentendre, Raca monastery, scriptorium, 
Menaion, Serbian Menaion.
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ЗоРан дЕВРЊа

УТиЦаЈ КанонСКЕ и ПаСТиРСКЕ дЕЛаТноСТи 
ЕПиСКоПа даЛМаТинСКоГ ниКодиМа 

МиЛаШа на ПоЛиТиЧКи и КУЛТУРни ПоЛоЖаЈ 
СРПСКоГ наРода У аУСТРо-УГаРСКоЈ  

КРаЈЕМ XIX и ПоЧЕТКоМ XX ВЕКа1

Апстракт: Епископ далматински никодим Милаш се родио и стаса-
вао у бурном и варљивом времену друге половине XIX и почетка ХХ 
века када се усталила аустријска власт у далмацији, када су репресив-
ни процеси на пољу културе, политике и националног идентитета, 
установљени још у доба млетачке владавине у овим областима, до-
живљавали своју кулминацију и када је притисак римокатоличке про-
паганде на православни живаљ на Балкану добијао поред верске и 
дефинисану политичку димензију. Будући веома образован, Милаш 
је брзо по повретку из Русије заузео важно место у друштвеним ин-
ституцијама далматинских Срба и, што је још важније, у црквеној 
организацији далматинске епархије. Као човек Цркве, науке и високе 
културе Милаш је тешко успостављао изграђујућу комуникацију са 
политичким и културним представницима Срба, као и са појединим 
црквеним круговима, који су били на ниском нивоу интелектуалне и 
социјалне развијености. Менталитетска и културна дистанца коју је 
Милаш још од детињства имао у односу на народно наслеђе није била 
препрека да изгради велику љубав и осећај одговорности према свом 

1 овај рад је презентован на научном скупу под називом Културолошка и образовна пре-
плитања и узајамни односи Цркава и политичких ентитета Централне и Југоисточне Европе 
од 1690. до 1918. године 18. децембра 2018. године у просторијама Матице српске у новом Саду, a 
у оквиру пројекта фондације Конрад аденауер Теологија и модерно друштво: о неопходности 
међурелигијског дијалога и пројектне теме Матице српске Богословље и духовни живот Кар-
ловачке митрополије – од краја ХVii до почетка ХХ века, уз узајамну сарању и заједничку 
организацију Епархије бачке СПЦ, института за Литургику и Црквену уметност ПБф, као и 
Центра за литургичке студије „Монс Хемус“.
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народу, што ће после 1890. године добити пастирску димензију, иако 
његова безрезервна посвећеност народној добробити неће значајније 
утицати на разрешење конфликта који је он имао са царским, далма-
тинским, римокатоличким, хрватским и српским естаблишментом, 
све до саме његове смрти. Милашева асретивна и идентитетски по-
стојана теолошка, културна, национална, социјална и политичка де-
латност није нашла плодно тло на драматичној и конфликтној бал-
канској друштвеној позорници што је последично, упркос гран дио-
зној црквеној и научној заоставштини, његов друштвени активизам 
чинило, трагично по српски народ, неуспешним. 

Кључне речи: епископ никодим Милаш, Епархија далматинска, Буко-
винско-далматинска митрополија, Задарска богословија, Кијевска 
духовна академија, Карловачка богословија 

Увод
никодим Милаш је рођен крајем прве половине XIX века у Шибени-

ку2, у време када се турбулентна, често репресивна и ретроградна аустро-
угарска власт у далмацији већ значајно консолидовала3. далмација ће, 
будући до тада у једновековном поседу Млетачке републике, а затим и 
краће од једне деценије под влашћу француске4, те овим утицајима зна-
чајно идентитетски одређена, увек представљати особен територијални и 
етно-психолошки ентитет унутар Царевине који ће својим географским 
положајем и из њега исходећом културном изолацијом представљати сво-
јеврсни политички, привредни и социјални гето из којег се врло тешко 
успостављала било каква друштвена повезаност са другим околним и бли-
ским етничким, језичким, верским и културним заједницама, а да то није 
производило озбиљне поремећаје и сукобе на увек ровитој и конфликтној 
политичкој позорници. За бечки дворски естаблишмент далмација је мо-

2 никодим (никола) Милаш је рођен 1845. године у Шибенику од оца Тривуна и мајке Марије 
(Ma ria Valmassoni), која је била италијанског порекла. ; види, н. Милаш, Аутобиографија, стр. 15.

3 Милаш је рођен после више од три деценије аустријске владавине далмацијом, што је било 
довољно да се културна и политичка траума насилне промене државног система и друштвене 
организације исцели, а и да се успостави нови поредак које је био ништа мање репресиван и 
нетолерантан од претходног према особеностима српског народа.

4 далмација је до 1797. године била под влашћу Млетачке републике, а од те године до 1805. под 
влашћу Хабзбуршке монархије, да би од 1805. до 1813. године далмацијом управљала напо-
леонова француска. од 1813. године далмација се враћа под власт Беча и тако ће остати до 
пропасти аустро-угарске царевине на крају Првог светског рата 1918. године. Милаш се упо-
којио 1915. године у дубровнику тако да није доживео крај Царевине чије је социјалне благодети, 
у мањој мери, и политичке, културне и верске притиске и прогоне, у већој мери, доживљавао и 
трпео целога свог живота.
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рала бити трајно дистанцирана од већих центара политичког деловања и 
утицаја на Балкану (Загреба, Сремских Карловаца, донекле Ријеке и Са-
рајева, а нарочито Београда …) што је представљало и социјални оквир у 
којем је Милаш интелектуално и политички одрастао. друга специфич-
ност Милашевог стасавања представља сасвим лични и интимни моменат 
који осликава сву социјалну драму далматинског друштва. Као дете из на-
ционално мешовитог брака, оца Србина и мајке италијанке, Милаш је од 
самог почетка имао наглашен мулти језички и мулти културни поглед на 
друштвену реалност далматинског приобаља и залеђа и свест о изазовима 
које таква вишенационална и вишерелигијска политичка заједница баш-
тини. Милаш је већи део свог основног образовања стекао на италијанском 
језику, што га је у значајној мери и психолошки одредило, односно, услови-
ло његову релативно јасну и нескривену културолошку дистанцу у односу 
на социјално и културно стање свога народа, нарочито у далматинском 
залеђу5. Међутим, на овом месту неопходно је споменути да је Милаш уп-
ркос свој културолошкој и језичкој дистанцираности у односу на народ 
којем је припадао и који је релативно касно упознао у свој драматичности 
и трагичности његовог историјског постојања, према истом том народу 
изградио нескривене симпатије, топло сажаљење и искрену љубав, што све 
збирно узето донекле објашњава многе, често амбивалентне и готово не-
разумљиве и интринсички логички супротстављене потезе које је Милаш 
касније, као професор, друштвени радник и, на концу епископ, предузи-
мао у свом друштвено-политичком и црквено-пастирском деловању. 

 Милашево школовање и друштвено  
позиционирање после повратка у Далмацију
Милаш није потекао из имућне породице, и будући да је осетио током 

одрастања сав трагизам социјалне немаштине и тескобе, он је од само по-
четка испољавао такве умне карактеристике које су наговештавале велике 
домете које је требало да досегне и предодређеност да надиђе вредности и 
друштвена ограничења далматинског социјалног миљеа из којег је потекао 
и у односу на који је гајио нескривен отклон. отишавши у Беч, а потом у 
Кијев6, са положеним великим надањима у његово школовање, Милаш се, 

5 никодим Милаш се до своје четрнаесте године школовао на италијанском језику, са мајком 
је до краја њеног живота говорио на истом језику, што је у значајној мери утицало да се отежано 
идентификује са културом и менталитетом Срба. Поред осталог, та чињеница је условила и 
његову особену синтаксу којом је писао на српском језику, а која је често конфузна, неразумљива 
и нестандардна.; види, Калинић, Допринос…, стр.28-29. 

6 Милаш одлази у Беч, а потом и у Кијев, средином 1867 године.; види, Калинић, Допринос…, 
стр. 32-33.
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оправдавши их, враћа у далмацију7 као врхунски интелектуалац, магистар 
теологије, историчар и каноничар, познавалац, поред латинског којим је 
већ владао, и старогрчког језика, а уз народни српски и матерњи итали-
јански и немачког, руског, енглеског и грчког језика. од његовог повратка 
се много очекивало, и то не толико у погледу његовог црквеног деловања, 
јер он није показивао спонтану склоност према служби клира8, већ више 
као друштвеног и националног делатника. Будући свестан тога он је заједно 
са љубомиром Вујновићем ушао у далматинску политичку арену у којој се, 
искрено речено, није баш најбоље сналазио. Карактеристика осме деценије 
XIX века, када се Милаш враћа и када почиње његова делатност на плану 
духовног, националног и политичког освешћивања српског народа дал-
мације, била је обележена радикализацијом хрватског националног питања 
у далмацији, Хрватској и Славонији9, као и све комплекснијим унутар срп-
ским политичким односима после аустро-угарске и потом хрватско-угар-
ске нагодбе, крајем шездесетих година10. отварање хрватског националног 
питања, које је поред своје „ослободилачке“ идеолошке везаности за ли-
бер таријанске и анти-клерикалне тековине француске револуције, деци-
дираног анти-аустријског и анти-угарског (анти империјалног) дискурса, 
изненађујуће за најзападније насељен православни живаљ у Европи, про-
јавило и анти-српске одлике, било је изненађујуће за српску политичку и 
интелектуалну елиту, нарочито у далмацији где је постојала деценијска 
заједничка идентитетска, политичка и социјална борба словенског живља 
(Хрвата и Срба) за досезања елементарних националних права11. У тој за-
једничкој политичкој борби кроз народну странку особена одлика само 

7 Милаш се у далмацију вратио крајем 1872. године, после дипломирања на Кијевској духовној 
академији и студијског боравка на Теолошком факултету у Халки.; види, Калинић, Допринос…, 
стр. 34-35.

8 Психолошку дистанцу у односу на службу клира Милаш је стекао још у Карловачкој бо-
гословији, а куд и камо више утврдио у Кијеву.; види, Милаш, „аутобиографија“, стр. 

9 формирањем Старчевићеве Странке права, која је наступала са позиција радикалног 
хрватског национализма, и наглашеном кроатизацијом народне странке у далмацији, односи 
између Хрвата и Срба се, на међунационалној, а ништа мање и на верској разини, све више 
компликују и заоштравају.

10 аустро-Угарска (1867. год.) и Хрватско-Угарска нагодба (1868. год.) представљају покушај 
политичког прекомпоновања врло компликованог и сложеног система државног функ цио-
нисања Хабзбуршке монархије, вођен идејом да ће повећање административне и управне ауто-
номије допринети снижавању нараслих социјалних, класних, националних и верских тензија. 
Једна од последица наведених нагодби јесте и укидање Војне крајине, што се нарочито непо-
вољно одразило на статус Срба у Монархији. 

11 интересентно је да је Старчевићева Странка Права од идеолошке блискости са идејама 
француске револуције и дистанцираности спрам друштвеног и политичког утицаја Римо-
католичке Цркве, нарочито њене наглашене клерикалности, протоком неколико деценија, а већ 
почетком ХХ века, поред националистичке идологије прихватила и про-католичку идеју, и све 
то заједно усмерила према (читај: против) српском националном корпусу. 
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православног живља је била непрестана опасност и постојани отпор унија-
ћењу12, што је у толикој мери одредило свест и друштвено место право-
славне популације и појединаца унутар далматинског друштва, да многи 
интелектуалци, па ни Милаш, нису могли у другачијим категоријама дру-
штвеног сукобљавања да разумеју новонастале односе унутар потлаченог 
народног тела, што је трајно детерминисало, нарочито Милашеву, визију 
политичких процеса. У том смислу он није био отворен за идеолошко и 
партијашко разумевање бременитости политичког положаја Срба унутар 
Босне и Херцеговине после Берлинског конгреса13, исто тако драматичне 
српске борбе за националну аутономију унутар Угарске14, партијске раз-
мирице на политичкој сцени Краљевине Србије које су биле ултимативно 
одређене политиком према Бечу и из Беча15, и све радикалнијим процесом 
кроатизације српског католичког живља од Боке до севера далмације16. 

12 Унијаћење православног становништва је представљало константно и трајно обележје 
римокатоличке црквене политике и мисије на Балкану већ дуги низ векова. наведени процес се 
одвијао у таласима, са интензивнијим и мање интензивним периодима, а кулминацију је до-
живео у време управе епископа Венедикта Краљевића далматинском епархијом. 

13 Босна и Херцеговина је после Берлинског конгреса 1878. године окупирана од стране ау-
стријанаца што је представљало велику промену у односу на вишевековну турску доминацију 
и управу у средишњим областима Балакана. аустријска управа не да није донеле очекиване 
слободе народима Босне и Херцеговине, већ је и однос према православнима додатно заоштрен. 
У том контексту се јавља крајње црквена и предањем Цркве подупрта идеја никодима Милаша 
да се Сарајевска митрополија издвоји из јурисдикцијске надлежности Цариградске патри-
јаршије и прикључи епархијама Карловачке митрополије, што је било потпуно погрешно схва-
ћено на политикантски начин без њене стварне теолошке и канонске контекстуализације која 
је била сасвим адекватна и примерена. Милашева идеја је, на известан начин, представљала 
ревитализовање идеје обнове ауторитета и црквеног јединства свих епархија Пећке патри-
јаршије под окриљем Карловачке митрополије. Теолошка аргументација је потопљена и нестала 
под таласом политичких теза, сукоба и партијских спорова између самих Срба, као и њиховог 
сукобљавања са политичким представницима Беча у Босни и Херцеговини. 

14 Српска Војводина је формирана 01. маја 1848. године у Сремским Карловцима. Борба за 
национална права Срба и њихову грађанску равноправност у аустро-угарској царевини је 
настављена и у потоњим деценијама уз одлучујући допринос Карловачке митрополије и карло-
вачких Патријараха. 

15 осамдесетих година ХIХ века у Краљевини Србији се одвијала велика идеолошка и поли-
тичка борба про-аустријске и про-руске политичке опције. Последица тога је био прогон Ми-
трополита Михаила Јовановића и хапшење готово свих епископа у Србији, као и довођење тзв. 
неканонске јерархије на челу са Теодосијем Мраовићем. Милашев долазак у Београд, на позив 
тадашње Владе у циљу организовања реформе Београдске богословије, догодио се у јеку на-
ведене политичке борбе, тако да је долазак највиђенијег архијереја Српске Цркве из аустро-
угарске у „београдској чаршији“ злонамерно, тендециозно и непринципијелно према самом 
Милашу,био схваћен као покушај промене црквене политике која је била увек афирмативно 
усмерена према једноверној Русији. 

16 Процес идентитетског превођења Срба католика у хрватски национални „табор“ се кон-
тинуирано одвијао још од ХVII века, али је у другој половини ХIХ века доживео своју кулми-
нацију, чему је потврда и одржавање Свехрватског католичког конгреса у Загребу 1900. године 
на којем је дошло до поистовећивања католичанства са хрватством што је у релативно кратком 
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Уживајући огромно поштовање као интелектуалац европског профила че-
сто је позиван да помогне у формирању и обнови националних и црквених 
институција, од Беча, Лавова, Сремских Карловаца и Београда, на северу, 
до Сарајева, Боке и дубровника, на југу, са много труда и емоција и, искре-
но говорећи, без много успеха. овде би нарочито требало нагласити узро-
ке такве аполитичности и приметног несналажења у области друштвеног 
позиционирања својих начелних црквених и идејних становишта. Желећи 
да оправдам епископа Милаша, човека танане и преосетљиве емоционал-
ности са развијеним конфликтно-одбрамбеним механизмима нарцистич-
ке личносне структуре17 каква често одликује врхунске интелектуалце који 
превазилазе својом личношћу и умним карактеристикама социјалну сре-
дину из које потичу или у којој живе, морам нагласити да је он био превас-
ходно човек вере и Цркве, срдачно рањен Христовом страдалном љубављу 
коју је желео да самораспињућом жртвом доживи и подели са својим на-
родом крутог, понекад из страха неповерљивог и одбојног, емоционално 
сензитивног, у поступцима и судовима често ирационалног и надасве то-
плог и срдачног, колективно-психолошког профила. осетио се ситуационо 
позваним да стане на чело свога народа и покуша да артикулише његову 
политичку мисао и потезе, и у томе, поред сваковрсних спољних саплитања 
и личних немоћи, очигледно није успео будући призван на усмереност 
својих људских и интелектуалних потенцијала ка остварењу идентитет-
ских циљева и домета који превазилазе оквире његовог народа, и досежу 
до универзалних нивоа постојања човечанства неизбрисиво обележеног 
Христовом крсно-васкрсном личношћу.

Милашев теолошки и политички активизам
Милаш се сврстава у ред наших највећих теолога академске провени-

јенције који је својим научним радом и својом личношћу, врло брзо по 
завршетку свог школовања и по повратку у далмацију, надрастао културне 
и интелектуалне оквире своје домицилне средине и постао истински учи-
тељ Цркве и теологије европских размера и прихваћен, што је веома важно 
у његовом случају, а није било тако карактеристично за другу половину 
ХIХ века, у далеко ширем контексту од конфесионалног. нетипично за ис-

временском периоду довело до нарушавања међунационалних односа као и до превођења, не 
само Срба католика, већ и Чеха, Мађара, немаца и италијана у Хрватској у хрватски национални 
кор пус.; види, Радонић, Римска курија …, стр. 688.

17 овде се не мисли на нарцистичку патологију личности већ на условљену нарцисоидност 
појединаца који својом изузетносшћу одскачу од своје околине и будући такви немају у односу 
на кога себи равног да се социјално, вредносно, интелектуално или духовно реферирају и ори-
јентишу, већ то чине у односу на себе саме , што је и одређујућа одлика њихове условљене и 
ситуационе „нарцисоидности“. 
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траживачку методологију и поступак излагања анализираног материјала 
на академском нивоу бављења науком, што је одређивало Милашев инте-
лектуални и духовни оквир, наш даламтински епископ у духу и маниру 
хришћанских аутора позне антике и раног средњовековља своје теме и те-
матске елаборате ствара, не само у реалном друштвеном, социјалном и 
црквеном контексту, већ управо у корелацији и, на известан начин у ко-
респонденцији са тим контекстом, њиме инспирисан, рањен, инициран, са 
њим конфронтиран и често, морално тријумфујући, њиме политички по-
ражен. из сукоба са стварним друштвеним и политичким контекстом Ми-
лаш је пословично излазио поражен, али је својим списима, користећи 
огроман трансформативни потенцијал који теолошка наука собом носи, 
тренутне губитке претварао у трајне и неодузимљиве идентитетске побе-
де. из страница Милашевих списа, и не познавајући историјске чињенице, 
догађаје и личности, били бисмо у могућности да извршимо широку и на-
челну реконструкцију полувековне историје далматинског друштва, и ши-
ре, Срба унутар граница Црно-жуте царевине, наравно, из његовог угла 
сагледавања и вредновања онога што се догодило. а морамо признати да је 
Милашев угао гледања дубоко личан, субјективан, обојен његовом психо-
лошком особеношћу, наглашено конфликтан, асертиван, збуњујуће аполи-
тичан (у смислу аполитикантски), и надасве црквен, што је била реткост 
код православног клира, нарочито епископата, друге половине ХIХ и по-
четка ХХ века. У том смислу можемо рећи да су Милашева научна дела 
истински и трајни споменици који обележавају, утврђују, сведоче и под-
сећају на вековно трајање православног српског народа на просторима 
Западног Балкана које је тај народ бранио, изграђивао, молитвом, подвгом, 
жртвом и љубављу освештао, а из перспективе савремености посматрано, 
државотворношћу овековечио и на концу, у многим димензијама поли-
тички изгубио. Стиче се утисак да је Милаш, у карактерној спремности тог 
народа да се за своју веру и идентитет безрезервно жртвује, а да, са друге 
стране, у тромој и мучној политичкој утакмици радије пристаје на компро-
мисе него на доследну и принципијелну верност својим националним и 
црквеним интересима, видео корене његовог будућег страдања и, можемо 
слободно рећи, политичког и културног колапса. Када се о свом народу, на 
страницама своје Аутобиографије, изражава са много, читаоцу често не-
разумљиве озлојеђености18, онда он изражава дубоко неслагање и неми-
рење са његовом (народном) колективном психолошком особином и по-
требом да се социјално прилагоди, друштвено интегрише, културно дефи-

18 Поред озлојеђености, Милашев однос према свом народу обележавају и снажне исто вре-
мене биполарне емоције привржености, страха, љубави и презира културног примитивизма. 
види, Милаш, „аутобиографија“, 
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нише и политички афирмише, макар и по цену трагичних компромиса, 
самозанемаривања и идентитетског самопоништавања. Милашева сукоб-
љавања са српском политичком елитом19 у варљивим друштвеним прили-
кама с краја ХIХ века нам то недвосмислено показују. Конфликти, од којих 
никако није бежао, су на известан начин одредили његову интелектуалну 
биографију и политичку неуспешност. Милаш је живео у уверењу да је 
ексклузивни предводник једног црквеног народа, негујући сећање на ње-
гову вековну борбу против унијаћење, не уочавајући политички идентитет 
истог тог народа као наглашенији20 и у том смислу доминантно препуштен 
његовим политичким лидерима који су били манипулативно дистанцира-
ни од духовних вредности које је он сматрао темељним за јединствено и 
спецификујуће идентификовање српског православног народа на просто-
рима аусто-угарске монархије. Тако посматрано, специфична вредност 
дела као што су Православна Далмација, Словенски Апостоли Кирило и 
Методије…, Пропаганда, уџбеник Црквеног права и Превод и тумачење 
канона, превазилази полемичке и апологетске оквире њиховог настанка и 
представљају, не само идентитетску алтернативу огољено националном, 
већ биће српског народа утемељују у духовној традицији и предању које му 
временски претходи и које га културолошки надилази дајући српском по-
литичком телу могућност да се темељније и одлучније постави у борби за 
своје политичко позиционирање и национални и верски опстанак што, 
наравно, нити је тако схваћено нити је практиковано. Уместо да на Мила-
шевим делима заснују националну идентитетску политику континуитета 
која присуство српског народа на Западу Балкана изједначава и статусно 
чини равноправним са присуством осталих хришћанских и словенских 
народа на тим просторима, пре свега Хрвата и Словенаца, српске елите по-
литикантски калкулишући са дисквалификацијама његових личних прег-
нућа настоје да задобију привремене политичке користи за себе, а дугороч-

19 из читања Милашевих аутобиографских сведочења стиче се утисак да су му дугогодишње 
неслагање и сукоб са Савом Бјелановићем, који му је био ученик и којем је био нескривени 
патрон током школовања па и касније, најтеже падали.

20 Једна од последица националног освешћивања балканских, као и других, народа Европе 
било је спонтано и готово неприметно престројавање са колосека идентитетског поисто ве-
ћивања са хришћанском вером, схваћеном и практикованом у конфесионалном виду, на план 
политичког идентификовања са нацијом или, још специфичније, са идеологијама, класном 
припадношћу или политичким партијама. Тако посматрано, вера је током трајања душтвених 
промена у ХIХ веку, у значајној мери изгубила свој конситутивни значај за европске народе и 
тежиште идентитетског препознавања и друштвеног интегрисања су постале нација и поли-
тичка идеја. наведени процес се можда најдоследније одвијао спонтано и унутар српског народ-
ног корпуса који је у кратком временском периоду од специфичног и јасно препознатљивог 
православног народа постао наглашено партијски и идеолошки детерминисан национални 
корпус, док је верски елемент (читај: православни) попримио слабији идентификујући по-
тенцијал. 



УТИЦАЈ КАНОНСКЕ И ПАСТИРСКЕ ДЕЛАТНОСТИ… | 43

но гледано губитке, не само у културном и политичком идентитету Срба, 
већ и у смислу њиховог биолошког опстанка. избегавајући утемељујући 
конфликтни потенцијал идентитетских сукобљавања који је Милаш ште-
дро својим делима потенцирао, и који се у другим срединама (нпр. Војво-
дини независно од Милаша) показао изузетно политички продорним, по-
литикантски дискурс лидера далматинских Срба, готово уплашених на-
гла шавањем разликовних карактеристика српског и хрватског политичког 
тела, које је долазило из католичких црквених кругова и све дефинисаније 
из хрватских политичких странака, и његових дисквалификаторних, одно-
сно, негирајућих последица, остају пасивини према таквом политичком 
притиску тежећи компромису и социјалном утапању у задати безлични 
национални миље. на овом примеру, а тога је Милаш био изразито све-
стан, и можда у то време само он, показало се да Црква и њен теолошки 
дискурс поседују огроман метаполитички капитал базичног идентифи-
ковања једног народа, његовог формалног, друштвено-структуралног ор-
ганизовања и, са друге стране, његовог вредносног, моралног и социјалног 
уобличавања као особеног и јединственог народа, а тиме и друштвено 
адаптибилног и конструктивног који сарађује и удружује се са другим на-
родима и парира им на истој политичкој сцени без опасности од губитка 
сопственог идентитета и преузимања туђег. Манипулишући Милашевом 
проактивном, теолошки заснованом националном позицијом и суштин-
ски избегавајући је, српска партијска елита у далмацији, али и шире, у 
значајној мери омогућава управо овакав исход међунационалног политич-
ког позиционирања Срба унутар доминирајућег римокатоличког попула-
ционог елемента у другој половини ХIХ и почетком ХХ века, што се првен-
ствено одразило на позицију релативно бројне заједнице Срба-католика и 
њиховог удаљавања од српског националног корпуса. Политичка кон-
текстуа лизација и артикулација Милашевих теолошких, историјских и 
канонских рефлексија на српску националну идеју, која се нажалост није 
догодила, омогућила би Србима католичког вероисповедања чвршћу иден-
тификујућу позицију са српским народним телом, без осећаја губитка, како 
сам већ споменуо. овако, ова заједница неуспелог и неоствареног процеса 
националног повезивања бива препуштена конфесионалном као једино 
преосталом те на тај начин протоком свега неколико деценија постаје трај-
но дистанцирана од свог примарног духовног, културног и националног 
идентитета. нажалост, наведени процеси ће се наставити са истим после-
дицама и по преостали корпус православног српског становништва у дал-
мацији21, а са нескривеном огорченошћу смо у обавези да кажемо да се они 

21 Процес кроатизације Срба и њихово превођење са православаног еклисијалног идентитета 
на римокатолички се интензивно и неометано одвија на целој територији Републике Хрватске, 
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континуирано спроводе и данас, што Милашеву теолошки утемељену на-
ционалну идеју чини поражавајуће актуелном и савременом. 

Милашев однос према римокатоличкој пропаганди
Поред овог, тзв. унутарсрпског контекста Милашевог деловања, по-

стоји још значајно шири опсег његовог теолошког позиционирања у одно-
су на римокатоличке унијатске аспирације и отворену анти-православну 
политику коју су спроводили, често у садејству, клир и државне ин сти-
туције, прво Млетачке републике, а потом и аустро-угарске монархије. 
Мишљења смо да би римокатоличка унионистичка пропаганда пристала 
на сваки облик отпора и супротстављања, осим на присуство и делатност 
једног теолога и ерудите Милашевог профила. Његова научна утемељеност 
и свеопшта прихваћеност у црквеним и универзитетским центрима Евро-
пе, као и његова спремност да полемише и око најситничавијих питања 
верске и националне политике, од Милаша су створиле највећег против-
ника и непомирљивог непријатељ, са једне стране римокатоличких цркве-
них и теолошких кругова, али и државних институција монархије. Процес 
негирања особености српског националног идентитета и његово системат-
ско сврставање у хрватски идентитетски оквир, као и покушај преузимања 
целокупног словенског корпуса линијом афирмације светитељског лика 
свете браће Кирила и Методија разумеваног и перципираног у римском 
идејном и духовном кључу, а замаскираног иза формалног идеолошког 
отварања Римокатоличке Цркве према конфликтним темама социјалног и 
политичког миљеа с краја XVIII и током трајања целог XIX века, које је от-
почело са енцикликом Grande Munus, а наставено са енцикликом Rerum 
novarum истог папе Лава ХIII, био је од Милаша као непријатељски схваћен 
и његовом студијом О Словенским апостолима Кирилу и Методију… трај-
но онемогућен. исте последице на ефикасност римокатоличког прозели-
тистичког деловања производе и друга Милашева дела попут Пропаганде 
и Православне Далмације. на овом месту је важно напоменути да наведена 
Милашева дела својим одјеком и утицајем превазилазе границе и друшт-
вене оквире далматинске друштвене реалности, па и српске унутар ау-
стро-угарске монархије, и посебно јак утицај остварују у руској црквеној и 
друштвеној средини, особито у рубним подручјима додира и прожимања 
православног и римокатоличког становништва. 

особито у градовима. наведени процес је у многоме олакшан веома неповољном друштвеном 
позицијом Срба у Хрватској на крају ХХ и почетком XXI века, будући да није обезбеђена њихова 
аде кватна социјална видљивост и Уставом прокламована законска заштићеност њиховог 
националног, културног, језичког и верског идентитета. 
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Закључак
Без посебне потребе и обавезе да даље објашњавамо изразито децидно 

и асертивно Милашево позиционирање наспрам католичког проунијат-
ског деловања, само би требало напоменути да нетрпељивост према њему 
која долази од стране католичких прелата у далмацији, као и непри јем-
чивост српске партијски детерминисане политичке позорнице на рецеп-
цију његових теолошки базираних националних идеја, у стицају дејстава 
доводе до његовог напуштања епископског трона далматинске епархије и 
недуго затим, у стању социјалне усамљености и опште, акламативне ака-
демске и научне признатости, до смрти 1915. године. Можда је Милашев 
пастирски рад, који овде нисмо споменули, а који је био израз специфич-
ног облика политичког деловања, на трагу идеје о великом политичком 
потенцијалу теолошког дискурса, о чему смо раније већ говорили, убрзо 
по његовој абдикацији био заборављен, али оно што је преживело од ње-
говог дела, и надживело сва идеолошка и политичка оспоравања и неги-
рања јесте његова грандиозна личност и његово неизмерно важно дело 
које је можда данас својом научном аргументацијом превазиђено, али не и 
својом историјском, националном и идентитетском теолошком и екли-
сијалном контекстуализацијом. У том смислу, Милашу ћемо се још задуго 
враћати у покушају да одгонетнемо, што отворене што скривене, кон сти-
туишуће парадигме упућене и неопходне националном и еклисијалном 
телу не само српског већ и других православних народа.
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INFLUENCE OF THE CANONICAL AND PASTORAL 
ACTIVITIES OF BISHOP NIKODIM MILAŠ ON THE POLITICAL 

AND CULTURAL POSITION OF SERBS IN  
THE AUSTRO-HUNGARIAN EMPIRE AT THE END OF THE  

19TH AND AT THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY 

Summary: Bishop Nikodim Milaš was born in Šibenik in 1845. He grew up 
in a very intense and unstable period of the second half of the 19th century. 
When Milaš was born the Austrian rule in the Dalmatian region had been 
firmly established for almost thirty years. At that time the cultural, political 
and national repression processes, which had appeared in the times of the 
Venetian government in those provinces, reached its culmination. The 
pressure of Roman-Catholic propaganda on the Orthodox population in 
the Balkan peninsula gained a defined political dimension, beside the reli-
gious one. Being highly educated, short after his return from Russia, Milaš 
took a very significant position in the social institutions of Dalmatian Serbs 
and, what was most important, in the ecclesiastical organization of the 
Dalmatian diocese. As a spiritual man, scholar and a person of high culture 
it was hard for Milaš to establish a constructive communication with po-
litical and cultural representatives of Serbs, as well as with some ecclesiasti-
cal circles which were at the low level of intellectual and social develop-
ment. The psychological and cultural distance toward national heritage 
which Milaš had since his childhood was not the impediment for him to 
develop strong love and responsibility for his people. After 1890 he became 
the bishop, but even with his unreserved devotion to national well-being he 
didn’t succeed in resolving the conflict he had with the Empire, Dalmatian 
government, Roman-Catholic clerics, Croat and Serbian establishment. 
The assertive theological, cultural, national, social and political activity of 
Milaš was not adequate for dramatic Balkan social scene full of conflicts. In 
spite of his grandiose ecclesiastical and scientific heritage, his social and 
political activism was ignored and it turned out to be tragically unsuccess-
ful for his people. 



KulturološKa preplitanja i međusobni odnosi KatoličKih i pravoslavnih Kršćana… | 47

GORANKA ŠUTALO

KULTUROLOŠKA PREPLITANJA I MEđUSOBNI ODNOSI 
KATOLIčKIH I PRAVOSLAVNIH KRŠćANA U 

VJERSKOPOLEMIčKIM DIJELOVIMA KATEKIZAMA I 
MOLITVENIKA ANTUNA KANIžLIćA 

Slavonski isusovac Antun Kanižlić kao vjerskopolemički pisac istaknuo se 
ponajprije svojim znanstvenim djelom, teološkom i crkvenopovijesnom 
raspravom Kamen pravi smutnje velike (Osijek, 1780), izdanom posthumno, 
paradigmatskome primjeru osamnaestostoljetne isusovačke kontroverzisti-
ke na narodnome jeziku. Vjerskopolemički dijelovi, usmjereni prvenstveno 
prema pravoslavnim kršćanima, pojavljuju se međutim i u dvama katekiz-
mima (Obilato duhovno mliko 1754; Mala i svakom potribna bogoslovica 
1764) te u dvama molitvenicima (Primogući i sardce nadvladajući uzroci 
1760; Bogoljubnost molitvena 1766). Iako vjerskopolemički dijelovi navede-
nih Kanižlićevih katekizama i molitvenika ne pripadaju djelima teološke 
kontroverzistike u užem smislu, mogu poslužiti kao dobar primjer infiltra-
cije vjerskopolemičke problematike i u djela kojima to nije glavna svrha. 
Antun Kanižlić tri je godine (1726−1729) slušao teologiju na isusovačkom 
Sveučilištu u Trnavi koje je svakako imalo snažan utjecaj na književno-teo-
loški rad slavonskog isusovca. Upravo je u sveučilišnoj trnavskoj tiskari Ka-
nižlić i tiskao svoj popularni katekizam Mala i svakom potribna bogoslovica. 
S obzirom na naslovnu temu, u radu se pozornost također pridaje kulturo-
loškim (i obrazovnim) preplitanjima katolika i pravoslavaca koju zorno 
ilustrira primjer srpskog književnog povjesničara Milorada Pavića koji us-
poređuje naslove Obilato duhovno mliko (1754) Antuna Kanižlića i Apostol-
sko mleko (1763) Zaharije Orfelina čija srodnost vjerojatno nije sasvim slu-
čajna jer je u oba primjera riječ o katekizmima koji su mogli, kako to navodi 
Pavić, nastati i kao protureakcije u okviru polemičke književnosti (Pavić 
1970: 56). Ta će se preplitanja nastojati ukratko ilustrirati i kroz kraće kom-
parativne osvrte na djela pravoslavnih pisaca; Epitom (1741) Dionisija Nova-
kovića i Ortodoksos omologiju (1758) Pavla Nenadovića kao primjere “zrcal-
ne veze” između polemičke metode pravoslavnih i katoličkih pisaca. 
Ključne riječi: Antun Kanižlić, katekizmi, molitvenici, vjerskopolemički 
elementi, katolici i pravoslavci, kulturološka (obrazovna) preplitanja, zrca-
ljenje polemičkih metoda (Dionisije Novaković, Pavle Nenadović) 
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1. Uvod 

Slavonac Antun Kanižlić (Požega 20. studenog 1699.1 – Požega 24. kolovoza 
1777) književnim je povjesničarima ponajprije zanimljiv kao autor religiozne li-
rike (uglavnom u sklopu molitvenika) i poeme Sveta Rožalija, panormitanska 
divica, na temelju kojih taj Požežanin dobiva atribut zakašnjelog predstavnika 
slavonskog književnog baroka (Kravar 1993: 127). Riječ je dakle o autoru djela 
nabožne tematike, prvenstveno katekizama i molitvenika, uz izuzetke dvaju po-
sljednjih djela koja su objavljena posthumno: Obilato duhovno mliko (1754), Bo-
goljubstvo na poštenje Svetoga Frančeska Saverije (1759), Utočište Blaženoj Divici 
Mariji (1759), Primogući i sardce nadvladajući uzroci…(1760), Mala i svakomu 
potribna bogoslovica (1764), Bogoljubnost molitvena (1766), Sveta Rožalija (1780), 
Kamen pravi smutnje velike (1780). U radu se dakle ne fokusiram na tragove ba-
roka u Kanižlićevim vjerskim knjigama što bi zasigurno bilo bliže književnopo-
vijesnome interesu. Ono što međutim u pojedinim dijelovima Kanižlićevih ka-
tekizmima i molitvenika nastojim istražiti jesu vjerskopolemički (propagandni) 
elementi koji se u njima skrivaju.

Antun Kanižlić pohađao je u rodnome gradu prva četiri razreda gimnazije, 
a peti i šesti (humaniora) završio je u Zagrebu. U novicijat isusovačkoga reda u 
Beču stupio je 1714, a nakon toga 1716. i 1717. ponavlja višu gimnaziju (humanio-
ra) u Leobenu u Štajerskoj. Od 1718. do 1721. u Grazu sluša filozofiju. Nakon toga 
je pet godina radio kao nastavnik u Varaždinu i Zagrebu. Od 1725. do 1726. sluša 
teologiju, najprije u Grazu, a potom od 1726. do 1729. u Trnavi. Godine 1730. i 
1731. radio je kao kateheta u Pečuhu. Od 1731. do 1733. u Zagrebu je kateheta u 
crkvi i vrši službu propovjednika. Od 1733. do 1736. kateheta, propovjednik i 
ravnatelj gimnazije u Požegi, potom u Osijeku (1737–1739), ponovno u Zagrebu 
(1739–1740), Petrovaradinu (1740–1743), Požegi (1743–1745), Pečuhu (1745–1747), 
Požegi (1747–1748) i Varaždinu (1748–1752). Od 1752. stalno boravi u Požegi gdje 
je bio predsjednik konzistorija zagrebačke biskupije, imenovan od Franje Tha-
uzya. Tu je službu vršio sve do ukinuća isusovačkoga reda 1773. Kanižlićevo po-
znavanje djela dubrovačkih i dalmatinskih pisaca, osobito Ignjata đurđevića i Ivana 

1 U literaturi nailazim i na 1699. i 1700. Miroslav Vanino (“Antun Kanižlić. Biografski podaci”. Vrela i 
prinosi 4, 1934, 84–93) skeptičan je oko točnoga datuma pa i godine Kanižlićeva rođenja. Naime, kako to 
Vanino navodi, prema Paintneru, Kanižlić se rodio 1699, dok Rumpler navodi datum i godinu 20. 11. 
1700. Na tezu Antuna Rumplera (Katolički list 1852), koji do toga zaključka dolazi na temelju matičnih 
knjiga požeške župe, pozivaju se Ivan Scherzer (“A. Kanižlića ‘Sv. Rozalija’ i ‘Kamen pravi smutnje’”. 
Nastavni Vjesnik iii, 1895, 201–217) i Franjo Fancev (“Isusovci i slavonska knjiga XVIII. stoljeća. Antun 
Kanižlić” Jugoslavenska njiva i, god. 5, 1922, 365–380), dok Tomo Matić (“život i rad Antuna Kanižlića” 
Pjesme Antuna Kanižlića, Antuna ivanošića i Matije Petra Katančića. SPH knj. 26, JAZU, Zagreb 1940, 
XIII–XLI) kao datum i godinu navodi 6. studeni 1699, pozivajući se na razmatranja iz Vaninova članka. 
Više o tomu vidi Vanino, nav.dj., str. 85. Krešimir Georgijević (Hrvatska književnost od 16. do 18. st. u 
sjevernoj Hrvatskoj i Bosni. MH, Zagreb, 1969, 219) navodi da ne znamo pouzdano o kojoj se godini radi. 
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Gundulića, ne proizlazi iz njegova duljeg boravka u Dubrovniku ili Splitu jer se 
ne nalazi na popisu Hrvata austrijske provincije koji su djelovali u tim gradovima 
(Vanino 1934: 88). Uz hrvatski i latinski koje je izvrsno znao (ibid.: 89), ponešto 
se služio (“infra mediocritatem”, ibid.: 88) slovačkim i njemačkim.2 

Na isusovačka sveučilišta u Graz i Trnavu pristižu uglavnom studenti iz 
kontinentalnih dijelova Hrvatske “zbog njihove blizine, modernog obrazovnog 
sustava, ali i načela po kojem se nije plaćala školarina što je omogućilo i studira-
nje siromašnim studentima” (Ladić 1992: 245). Fundacijsku ispravu za buduće 
Sveučilište u Grazu izdao je nadvojvoda Karlo II. 1585, a potvrdio ju je papa Gr-
gur XIII. Carsku je potvrdu Sveučilištu u Grazu izdao 1586. car Rudolf II. (ibid.: 
246). Sveučilište u Trnavi, koje je osnovano čak pedeset i jednu godinu nakon 
onog u Grazu, okupljalo je studente koji su dolazili pretežno iz srednje Europe 
(Slovaci, Mađari, Sekelji [etnička grupa Mađara u Rumunjskoj, op. G. Š.], Hrvati, 
Rumunji, Nijemci) (ibid.: 250). Najveći broj studenata s prostora današnje Hrvat-
ske u Graz i u Trnavu dolazi pretežno iz sjevernih krajeva, odnosno iz Zagrebač-
ke i Varaždinske županije (ibid.: 251). Sveučilišta u Grazu i u Trnavi bila su važna 
mjesta na kojima su se mogli susresti studenti raznih naroda – u Grazu, osim 
podanika Monarhije, još i Španjolci, Francuzi, Englezi i dr., a u Trnavi narodi 
srednje i istočne Europe (ibid.). Međusobnu komunikaciju omogućavala je, da-
kako, tadašnja lingua franca, odnosno latinski jezik. U 17. je stoljeću Trnava u 
Slovačkoj bila važno školsko, znanstveno i tiskarsko središte za čitavo panonsko 
područje (Turčinović 1973: 101). Na sveučilištu koje su vodili isusovci od 1635, 
kada mu je ugarski primas i kardinal Pazmány dodijelio legat, među ostalim 
disciplinama predviđena je i teološka kontroverzija koja je 1686. dobila i posebnu 
katedru (ibid.). Zaklada “fundatio Janiana” je od 1714. godine pa sve do 1773. 
školovala velik broj unijatskoga klera koji je pravoslavne kršćane trebao pridobi-
ti za uniju (ibid.). Sveučilište u Trnavi zaslužno je i za obimnu izdavačku djelat-
nost. Godine 1634. kardinal Leopold Kolonić, kao veliki mecena isusovačkih 
djela, osnovao je tiskaru u Trnavi s ciljem tiskanja priručne literature za pastoral-
nu djelatnost (gramatike, rječnici, katekizmi, abecevice i sl.) (Trstenjak 1992: 174). 
Sveučilišna tiskara u Trnavi otisnula je i velik broj kontroverzija s protestantima 
i pravoslavnima tijekom druge polovine 17. stoljeća pa sve do 1777. kada je Marija 
Terezija prenijela sveučilište u Budim (Turčinović 1973: 101). S obzirom na to da 
je sveučilišna tiskara u Trnavi tada jedina imala ćirilska slova (uz Veneciju i Pro-
pagandinu tiskaru u Rimu), tiskana su u njoj djela za sjedinjene Rusine i Rumu-
nje (ibid.). I Kanižlić je u Trnavi tiskao svoj popularni katekizam Mala i svakomu 
potribna bogoslovica o kojemu će biti više riječi nešto kasnije u tekstu. Sveučilište 

2 O Kanižlićevoj biografiji vidi prvenstveno Vanino, nav. dj., Matić, nav. dj., a potom Scherzer, nav. 
dj., Fancev, nav. dj. Usp. i Korade 2007: 546–552.
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u Trnavi bilo je stoga nezaobilazan i važan faktor koji je utjecao na književno-
teološki rad Antuna Kanižlića, kao i uopće na rad hrvatskih isusovaca u 17. i u 18. 
stoljeću. 

Iako vjerskopolemički dijelovi pojedinih Kanižlićevih molitvenika i kateki-
zama ne pripadaju djelima teološke kontroverzistike3 u užem smislu, mogu po-
služiti kao dobar primjer infiltracije vjerskopolemičke problematike i u djela 
kojima to nije glavna svrha. Kanižlić se u navedenim katekizmima i molitvenici-
ma osvrnuo ponajprije na pravoslavne kršćane koji potkraj 17. stoljeća, zbog po-
vlačenja austrijske vojske izazvanog neuspjehom kod Kačanika (1690) tijekom 
Velikog bečkog rata (1683−1699), dolaze na prostor Habsburške Monarhije (Ko-
stić 1922: 6). Prva, Velika seoba Srba (1690) kao i ona Druga (1739) dovele su 
stoga do znatnih promjena u etničkom i vjerskom sastavu stanovništva u Slavo-
niji. Te će promjene svakako biti važan povod nastanku Kanižlićeve vrlo obimne 
teološke i crkvenopovijesne rasprave Kamen pravi smutnje velike koja je ujedno i 
paradigmatičan primjer žanra osamnaestostoljetne isusovačke kontroverzistike 
na narodnome jeziku, a u kojoj se autor osvrnuo dominantno na nesjedinjene 
Grke kao glavne krivce za crkveni raskol. Takve će se teme međutim Kanižliću 
povremeno “potkrasti” i u pojedinim katekizmima i molitvenicima o kojima će 
biti više riječi dalje u tekstu.

2.  Kulturološka i obrazovna preplitanja  
katolika i pravoslavaca u 18. stoljeću

Srpska pravoslavna teologija u 18. stoljeću (odnosno barokna, kako ju atri-
buira Vladimir Vukašinović4) posljedica je susreta istočnih (pravoslavnih) i za-
padnih (katoličkih), odnosno skolastičkih duhovnih strujanja i utjecaja koji su se 
prvotno formirali u Ukrajini i Rusiji, a otuda prodrli i u Karlovačku mitropoliju, 
zahvaljujući školovanju brojnih Srba na Kijevskoj Akademiji. Potrebu za pole-
mičkom teologijom, u novonastalim okolnostima prilikom preseljenja u Monar-
hiju, Srbi su ostvarili u polemičkom baroknom kijevskom bogoslovlju “u kome se 
mešaju svetootačka štiva sa traktatima sholastika” (Vukašinović 2010: 319). Una-

3 Takva su djela u 18. stoljeću pisali uglavnom (ali ne isključivo) isusovci i franjevci na latinskom, ali 
i na narodnom jeziku. isusovci kontroverzisti su Juraj Mulih, Franjo Ksaver Pejačević, Anton Werntle, 
Ivan Krstitelj Šimunić i Antun Kanižlić, a neisusovci kontroverzisti Krsto Pejkić, Antun Bačić, Stjepan 
Vilov, Matija Kružić, Ivan Krstitelj Cortivo, Ivan K. Damiani, Emerik Pavić, Stanislav Latković, Ivan 
Dominik Stratik (Fuček 2003: 365–377). Na narodnom su jeziku pisali isusovci Mulih i Kanižlić te 
franjevci Bačić, Vilov i Pavić. Svjetovni svećenik Bugarin Krsto Pejkić autor je prve kontroverzije s 
pravoslavljem Zrcalo istine med Crkve istočne i zapadnje (Venecija, 1716) koja je tiskana na hrvatskome 
jeziku i napisana bosančicom. 

4 U ovome se dijelu članka ponajprije oslanjam na knjigu Vladimira Vukašinovića Srpska barokna 
teologija. Biblijsko i svetotajinsko bogoslovlje u Karlovačkoj mitropoliji xViii veka (2010) u kojoj autor 
sintetizira brojne aspekte naslovne teme te na primjerima djela srpskih teoloških pisaca ilustrira kul-
turološka i obrazovna preplitanja pravoslavaca i katolika u 18. stoljeću. 
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toč tome što su kijevski teološki tekstovi ideološki bili antikatolički, svojom unu-
trašnjom strukturom oni su uvelike latinizirani. To, prema Vukašinoviću, poka-
zuje i primjer kijevskoga metropolita Petra Mogile (1596–1646) koji je za svoj rad 
na reformi bogosluženja koristio Ritual rimski (1637) isusovca Bartola Kašića. 
Latinski izvori Kijevske duhovne Akademije tako su, uz dominantnu figuru To-
me Akvinskog, još i Sv. Augustin i Sv. Jeronim, ali i temeljne odredbe Tridentskog 
koncila. Takav nedostatak “južno-ruske bogoslovske misli” (ibid.: 62), koja se 
uvelike oslanjala na rimokatoličku teologiju, Vukašinović dodatno obrazlaže i 
činjenicom koja iz toga proizlazi, a ona je doslovno preuzimanje rimokatoličkih 
predložaka i njihovo “čišćenje od dogmatskih razlika” (ibid.). Stoga je metoda 
izlaganja kojom se služe srpski pisci vrlo bliska onoj katoličkih polemičara. Da-
kle, izlaže se neki problem ili se postavlja pitanje na koje se daju odgovori, osla-
njajući se pritom na odjeljke iz Svetog Pisma, odabrana mjesta iz djela crkvenih 
otaca i teološka mišljenja skolastičara. Nakon odgovora slijedili su protuargu-
menti koji su se pobijali istom argumentacijom (ibid.: 63). Takva je veza možda 
najčvršća i daleko najvažnija spona katoličkih i pravoslavnih polemičara bez 
koje bi bilo teško razumjeli osamnaestostoljetne teološke tokove. Potvrđuje to i 
velik broj izvora kojima se koriste srpski pisci (Rajić, Novaković) kao i katolički 
polemičari, ali ih interpretiraju drugačije. Tako se, primjerice, Jovan Rajić i Dio-
nisije Novaković u svojim teološkim djelima često pozivaju i na zapadne i istočne 
crkvene oce (Atanazija Velikog, Bazilija Velikog, ćirila Aleksandrijskog, Ivana 
Zlatoustog, Jeronima, Augustina, Ivana Damašćanskog, Origena, Grgura iz Nise 
i dr.) kojima se u argumentaciji služe i katolički polemičari. 

U tome se smislu kao dobar i ilustrativan primjer može uzeti i onaj srpskog 
književnog povjesničara Milorada Pavića5 koji uspoređuje naslove Obilato du-
hovno mliko (1754) Antuna Kanižlića i Apostolsko mleko (1763) Zaharije Orfelina 
čija srodnost možda nije sasvim slučajna jer je u oba primjera riječ o katekizmi-
ma koji su mogli, kako to navodi Pavić, nastati i kao protureakcije u okviru pole-
mičke književnosti (Pavić 1970: 56). 

Obrazovanje se u 18. stoljeću u Ukrajini nametnulo kao važan ideal jer se 
jedino njime može suprotstaviti “rimokatoličkim nasrtajima na pravoslavni ver-
ni narod” (Vukašinović 2010: 151). Takva se vrsta prosvjetiteljstva, prema Vuka-
šinoviću, naziva skolastički racionalizam (ibid.). Inspirirani takvim promišljanji-
ma i srpski osamnaestostoljetni pisci poput, primjerice, Novakovića kritizirat će 
neobrazovano pravoslavno svećenstvo i puk kao što su to, uostalom, nerijetko 
činili i njihovi katolički kolege. Vukašinović spominje i Novakovićeve rasprave s 
protivnicima obrazovanja koji su isticali da od obrazovanih dolazi svako zlo i da 
narodu nisu potrebna ona učenja koja ne može razumjeti (i preci su bili neobra-

5 Milorad Pavić, istorija srpske književnosti baroknog doba (xVii i xViii vek), Nolit, Beograd, 1970. 



52 | GoranKa šutalo

zovani, a dosezali su svetost). Novaković je, ističe Vukašinović, najčešće svojim 
protivnicima kontrirao ovako: “ne bi bilo čudno da to govore seljaci, ali to govo-
re oni koji imaju čin učiteljski, a u stvari su vođe slepima i sami slepi” (ibid.: 313). 
Metropolit Mojsije Putnik izdao je, pod utjecajem ruskog prosvjetiteljstva, upute 
i pravila za monahe na teritoriju Karlovačke mitropolije pod naslovom Nastav-
ljenije (1780). U spomenutim uputama metropolit Putnik ističe da je upravo ne-
znanje glavni uzrok nepravilnosti u monaškome životu (ibid.: 241–242). I metro-
polita Pavla Nenadovića zaokupljalo je obrazovanje pravoslavnih svećenika što 
potvrđuje i njegova knjižica Ortodoksos omologija [Ортодоксос омологија], 
pisana kao dijaloški katekizam (u formi pitanja i odgovora) pa su ju svećenici 
morali naučiti napamet. Prvo izdanje knjižice bakrorezni je otisak Zaharije Or-
felina6 1758. pa se nerijetko Orfelinu i pripisivalo autorstvo što nije točno. Samo 
je posljednji dio knjižice (mnogoljetsvije Pavlu Nenadoviću) Orfelinov autorski 
rad (ibid.: 249). Orfelin je naime u Srijemske Karlovce došao obnašati funkciju 
kancelara Pavla Nenadovića pa je u Karlovcima i otisnuo spomenutu bakroreznu 
knjižicu. I u navedenom se djelu, napominje Vukašinović, mogu prepoznati 
utjecaji katoličke teologije i to ponajprije na temelju velike sličnosti Omologije s 
Malim katekizmom (1558) isusovca Petra Kanizija i katekizmom Kratka kršćanska 
doktrina (1597) kardinala Roberta Bellarmina. Spomenuta dva katekizma su 
stoga, prema Vukašinoviću, najvjerojatniji predlošci za sastavljanje Omologije. 

Zapadna (latinska) teologija ostavila je stoga dubok trag na teološki rad 
srpskih pisaca iz 18. stoljeća koji su kao studenti boravili u Rusiji i Ukrajini. Taj je 
utjecaj, prema Vukašinoviću, sveopća pojava u srpskoj kulturi 18. stoljeća (ibid.: 
319). Kao paradigmatske pisce tih novih teoloških strujanja u 18. stoljeću, Vuka-
šinović izabire Jovana Rajića i Dionisija Novakovića. Unatoč spomenutoj metamorfo-
ziranoj teologiji (ibid.: 194) Kijevske Akademije, čiji su đaci bili i spomenuti pisci, 
Vukašinović naglašava da se u nekim njihovim djelima može uočiti izbjegavanje 
takvih stremljenja i stoga donekle i kontinuitet s “predanjskim bogoslovljem cr-
kve” (ibid.: 321). 

U 18. stoljeću postojale su, kao posljedica suptilne političke borbe između 
Austrije i Rusije sa svrhom pridobivanja Srba u Karlovačkoj mitropoliji “sredstvi-
ma vere, prosvete i kulture” (ibid.: 314), dvije orijentacije među Srbima – austrij-
ska je omogućavala očuvanje nacionalnog identiteta, ali ne i vjerskog, a ruska 
očuvanje vjere i denacionalizaciju (ibid.). 

6 Vidi kritičko izdanje Vladimira Vukašinovića (s prijevodom na suvremeni srpski jezik) Teološke 
bakrorezne knjige Zaharije Orfelina. Izvori za istoriju srpske teologije. Srpska teologija XVIII veka. 
Knjiga prva. Artprint: Pančevo 2006. 
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3.  Pravoslavni kršćani u vjerskopolemičkim dijelovima  
Kanižlićevih katekizama i molitvenika

3.1    Obilato duhovno mliko. To jest: Nauk Kerstianski illiricskoj, illiti slovin-
skoj dicsici darovan od nyih Excellencie, prisvitloga, i priprosctovanoga 
gospodina Francescka Thauszy, po Boxjoj, i Aposctolske Stolice Millosti 
BiSKUPA ZAGRE BACSKOGA, Opata Blaxene Divice Marie, od Tho-
puszke, Komitata od Ber zencze Najvechjega i Vikovitoga Groffa, Cesar-
sko Kralyevskoga Velicsanstva Sadanyega Najskrovitiega Vichnika. 
Pritiskano u Zagrebu po Antunu Reineru. Hervatskoga Kralyestva Pri-
tiskaru Godiscte 1754.7 

Obilato duhovno mliko (1754) dijaloški je katekizam (meštar pita, a učenik 
odgovara) koji je ujedno rezultat Kanižlićeve suradnje sa zagrebačkim biskupom 
Franjom Thauszyem (1751–1769). On mu je napisao uvod i objavio ga ne spomi-
njući ime autora.8 Biskupov je uvod, odnosno predgovor, pučko-prosvjetiteljske 
namjene i upućen je slavonskoj djeci koja tek trebaju naučiti čitati. Katekizam 
sadrži dvadeset i pet poglavlja, odnosno nauka, a u devetom i trinaestom nauku 
Kanižlić se djelomično dotiče i kontroverzijske problematike.9

U prvom (Obilato duhovno mliko: 1–11) i petom (ibid.: 23–28) nauku, u koji-
ma raspravlja o osnovnim kršćanskim dogmama (Bog Otac, Duh Sveti), Kanižlić 
usputno spominje neznabošce i Grke. Neznabošci su dakle oni koji ne vjeruju u 
jednoga Boga, a Kanižlić ih naziva još i poganini, nevirnici i kipoklanjaoci (ibid.: 
3). Grci su, pak, heretici i poluvirci zato što ne vjeruju sve “nego kano napole, što 
uči i viruje Sveta Mati Crkva” (ibid.: 24). U devetom nauku (ibid.: 45–52) Kanižlić 
pojašnjava i proširuje spomenutu terminologiju (to se posebice odnosi na onu 
vezanu uz nesjedinjene Grke). Meštar učeniku postavlja pitanje – Može li svaki u 
svomu zakonu spašen biti? (ibid.: 47). Učenikov odgovor otkriva Druge u Kanižli-
ćevu katekizmu koji ne mogu biti spašeni jer su izvan Rimske crkve, a izvan nje 

7 Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Zbirka rijetkosti, signatura RIIE-8o-181. 
8 Vidi Franjo Emanuel Hoško “Različita sudbina dvaju katekizama Antuna Kanižlića”, u: Negdašnji 

hrvatski katekizmi. Zagreb 1985, 86–91, Tomo Matić “život i rad Antuna Kanižlića”, u: Pjesme Antuna 
Kanižlića, Antuna ivanošića i Matije Petra Katančića. SPH knj. 26, JAZU, Zagreb, 1940, XIII–XLI, Tomo 
Matić Prosvjetni i književni rad u Slavoniji prije preporoda. HAZU, Zagreb 1945, 45. Usp. i Miroslav 
Vanino, “Katehizacija (Požeški kolegij)”, u: isusovci i hrvatski narod II, 1987, 636–638. 

9 O tome Kanižlićevu katekizmu Hoško navodi sljedeće: «Biskup Thauszy bio ga je namijenio ‘ili-
ričkoj iliti slovinskoj dičici’, ali je tako zasnovan katekizam teško mogao ispuniti potrebe prvog navi-
ještanja vjere jer svojom težinom i preobilnim sadržajem nadilazi mogućnosti djece. Poznavajući 
Kanižlićevu dugogodišnju katehetsku djelatnost, teško se oteti dojmu da je Obilato duhovno mliko 
sastavio po svojem nahođenju; najvjerojatnije je slijedio shvaćanja i zahtjeve svojeg mecene i biskupa 
Thauszyja i tako sastavio težak teološki katekizam koji je bez predloška i bez nasljednika u hrvatskoj 
katekizamskoj literaturi” (Hoško 1985: 89–90).
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spasenja nema. To su dakle Ćifuti, Turci, heretici i odmetnici. Nakon nabrajanja 
slijedi učenikovo definiranje heretika:

“Jesu koji viruju nikoja, a ne viruju svakolika koja drži i viruje Sveta 
Mati Crkva i zato se zovu poluvirci, kano na pole virujući, na priliku, koji 
viruju da Duh Sveti izlazi od Oca, a ne viruju da izlazi zajedno i od Sina, koji 
viruju da ima pakao, ali ne viruju da ima čistilo iliti purgatorijo” (ibid.: 47). 

Iz učenikova odgovora lako je zaključiti kako su upravo neujedinjeni Grci 
Kanižliću ovdje glavni primjer na koji se poziva u definiciji pojma heretik.10 Za 
razliku od heretika, odmetnici su

“oni koji su se odmetnuli i odvrgli od Svete Majke Crkve Rimske, ne-
ktijući biti poslušni Svetomu ocu papi, premda ga poznaju za namisnika 
Isukrstova i za najveću svega kršćanluka glavu” (ibid.). 

Iz takve nomenklature proizlazi sljedeći zaključak – uz heretike Kanižlić 
veže negativnije aksiološke atribute, dok se odmetnicima, kao neutralnijim ter-
minom, imenuju oni pravoslavni kršćani koji su ipak korak bliži učenju Rimoka-
toličke crkve jer, barem formalno, priznaju papu pa je ovdje možda riječ i o unijatima 
(grkokatolicima) koji su “zastranili”. Tanku granicu između odmetnika i heretika 
stoga upravo čini (ne)prihvaćanje dogme o papinome primatu: 

“Takvi, ako li još svrhu toga ne viruju u koji članak vire naše na priliku, 
ako ne viruju da je Sveti Otac papa rimski prvi i najstariji namisnik Isu-
krstov, nadstolnik Svetoga Petra prvoga pape, starešina i poglavar sviju 
patrijarka i biskupa, takovi nisu istom odmetnici nego i eretici” (ibid.: 47–48). 

U Kamenu pravom Kanižlić će kasnije razlikovati ujedinjene i neujedinjene 
Grke, a ovi posljednji će uvijek biti odmetnici i raskolnici bez ikakvih pozitivnijih 
predznaka (atribuira ih krivovjerci raskolnici). Kanižlićev pokušaj nešto preciznijeg 
definiranja i time razlikovanja dvaju spomenutih pojmova u Obilatom duhovnom 
mliku otkriva ambiciozniju narav njegova teksta, koji više ne može biti samo kateki-
zam za djecu, i najavljuje autora spomenutog znanstvenog djela. 

Samo je jedan pravi zakon, a taj je, odgovara učenik naš zakon kršćanski koji 
je Bog očitovao brojnim znamenjima. Takav je zakon univerzalan i opslužuje se 
jedino u Svetoj Katoličkoj, Apostolskoj, Rimskoj crkvi izvan koje su heretici i odmet-
nici. Dokaze o univerzalnosti Zapadne crkve Kanižlić pronalazi u argumentaciji 
koju iznosi učenik, napominjući da Katolička crkva nikada nije promijenila svoj 
nauk, ali je često, ako bi se pojavilo kakvo krivovjerje, reagirala dodatnim tumače-
njem. Takvu argumentaciju Kanižlić ne izabire slučajno (prisutna je i u Kamenu), 

10 U Kamenu pravom smutnje velike neujedinjene Grke Kanižlić naziva odmetnici i nešto rjeđe kri-
vovjerci. Krivovjercima, odnosno hereticima Kanižlić ovdje prvenstveno imenuje sve kršćanske zajed-
nice izvan Katoličke crkve (osobito protestante). Grcima se taj atribut tek ponegdje pripisuje. 
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a ona se nerijetko pojavljuje i kod ostalih (slavonskih) vjerskih polemičara. Prema 
katoličkim polemičarima, problem je što su pravoslavni kršćani, odnosno neuje-
dinjeni Grci, takvo tumačenje razumjeli kao dodavanje novog teksta već postoje-
ćem. Kako bi to ilustrirao, Kanižlić kao jedan od primjera (i dokaza!) navodi Sa-
bor u Carigradu11 na kojemu se tumači nicejski obrazac vjerovanja12(otuda onda 
i nicejsko-carigradski simbol) zbog Makedonijeve (poluvirac) hereze prema kojoj 
Duh Sveti nije Bog (Duh Sveti izlazi od Oca, a ne Sina). 

U nauku trinaestome (ibid.: 74–103) Kanižlić je manji dio posvetio i psovka-
ma. Meštar postavlja učeniku sljedeće pitanje: Je li grih reći: pasja, nijedna, turska, 
tatarska, ćifutska viro? (ibid.: 88). Učenik mu odgovara ovako: 

“Ako takovo čeljade misli to i razumi od vire Isukrstove, koju mi drži-
mo i virujemo da je ona takva, što se malo puta zgađa, griši smrtno; ako li 
pako misli i razumi da je on neviran, da laže kao pas, kao Turčin, kao ćifut, 
nije smrtni grih, nego ako bi kojega čovika komu je dužan poštenje ukazati 
pogrdio tako, onda bi grišio, ali ne protiva ovoj zapovidi. Reći nimoj stvari 
pasja vira nije grihota” (ibid.). 

Turci, Tatari i židovi, ovdje su, kao Drugi, gotovo pa sinonimni s vrlo nega-
tivnim aksiološkim atributom pasja (vjera). Pozivajući se na spomenuti kontekst, 
Kanižlić o Turcima i dalje piše iznimno negativno kao ljudima koji su skloni 
praznovjerju i psovanju i od kojih su kršćani naučili takav pogani jezik. Unatoč 
takvom negativnom vrednovanju, Turci ipak mogu zadobiti Božju milost. O to-
me Kanižlić piše u devetnaestome (ibid.: 150–153) nauku: 

“ne krati Bog milosti ne samo kršćaninu [katoliku, dod. G.Š.] nego i 
neznabožcu i Turčinu, zaštobo se brez nje ne bi mogao obratiti na pravu 
viru” (ibid.: 151–152). 

Simptomatično je što ovdje Kanižlić, kao uostalom i drugi slavonski polemi-
čari, ne spominje ni pravoslavne ni protestante koji su se, prema katoličkome 
tumačenju, od prave vjere odmetnuli pa tako i više zgriješili od onih koji nisu za 
nju ni znali. Međutim, u dvanaestome (ibid.: 69–74) nauku Kanižlić piše o kr-
šćanskoj ljubavi prema bližnjem, ali i prema neprijatelju – “i kršćanin, i rišćanin, 

11 Ekumenski koncil u Carigradu 381. Hubert Jedin ističe da se na ovome koncilu uzaludno poku-
šavalo uvjeriti macedonjane (prema Makedoniju iz Carigrada, pneumatomahu) u njihovu zabludu. 
“Ovaj obrazac vjerovanja [nicejsko-carigradski, dod. G.Š.] postao je mjerodavnim obrascem grčke 
Crkve nakon što je Carigradski sabor iz 381. stekao ekumensko priznanje. Održao se i u zapadnoj Crkvi; 
u rimskoj liturgiji se još i danas upotrebljava , ali s jednim malim dodatkom koji je odigrao povijesno 
sudbonosnu ulogu. Grci su naime shvaćali obrazac ‘koji izlazi iz Oca’ kao izlaz ‘iz Oca kroz Sina’, 
zapadnjaci naprotiv ‘iz Oca i Sina’. Dodatak ‘filioque’ (i Sina)…postao je spornim pitanjem između 
istočne i zapadne Crkve, jer su ga Grci smatrali ne dopunskim objašnjenjem, već izopačenjem svetog 
teksta” (Jedin 1997: 20–23, 22–23). 

12 Otac i Sin su homoousios “iste biti (konsupstancijalni)” (Kelly 1998: 247).



56 | GoranKa šutalo

i Turčin i neznabožac” (ibid.: 72–73). Bližnji su, dakako, kršćani katolici, a nepri-
jatelji su, uz već spomenute Turke i neznabošce, još i rišćani, odnosno pravoslavni 
u Monarhiji koje ovdje Kanižlić prvi put spominje. Iako su svrstani među nepri-
jatelje, ali, za razliku od Grka, one koje treba ljubiti, jasno je da su vrednovani 
puno pozitivnije od nesjedinjenih Grka. 

3.2.   Primoguchi i sardce nadvladajuchi uzroci S-Kripostnimih Podpomo-
chmah za Lyubiti Gospodina isukarsta Spasitelya Nascega. Sa svim 
sardcem, sa svom duscom, i sa svom jakostju. Najprie u Francuski, 
posli u Nimacski Jezik na svitlo dati; a sada u illyricski, illiti Slavonski 
prinesceni, i s-razlicsitima Naucih, i Pri povistma, illiti izgledih uzmlo-
xani, i obilatie istomacseni. Po Antunu Kanislichu Druxbe isusove 
Misniku. Pritiskano u Zagrebu od Cajetana Franc. Härl, Go discte 
1760.13

U predgovoru14 molitvenika Primogući i sardce nadvladajući uzroci…za lju-
biti Gospodina isukrsta (1760) Kanižlić navodi da je djelo pisao15 prema njemač-
kome predlošku koji je zapravo prijevod francuskog izvornika.16 Molitvenik je 
namijenio puku što izričito u predgovoru naglašava (važno je da “i priprost ra-
zumije”, Primogući i sardce nadvladajući uzroci: 9) pa otuda proizlazi i njegovo 
pojašnjenje o razlikama između nimačke i iliričke knjižice :

“Istina je da ako bi tko i nimačku i ovu iliričku proštio, mogao bi reći 
da su sebi većma neprilične, nego li prilične, ali mi zato nitko neće zamiriti, 
zaštobo sam nikoja ostavio razum mlogih nadvisujuća” (ibid.: 8). 

Molitvenik je Kanižlić podijelio na dva dijela – u prvome dijelu piše o osam 
uzroka “iliti prigbiba na ljubav Isukrstovu” (ibid.: 9), a u drugome o osam “spa-

13 Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Zbirka rijetkosti, signatura RIIE-8° 159 a,b. 
14 Predgovor naslovljen Bogoljubni štioče Kanižlić piše na jedanaest stranica (6–16, datiran je 1757) 

– “Pisao sam u Požegi 27. dan rujna, iliti sept. god. 1757” (Primogući i sardce nadvladajući uzroci: 16).
15 Prema Kanižlićevoj uvodnoj napomeni, mogli bismo zaključiti kako je riječ samo o prijevodu s 

njemačkog –»ovu od ljubavi knjižicu u naš jezik prinesti.» Ipak, Kanižlić kasnije navodi kako je u 
molitveniku neke dijelove iz predloška namjerno izostavio i na njihovo mjesto dodao mnogo novog, 
osobito “duhovne pripovisti” koje su bile popularne među pukom (ibid.: 8). 

16 O Kanižlićevim potencijalnim uzorima/izvorima (koje autor izričito ne spominje) književni 
povjesničari pisali su različito. Tako je, primjerice, Dragutin Prohaska u Kanižlićevu molitveniku 
prepoznao utjecaj latinskog djela isusovca Huge Hermanna Pia desideria animae sanctae (Antwerpen 
1623). Franjo Fancev upozorio je da su Primogući uzroci (1760) rađeni prema djelu francuskoga isusovca 
Frańe Nepveu (1639–1708) De l’ amour de Notre Seigneur Jésus-Christ et des moyens de l’acquérir. Usp. 
Tomo Matić “život i rad Antuna Kanižlića”, u: Pjesme Antuna Kanižlića, Antuna ivanošića i Matije Petra 
Katančića. SPH knj. 26, JAZU, Zagreb 1940, XXVIII, Franjo Fancev “Isusovci i slavonska knjiga XVIII. 
stoljeća. Antun Kanižlić” Jugoslavenska njiva I, god. 5, 1922, 365–380, Krešimir Georgijević, Hrvatska 
književnost od 16. do 18. st. u sjevernoj Hrvatskoj i Bosni. MH, Zagreb 1969, 220. Vidi i Miroslav Vanino, 
“Spisi za njegovanje duhovnog života”, u: isusovci i hrvatski narod III, 2005, 457–459. 
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sonosnih podpomoći iliti načina koji srdce naše upravnim putem na ljubav Isu-
krstovu prinesti mogu” (ibid.). Za kontroverzijsku problematiku iznimno je vri-
jedan predgovor molitvenika, pod naslovom Bogoljubni štioče.

U spomenutome predgovoru Kanižlić, na tragu hrvatskih humanističkih 
pisaca17(Šižgorić, Pribojević), a pod vjerojatnim utjecajem djela il Regno de gli 
Slavi (Kraljevstvo Slavena, Pesaro 1601) dubrovačkoga benediktinca Mavra Orbi-
nija, ilirski atribut koristi zajedno sa slavenskim atributom pa piše o jeziku slo-
vinskom,18 odnosno iliričkom, naglašavajući sljedeće: 

“Ilirički iliti slovinski jezik jest bogata i vele plodna mati toliko jezika 
kojima druga kraljestva govore” (ibid.: 15). 

čini se da Kanižlić, pod utjecajem Orbinija, slijedi “stari hrvatski narodni 
koncept koji početak slavenstva vidi i zamišlja na vlastitoj obali i u svom krilu” 
(Bogišić 1991: 35). Tezu o autohtonosti Slavena na Balkanu i Dalmaciji kao koli-
jevci Slavenstva (iz koje su bili protjerani praoci budućih slavenskih naroda bra-
ća čeh, Leh i Rus) razvija još Vinko Pribojević u poznatome govoru Oratio de 
origine successibusqe Slavorum, održanome 1525. (Lauer 2002: 10–11), koji je zasi-
gurno imao velik utjecaj na Orbinija pa onda posredno i na Kanižlića. Nakon 
Tridentskoga koncila, na prijelazu iz 16. u 17. stoljeće, “ideja etničke i nacionalne 
jednorodnosti Južnih Slavena ponovno se prihvaća i silno razvija” (ibid.: 12) s 
glavnim ciljem oslobođenja slavenskih naroda od Turaka. S obzirom na to da su 
propagatori ilirske ideje, kako to ističe Reinhard Lauer, većim dijelom bili kato-
lički svećenici “ilirska je konstrukcija, zaista, postala efikasno sredstvo za rekato-
lizaciju u rukama kongregacije de propaganda fide” (ibid.: 26).

Kanižlićev predgovor Bogoljubni štioče oprimjeruje prethodno spomenuta 
nastojanja koja su itekako živa još i u 18. stoljeću.19 

17 Zrinka Blažević navodi kako su Juraj Šižgorić (O smještaju ilirije i grada Šibenika 1487) i Vinko 
Pribojević (O podrijetlu i zgodama Slavena, govor održan 1525, a tiskan 1532 u Veneciji) zasigurno imali 
velik utjecaj na Mavra Orbinija, a Pribojevićev je govor bio jedan od prototekstova Kraljevstvu Slavena. 
Usp. Zrinka Blažević, ilirizam prije ilirizma. Golden marketing–Tehnička knjiga, Zagreb 2008, 182. 
Malo je vjerojatno da je Kanižlić mogao čitati Šižgorićevo djelo koje je ostalo u rukopisu, a objavljeno 
je tek potkraj 19. stoljeća. S druge strane s Pribojevićevim govorom mogao se Kanižlić parcijalno 
upoznati i čitajući Orbinija.

18 Franjo Fancev piše o Kanižlićevu slovinsko-iliričkom nacionalizmu za koji nalazi potvrde u svim 
njegovim djelima (Fancev 1922: 378–380).

19 Na instrumentalizacijske mogućnosti jezika (kao integracijskoga faktora) koje su rano prepoznate 
i inkorporirane u reformacijsku, reformnokatoličku i srpskopravoslavnu ideologiju upozorila je Zrinka 
Blažević. Prema Blažević, upravo jezik omogućava konstituiranje konfesionalne zajednice kao komu-
nikacijske zajednice pa se primjenjuje kao efikasno sredstvo vjerske i političke integracije. To je bilo vidljivo 
i u “reformnokatoličkim projektima kreiranja i standardiziranja liturgijske koine usmjerene prema 
dvama ciljevima: efektivnome širenju ‘pravovjerja’ među shizmaticima te (vojno)političkoj mobilizaciji 
za borbu protiv heretika” (Blažević 2008: 103). Ta važna interkonfesionalna dimenzija (pridobivanje 
pravoslavnih shizmatika), ali i antiosmanska sastavnica (“budući da se ‘zbacivanje turskog jarma’ držalo 
važnim preduvjetom za uspješnu i masovnu konfesionalnu konverziju pravoslavnih.”, ibid.: 155) se-



58 | GoranKa šutalo

Slovinski je jezik, upozorava Kanižlić, ugrožen sve većim brojem turskih ri-
ječi, ali i pejorativnim atribuiranjem kojim se “neki” služe kada taj jezik zovu 
racki.20 Autor ne imenuje koji se to Drugi služe pejorativnim atribuiranjem slo-
vinskoga jezika kao rackog, ali može se naslutiti da je riječ o novodoseljenim 
pravoslavnim kršćanima što ilustrira i sljedeći citat: 

“Prišiše nam porugu, vlašku ovu peraču, kojom valjalo bi takva usta 
otrti da se po koji način oprati mogadijahu sa svim Dunavom, po komu se 
dovezoše iđući s trbuhom za našim kruhom” (Primogući i sardce nadvla-
dajući uzroci: 11). 

Slijedi Kanižlićevo pojašnjenje imena Raci
“(…) latinskim jezikom Rasci, Rascijani; zovu se Srblji, u doljnoj Ser-

viji iliti Kraljestvu srpskomu, niže Biograda, pribivaoci kod potoka Raše, 
od njega rečenim imenom nazvani, kaono i ista država Rascija; od kuda se 
posli protirana Turčina mlogo Rascijana iliti Raca, to jest rišćana u Slavo-
niju, a navlastito u Srim naseli i ta pridivak Raca ostade im” (ibid.). 

Glavni argument protiv spomenutog spornog atribuiranja slovinskoga jezika 
kao rackog Kanižliću je sljedeći: 

“Ne donesoše oni u svoji oprtača slavonski slavni jezik, nego ga ovde 
najdoše, budući da su i pod vladanjem čalme ne samo kršćani u Slavoniji 
slavonski govorili nego i ista turska čeljad (…) Nejmaju dakle uzroka da bi 
nas Race i jezik naš racki mogli zvati” (ibid.: 11–12). 

Kanižlić dakle slavonski slavni jezik veže primarno uz katoličke kršćane, suprot-
stavljajući ga pravoslavnim Racima21 koji ga žele “prisvojiti”. Njegova je argumenta-
cija ovdje bliska i domaćem hrvatskom konceptu prvenstva ćirilometodske tradicije22 

damnaestostoljetnog reformnokatoličkog ilirizma (ibid.: 152–271) vidljiva je i u djelima katoličkih ko-
ntroverzista u 18. stoljeću. 

20 «adv. râcki, isto što u rackom jeziku. Još je u početku ovoga vijeka, a pogotovu u XIX vijeku, u 
Vojvodini i u Slavoniji općenita bila fraza: Reci mi racki, da te razumijem. Tu riječ racki upotrebljavali 
su i oni, koji se nisu nazivali Racima. Jamačno je ona ušla u širu upotrebu pod utjecajem Mađara i 
Nijemaca, osobito činovnika i oficira, koji su još dugo u XIX vijeku u Vojvodini, a i u Slavoniji, jezik 
službeno nazivali rackim.” Usp. Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Dio XII. Obradili T. Maretić, J. 
Hamm, V. Štefanić, M. Deanović i dr., JAZU, Zagreb 1952, 847. 

21 Sima M. ćirković navodi kako se ime Rasciani upotrebljavalo još u srednjem vijeku, ali isključivo 
u latinskim tekstovima, a ne u srpskim i grčkim. Potkraj 17. st. u administrativnom se stilu u Monarhiji 
upotrebljavalo uglavnom ilirsko i rascijansko ime, dok su Srbi sami sebe nazivali srbski narod (die 
serbische Nation). Naziv za pravoslavce bio je “kršćani grčkog obreda nesjedinjeni” (ćirković 2008: 185).

22 Mile Bogović, primjerice, navodi kako su oba zadarska nadbiskupa, Vinko Zmajević i Mate Ka-
raman, smatrala da liturgijske knjige za pravoslavce u Dalmaciji trebaju biti tiskane slavenskim (ilir-
skim) književnim jezikom, odnosno onim koji je uveden od Svetog ćirila, a dobro je sačuvan u li-
turgijskim knjigama katoličkih Rutena i pravoslavnih Rusa. S Karamanom se nije slagao dubrovački 
svećenik Stjepan Ružić koji je smatrao da je slavenski jezik «lingua mater», odnosno jedan od onih koje 
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koji je u (hrvatskoj) kulturnoj tradiciji zadržao “svijest o tome kako je ta kultura 
upravo iz Hrvatske krenula dalje prema istočnim i sjevernim prostorima” (Bogi-
šić 1991: 14). S druge pak strane Kanižlić slavni slavonski jezik definira kao opći 
koji se, kao takav, ne može suziti samo na racki čime se vjerno približava teoriji o 
“lingua Illyrica = lingua mater” koja će postati popularna upravo u osamnaesto-
stoljetnom ilirizmu (začetak joj je bio papinsko odobrenje o bogoslužju na slaven-
skom jeziku) (Blažević 2008: 186).

Spomenutu argumentaciju Kanižlić nadopunjava i jednom analogijom s 
Nijemcima koji su naselili Krajinu za vrijeme vladavine Marije Terezije i Josipa 
II. Ti novodoseljeni Nijemci bili su sve češće postavljani na zapovjedne i upravne 
položaje u Krajini, a na štetu krajiških narodnih kapetana, vojvoda i knezova 
koji su bili sve nezadovoljniji sužavanjem vlaških povlastica i ograničavanjem prava 
vlasništva na zemlju (Gavrilović 1976: 7–56). Nezadovoljstvo su dijelili, kako to isti-
če Gavrilović, krajišnici obiju konfesija (pravoslavni i katolici) pa i ono nešto 
malo unijata (ibid.). Iako u Slavoniji živi puno Švaba, Kanižlić upozorava da 
Slavonci ne mogu zato svakog Nijemca (navodi primjere: Austrijanca, Štajerca) 
tako nazivati. To znači da ni njemački jezik, pojašnjava autor, ne mogu zvati 
švapskim.23 Kanižlić upozorava i na pejorativne upotrebe naziva Raci i Švabe 
koje se mogu prepoznati u namjernim zamjenama spomenutih termina – tako 
“nikoji zloobičajni” (Primogući i sardce nadvladajući uzroci: 12) Race zovu Švaba-
ma ili obrnuto. Na kraju autor ipak umiruje potencijalne čitatelje: 

“Budi s mirom; niti će te koji vojnički gospodin, niti drugi pametan 
Racom nazvati, a budalu pusti” (ibid.). 

Kanižlić ovdje ne piše o Nijemcima kao o preporoditeljima Slavonije, kako 
će kasnije pisati Adam Tadija Blagojević u Pjesniku putniku (1771), ali se spome-
nutom analogijom (Raci i Švabe kao “pridošlice”) služi i kako bi pokazao “da se u 
domaćih ljudi često rađala zlovolja zbog toga, što su im u zavičaju na ponajugled-
nija mjesta dolazili tuđinci (…)” (Matić 1929: 145).

3.2.1 Pravoslavni kršćani u Monarhiji – krivovjerci?
Pravoslavni su kršćani (pravoslavni u Monarhiji) ovdje kao Drugi vrednovani 

vrlo negativno, a nomenklatura koja se veže uz njih vrlo je bogata: Raci/Rascijani 
(odnosno Srblji), rišćani, Vlasi, odmetnici, starovirci, poluvirci, krivovirci. Kontro-

je Bog stvorio rasapom Babilona te je kao takav svet jer je stvoren od Boga. Taj se jezik, za razliku od 
onih jezika koji su se razvili iz njega (dijalekti), smije upotrebljavati u liturgijskim svetim knjigama. 
Ružić naime za razliku od Karamana navodi da je «lingua mater» sačuvana u bosanskom dijalektu i 
kultivirana u knjigama dubrovačko-dalmatinskih pisaca. Upravo se zbog toga u liturgiji, prema Ružiću, 
treba upotrebljavati dubrovački i bosanski jezik jer je on jedini dozvoljen od crkvene vlasti za upotrebu 
u svetim knjigama (Bogović 1982: 135–137).

23 Kanižlićeva analogija dobro ilustrira Fancevljevo pojašnjenje prema kojemu se Kanižlić žali na one 
koji «općeno slovinsko ime zamjenjuju plemenskim, rackim, donesenim od Raca-Srba” (Fancev 1922: 379). 
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verzijom s pravoslavljem Kanižlić se bavi u nekoliko rečenica u Pridgovoru iz 
kojih se vrlo jasno iščitava predodžba o pravoslavnim Vlasima – neki u Slavoniji, 
piše Kanižlić, “od Svetoga pristolja Rimskoga i starih svetih grčkih otaca odmet-
nici, to jest, kako oni sebe zovu starovirci” (Primogući i sardce nadvladajući uzro-
ci: 12) buncaju jer “sebi ovo krivoslavno staroviraca ime nadiše kao da ne bi mi 
znali njihovu starinu” (ibid.). Tu starinu Kanižlić ipak uspijeva zbiti u jednu dužu 
rečenicu u kojoj apostrofira glavnog krivca za crkveni raskol, carigradskoga pa-
trijarha Focija (“njihov čako Focijo ili kako ga oni zovu Foka”, ibid.) koji je svr-
gnuo zakonitog patrijarha Ignaciju i uz pomoć biskupa Grgura Sirakuškoga po-
stao patrijarh. Posebno apostrofirajući atribut starovjerci, koji pravoslavnim Vla-
sima nastoji osporiti, Kanižlić zaključuje ironično:

“Eto starine! Eto starovirstva, ali da bolje rečem novovirstva24 i zato 
krivovirstva, budući da ne viruju sve one članke koje viruje i ispovida Sveta 
Katoličanska Rimska Crkva” (ibid.: 13).

Termin starovjerci proširen je i dodatno pojašnjen takvim ironičnim autoro-
vim komentarom. Dakle, prema Kanižlićevu objašnjenju, starovjerci su sinoni-
mni s novovjerci i krivovjerci, a to znači da su pravoslavni Vlasi kao starovjerci 
sljedbenici patrijarha Focija koji je i novovjerac (glavni krivac za crkveni raskol) 
i krivovjerac (ne vjeruje u sve članke vjere koje ispovijeda Rimokatolička crkva). 
Sinonimno s krivovjerci, autor ovdje koristi i termin poluvjerci. Spomenuti polu-
vjerci, odnosno krivovjerci, piše Kanižlić, katolike pejorativno zovu Šokci25 (kato-
ličku vjeru atribuiraju kao šokačku) iz čega proizlazi uobičajena uzrečica među 
pravoslavnima u Monarhiji – “volim se poturčiti, nego pošokčiti, to jest viru ka-
toličansku rimsku primiti” (ibid.). Na temelju tog standardnog toposa katoličkih 
vjerskih polemičara, Kanižlić niže vrlo negativne aksiološke atribute koje veže uz 
pravoslavne u Monarhiji

“Nuto lude i bisne divjačadi! Lude, ako nas Šokce, i naš jezik zovu 
šokački; bisne i pomamne, ako viru našu zovu, viru šokačku” (ibid.).

Na taj je način početna predodžba o pravoslavnim Vlasima dodatno nega-
tivno vrijednosno upotpunjena.26 

Tu Kanižlić ulazi u digresiju u kojoj pojašnjava etimologiju etnonima Šokac 
(u njegovoj varijanti iz mađarskoga jezika), a s namjerom iznošenja argumenti-
ranoga dokaza kako nije riječ o pogrdnom atributu:

24 U Kamenu (1780) će Kanižlić neujedinjene Grke zvati novi Grci focijanci. 
25 Naziv se dakle odnosi prvenstveno na vjeru (pravoslavni katolike pejorativno imenuju Šokci), a ne 

na etničku pripadnost. 
26 Velika je razlika u Kanižlićevu pisanju o pravoslavnim Slavenima u Monarhiji u Pridgovoru i u 

Kamenu. U Pridgovoru je vrlo oštar protivnik svojih pravoslavnih sunarodnjaka, a u Kamenu će prema 
njima biti iznimno prijateljski raspoložen. 
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“Otkuda pako izađe ovo ime Šokaca kojim prid pedeset godina seljani 
bijahu nazvani? Jedni vele, da kada Slavonci nikoju milost od Matije kralja 
mađarskoga zaprosiše, on im mađarski ukratko odgovori: scok az. Kano da 
bi rekao: mlogo je ovo, to jest mlogo prosite i od onoga vrimena ovo im ime 
ostade, kanoti mlogo prosećih otkuda slidi da ovi pridivak nije na pogrdu” 
(ibid.). 

Da je ovaj događaj istinit Kanižlić potvrđuje nazivom “kralja od Slavonije” 
(ibid.) koji je bio neuobičajen za mađarske kraljeve, a prvi ga je nosio Matija 
Korvin. Upravo je zbog toga, piše Kanižlić, tada bilo prigodno da Slavonci od 
kralja zatraže osobitu milost. 

3.2.2 Sporna turska ostavština 
Turci kao Drugi vrednovani su negativno (Slavonija cvili “pod jarmom tur-

skim”, ibid.: 10, nasljedovanje turskih riječi je problematično i sporno, turski je 
običaj psovati i pogrđivati oca, majku, vjeru, grob i dr.), ali bez osobitih aksiološ-
kih atribucija (Turci, Turčin, “jezik naš da tako rečem turčeći”, ibid.: 12). Iako se u 
iliričkome jeziku mogu prepoznati brojne turske riječi, nastavlja Kanižlić, “osta-
doše ništa ne manje koreni neoskvrnjeni pravoslavnoga staroga jezika slovinsko-
ga iz kojih imamo riči slovinske na misto turskih izvoditi” (ibid.: 11). Atribut 
pravoslavni Kanižlić ovdje, naravno, koristi isključivo u pozitivnome značenju 
(pravoslavni stari jezik slovinski).27

3.2.3 Orbinijev utjecaj na Kanižlića 
U Pridgovoru Kanižlić je predstavnik i zastupnik interesa kršćana, odnosno 

katolika, Slavonaca (Slovinaca) i Šokaca. Iz takve “mi-pozicije” autor u predgo-
voru nastupa. Posljednjih nekoliko stranica Pridgovora posvetio je slavenskoj 
prošlosti: 

“Zove se takojer zemlja naša Slavonija, Slovina i naš jezik ilirički, slo-
vinski, slavonski, a čeljade muško Ilirijanac, Slovinac, Slavonac, žensko 
pako Slovinka, Slovinkinja, Slavonka imenom od slave uzetim jerbo stari 
naši, ili Slavonci, ili Ilirijanci nazvani, u prva vrimena slavom junaštva 
druge narode nadvrgoše i nadjačiše.”28 

27 Tako će biti i kasnije u Kamenu gdje se ovim atributom služi i u imenovanju Zapadne crkve koja 
je Sveta i pravoslavna Crkva Rimska. Ipak, kada piše o kontroverzijskoj problematici Kanižlić umjesto 
pravoslavan(na) koristi sinonimni atribut pravovjerni kojim opisuje isključivo katoličke kršćane (kato-
like i grkokatolike).

28 Primogući i sardce nadvladajući uzroci: 14. Kanižlić se poziva i na češkog historičara Jana Jordana 
(ivan Jordan) koji, prema Kanižliću, o Slavoncima piše ovako: “Ovo ime od slave narod ovi je posvojio; 
da se takvoga ukaže na vojski proti neprijateljom; u pogodba prama prijateljom” (ibid.: 15). 
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Slavenski etnonim Kanižlić dakle etimološki izvodi iz riječi slava te na taj 
način “simbolički utjelovljuje esenciju nacionalnoga karaktera” (Blažević 2008: 
103) kojemu je baš “militantnost najpoželjnija nacionalna karakteristika budući 
da jedino ona može osigurati ‘egzistenciju’ nacionalnog identiteta (…)” (ibid.). 
Tu Kanižlić vjerno slijedi Orbinija koji etimologiju slavenskoga etnonima tako-
đer pojašnjava od riječi slovo, odnosno slava – “Slaven ili Slavonac ne znači dru-
go doli slavan” (Orbini 1999: 157). Prisutnost slavenskih ideologema kod Kanižlića 
Franjo Fancev objasnio je nasljedovanjem dubrovačkih pjesnika (osobito Ignjata 
đurđevića), ali i važnim prijevodom talijanskog Orbinijeva djela il regno degli 
Slavi (Pesaro, 1601) koje je Kanižlićev kolega, isusovac Požeškoga kolegija, Juraj 
(đuro) Barjaktari preveo na latinski (Fancev 1922: 365–380). U tom se se smislu 
i kod Kanižlića može uočiti nasljedovanje osebujnog dalmatinskog komunalnog 
ilirizma za koji je karakterističan “paralelizam i komplementarnost univerzalnih i 
partikularnih modela identifikacije” (Blažević 2008: 176). Prevođenje baš Orbi-
nijeva djela, smatra Fancev, pruža nam čvrst dokaz o interesu požeških isusovaca 
za slavensku prošlost.29 

U Kanižlićevu predgovoru dominiraju dakle dva važna toposa ilirskoga ide-
ologema (ibid.: 91) – jezično jedinstvo (slovinski, ilirički jezik) i nacionalna karak-
terologija (junaštvo, slava) što navodi na zaključak kako je upravo Orbinijevo 
Kraljevstvo Slavena autoru poslužilo kao važan prototekst za pisanje Pridgovora. 

3.3   Mala i svakomu potribna Bogoslovica. To jest Nauk Kerstjanski u tri 
Skule razdilyen, s-obicsajnima Molitvami, i Pismami, za dicu koja 
igyu u Skulu od Nauka Kerstjanskoga. Pritiskanye Peto. Pritiskana u 
Ternavi, 1773.30 

Mala bogoslovica (1773) drugi je Kanižlićev katekizam, rađen po uzoru na 
austrijskog isusovca Ignacija Parhamera (Fuček 2003: 372), koji je, za razliku od 
prvog Obilatog duhovnog mlika, autor objavio pod vlastitim imenom i to čak, 
kako navodi Hoško, u pet susljednih izdanja (Hoško 1985: 88). Bogoslovica je, 
prema Tomi Matiću koji se poziva na bilješku Historije požeškoga kolegija, pre-
vedena s njemačkog jezika, a uspjehom je nadmašila prvi Kanižlićev katekizam 

29 Fancev će komentirati da je interes za prijevod Orbinijeve knjige bio jači tamo «gdje je rimska 
propaganda ovo djelo proskribovala” (Fancev 1922: 380). Kao dokaz interesa požeških isusovaca za 
slavensku prošlost Fancev navodi i dramu o ivanu kraljeviću (koja se prikazivala 1751) za kojeg se 
smatralo da je, kako to autor navodi, našeg plemena (ibid.: 380). Orbinijevo se djelo, kako navodi Zrinka 
Blažević, samo dvije godine nakon objavljivanja našlo na “Popisu zabranjenih knjiga” i to zbog ko-
rištenja djela protestantskih teutonističkih historičara (Blažević 2008: 176). 

30 Tomo Matić navodi kako prvo i drugo izdanje katekizma nije pronađeno, dok treće, četvrto i peto 
izdanje izlazi u Trnavi 1764, 1766, 1773. (Matić 1945: 45). Vidi i Miroslav Vanino “Pučko-prosvjetni rad 
(Požeški kolegij)”, u: isusovci i hrvatski narod II, 1987, 659–664. U Zbirci rijetkosti Nacionalne i sveu-
čilišne knjižnice u Zagrebu bilo mi je dostupno peto izdanje iz 1773. pod signaturom RIIE-16 o-24 a, b.
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kao knjiga s najvećim brojem izdanja u osamnaestostoljetnoj Slavoniji (Matić 
1945: 45). Mala bogoslovica sastoji se od tri dijela – katekizam (dijaloški; meštar 
pita, a učenik odgovara), molitvenik i pjesmarica.31 Vjerskopolemičkih sadržaja 
u Bogoslovici je vrlo malo i svi su obuhvaćeni katekizamskim dijelom. Takvi sa-
držaji otkrivaju se u tumačenju važnog dogmatskog pitanja o izlaženju Duha 
Svetoga (Filioque) koje meštar postavlja učeniku. Učenik odgovara kako su Grci 
ti koji ne vjeruju da Duh Sveti i od Sina izlazi, a zbog toga ih je, komentira učenik, 
Bog kaznio jer su baš oko blagdana silaska Svetog Duha na apostole (Duhovi) 
izgubili Carigrad od Turaka. Tu se Kanižlić poziva na kardinala Bellarmina koji 
je povezao pad Carigrada na Duhove sa spomenutom herezom (Karlić, Patafta 
2014: 310). Učenik i dalje nastavlja o Grcima koje imenuje polovircima i odmetni-
cima te o Grčkoj crkvi koja se odmetnula od Rimske:

“Crkva Grčka tako prominljiva i nestalna nije kako stup i tvrđava, 
nego kako slaba trska kojom vitar giblje i zato nije Crkva prava” (Mala i 
svakomu potribna bogoslovica: 94–95). 

Sporan je i naziv starovjerci koji si navodno Grci pridaju, a učenik to objaš-
njava primjerom starih Grka koji su pak bili sjedinjeni s Rimskom crkvom. Glav-
ni krivac za raskol Kanižliću je carigradski patrijarh Focije kojeg učenik ukratko 
opisuje ovako: 

“Kako je vršio, tako je i svršio; od cesara Leona s pristolja dignut i u 
manastir protiran, kako je u prokletstvu živio, tako je i u prokletstvu umro” 
(ibid.: 95).

3.4  Bogoljubnost molitvena na poshtenje Prisvete Troice jedinoga Boga, 
Blaxene Divice Marie i svetih, s Razlicsitimi Naucima, i istomacse-
njem Svetih Obicsajah Cerkvenih. Sloxena i prikazana Svetomu Alo-
isii Druxbe isusove ispovidniku od Antuna Kanislicha Druxbe iste 
Misnika. Pripritiskana u Budimu godishta 1794.32

Bogoljubnost molitvena Kanižlićev je molitvenik koji osim molitvi sadrži još 
i velik broj pjesama koje su, kako to Matić33 ističe, uglavnom namijenjene za 

31 Takvom strukturom Bogoslovica izrazito podsjeća i na hrvatski prijevod (preradu) Kanizijeva 
malog katekizma (Catechismus minimus, 1556) isusovca Ivana Gabelića sa samog kraja 17. stoljeća, 
vjerojatno za potrebe katolika u oslobođenoj Ugarskoj i Slavoniji. Vidi Kratka abekavica i kratak 
krstjanski katoličanski nauk poštovanoga oca Petra Kanizija Društva imena isusova, složen u slavinski 
jezik. Pritiskan po milosti pripoštovanoga i privisokoga gna kardinala Kolonića, ostrogonskoga arhibi sku-
pa. (Trnava, 1697). Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Zbirka rijetkosti, signatura RIIE-16°-7 b. 

32 Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Zbirka rijetkosti, signatura RIIE-8°-163. Prvo iz-
danje ovog Kanižlićeva molitvenika izlazi 1766. godine u Trnavi. U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici 
u Zagrebu dostupan mi je budimski pretisak iz 1794. 

33 Usp. Tomo Matić «život i rad Antuna Kanižlića», u: Pjesme Antuna Kanižlića, Antuna ivanošića i 
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pučko pjevanje u crkvi. Za kontroverzijsku je problematiku važan predgovor, 
pod naslovom Dobrovoljni štioče, ali i poneki dijelovi iz samog sadržaja molitveni-
ka. U predgovoru se Kanižlić obraća krivovjercima, ali nigdje precizno ne definira 
tko su oni: 

“(…) da se protive krivovirci bogoljubnosti s’ kojom svete poštujemo 
i osvađaju nas da navlastito mi slidimo neznabožce, u različitih potriba 
zazivajući svete na priliku: S. Ivana Nepomučena u pogibili poštenja (…) i 
ostale kako oni Jova, Neptuna i druge bogove i božice svoje. Ne mogu pod-
niti što mi otare gizdavo naresujući i množtvo svića užižući blagdane nji-
hove ovim poštenjem izvanskim proslavljamo” (Bogoljubnost molitvena: 
XII–XIII). 

S obzirom na problematiku koju ovdje iznosi (katoličko štovanje svetaca), 
uvjerljivim se ipak čini krivovjerce označiti kao protestante koji pak prozivaju 
katolike zbog štovanja svetaca, odnosno, za njih idolopoklonstva zbog kojeg ih i 
optužuju da slijede neznabožce, odnosno pogane.

O istome problemu Kanižlić piše i dalje, koristeći pritom niz negativnih aksio-
loških atributa vezanih uz krivovjerce: 

“O šuplje i opake glave, šuplje, ako još ne razumiju na koji način mi 
svete poštujemo, opake, ako li razumijući sa svim tim još nas osvađaju. Ne 
slidimo mi neznabožce jerbo mi svete ne poštujemo kako Boga sviju do-
bara udilitelja, nego kako dvorane i prijatelje Božje (…)” (ibid.: XIII). 

Pojašnjenje nastavlja dalje ovako: 
“Niti nas mogu po pravdi okrivljati što mi blagdane svetih časno op-

slu žujemo, otare kiteći i sviće užižući koje njima zablištuju zlobne oči. Nije 
li običajno bilo u stara vrimena vitezove Isukrstove sa svićami i pismami 
slavno u grob sprovađati?” (ibid.: XIV), 

a predgovor zaključuje jasnim razlikovanjem pravovjernih od krivovjernih: 
“Ova ako nisu za dosta krivovircem, s’ kojim se nije misto ovde mlogo 

inaditi, jest doisto za dosta onim za nauk koji viruju Svetu Crkvu Kato-
ličansku” (ibid.: XV).

Kanižlić ukazuje i na razliku između protestanata i Grka odmetnika, spomi-
njući ih u kontekstu različitih načina ispovijedanja (katoličke) vjere za obraćeni-
ke. Protestanti, piše Kanižlić, slijede način pape Pija IV. koji je propisan nakon 
Tridentskog koncila 1564, a za Grke odmetnike važan je propis pape Grgura XIII 
(ibid.: 182–223). Protestante ovdje Kanižlić imenuje poluvirci, luterani i kalvinija-

Matije Petra Katančića. SPH knj. 26, JAZU, Zagreb 1940, XIII–XLI, XXXIII, Miroslav Vanino “Pisci 
molitvenika”, u: isusovci i hrvatski narod III, 2005, 428–431.
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ni. Za Grke odmetnike još je vrlo važno i prihvaćanje četiri članka vjere koje po-
tvrđuje Sabor u Firenzi (posvećenje u oba kruha, Filioque, purgatorij, primat 
pape). Iako ih proziva, Kanižlić u molitveniku moli i za Grke odmetnike i za kri-
vovjerce pa i za nevjernike:

“Obrati Gospodine nevoljne grišnike. Prosvitli slipe odmetnike i ne-
virnike”; “Smiluj se Gospodine nevoljnim i tavnim dušam krivovirnika s’ 
neprocinjenom krvju tvojom otkupljenim koje u tmini zabluđenja ginu” 
(ibid.: 151–182). 

Takav odnos prema krivovjercima, ali i Grcima odmetnicima, usporedi li se s 
prethodnim molitvenikom Primogući i sardce nadvladajući uzroci, apsolutno je 
pomirljiviji. Još je jednu razliku, u odnosu na prethodna djela, važno istaknuti 
– u Bogoljubnosti Kanižlić se češće osvrće na krivovjerce (protestante) i nevjernike 
nego na Grke odmetnike. Izostaju i dijelovi u kojima piše o Grcima odmetnicima 
kao glavnim krivcima za crkveni raskol. 

Ipak, ima kod Kanižlića i ovakvih molitvi protiva nevirnikom – 
“(…) da narodi poganski, koji se u svoje smionstvo ufaju, mogućstvom 

de snice tvoje budu satrveni” (ibid.: 468–471). 

Za neznabošce, odnosno nevjernike (pogane bez Božjih zapovijedi), Ka-
nižlić pronalazi adekvatan simbol u ždrijebetu na kojemu Isus ulazi u Jeruzalem, 
dok za židove uzima magaricu koja simbolizira njihov jaram pod Mojsijevim 
zakonom (ibid.: 246–271).

O Osmanlijama piše tek posredno, ali bez osobitih aksioloških atribucija 
(iako su Turci ovdje zasigurno neznabošci, odnosno nevjernici) i u ovome kon-
tekstu čak pohvalno preko kritike upućene lošim katolicima, pozivajući se na 
anegdotu o nekom Turčinu koji je ušao u Katoličku crkvu za vrijeme mise i smi-
jao se kršćanima (katolicima) kako slabo poštuju Boga – 

“Da mi Turci znamo da je naš prorok Muhamed kod nas, kako vi krš-
ćani scinite da je vaš Isukrst kod vas u onoj biloj stvari, mi bi svi obrazom 
na crnu zemlju pali i ne bismo se digli dokle god ne bi znali da nam je grihe 
prostio” (ibid.: 52–53). 

U Bogoljubnosti molitvenoj negativno su vrednovani protestanti, židovi i 
nevjernici (Turci), ali autor ipak poziva potencijalne čitatelje da se i za njih mole, 
kao i za Grke odmetnike. 

Kontroverzijom s pravoslavljem autor se u tome molitveniku, za razliku od 
prethodno analiziranih djela, ne bavi (tek spominje Grke odmetnike). Bogoljub-
nost molitvena naime obiluje duhovnim pjesmama i molitvama, dok u problem 
crkvenoga raskola i duža razlaganja dogmatskih razlika između Istočne i Zapad-
ne crkve ne ulazi. Izostaju stoga inače uobičajeni i brojni negativni aksiološki atri-
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buti koje je Kanižlić vezao primarno uz nesjedinjene Grke (uz iznimku pravoslavnih 
Srba u Primogućim uzrocima). U Bogoljubnosti Kanižlić ide i korak dalje pa se za 
Grke odmetnike, ali i za nevjernike i krivovjerce (protestante) čak i moli. U Obilatom 
duhovnom mliku pak naglašava da treba ljubiti neprijatelje rišćane, ali ipak ne i 
nesjedinjene Grke, dok u Primogućim i sardce nadvladajućim uzrocima o pravo-
slavnim kršćanima (u Monarhiji) piše izrazito negativno. 

Zaključak
U predgovorima i ponekim dijelovima Kanižlićevih katekizama i molitveni-

ka uočavam dakle različit odnos spram pravoslavnih kršćana. Ta je razlika najve-
ća i najuočljivija u predgovoru molitvenika Primogući i sardce nadvladajući uzro-
ci u kojem o pravoslavnim kršćanima (Srbima) u Monarhiji Kanižlić piše izrazito 
negativno vrijednosno obojeno, dok ih u Maloj bogoslovici i Bogoljubnosti moli-
tvenoj niti ne spominje (samo nesjedinjene Grke), a u Obilatom duhovnom mliku 
napominje kako se prema rišćanima treba odnositi prijateljski i s ljubavlju. Iako 
ovdje analizirani Kanižlićevi katekizmi i molitvenici nisu paradigmatski primjeri 
hrvatske isusovačke kontroverzistike, u njima se mogu povremeno uočiti elemen-
ti vjerske polemike s pravoslavcima. Taj polemični odnos prema pravoslavnom 
Drugom nije u svim djelima isti što je zanimljivo uzme li se u obzir mali vremen-
ski raspon u kojemu Kanižlić djela piše, odnosno objavljuje – Obilato duhovno 
mliko (1754), predgovor u Primogućim uzrocima datiran je 1757, Mala bogoslovica 
(u trećem izdanju iz 1764), Bogoljubnost molitvena (u prvom izdanju iz 1766). Sva 
su ta djela dakle pisana u drugoj polovini 18. stoljeća, žanrovski su i tematski srod-
na, obraćaju se istim recipijentima – katoličkim kršćanima, a “problemom pravo-
slavnih” bave se tek usputno, ali i različito. Ono što se međutim može uočiti kao 
zajednička osobina u ovdje analiziranim Kanižlićevim djelima kontinuirano je 
negativno vrednovanje nesjedinjenih Grka kao glavnih krivaca za raskol (iako se 
u Bogoljubnosti u duhu kršćanskoga milosrđa za njih i moli). 

U tom je smislu predgovor u molitveniku Primogući i sardce nadvladajući uzro-
ci ipak osebujan i izoliran primjer tako izrazito negativno aksiološki obojenog pisanja 
o pravoslavnim Slavenima (Srbima) u Monarhiji kod Kanižlića. Usporedi li se 
predgovor tog molitvenika s onim kako piše o pravoslavnim kršćanima u Mo-
narhiji u Kamenu,34 učinit će se da je tu riječ o sasvim drugom autoru. Za razliku 
od Kamena, u kojemu polemizira s grčkim pravoslavljem, u predgovoru navede-
nog molitvenika Kanižliću nije prioritet pozivanje na uniju nego upravo isticanje 
razlika između katolika (katoličkih krajišnika, vjerojatno katoličkih starosjedila-
ca Slavonaca) i pravoslavnih Raca koji slovinski jezik atribuiraju kao plemenski 

34 U Kamenu je Kanižlić, u duhu reformnokatoličkog ilirizma (Z. Blažević), vrlo prijateljski raspo-
ložen prema pravoslavnim slavenskim narodima (Srbi, Ukrajinci, Rusi) koje uvelike razlikuje od 
nesjedinjenih Grka. 
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racki. Kanižlić se tu dakle obraća prvenstveno katoličkim krajišnicima koji su 
težili povlaštenome položaju kao i pravoslavni krajišnici pa je inzistiranje na ra-
zlikama vjerojatno djelomično motivirano i prijelazima katoličkih krajišnika u 
Vojnoj krajini na pravoslavlje, ali i mješovitim brakovima.35 čini se da su u ovom 
slučaju zajedničko istupanje i dobri međusobni odnosi katoličkih i pravoslavnih 
krajišnika možda izazvali suprotan učinak na Kanižlića kojemu, zbog toga, postaje 
vrlo važno (u molitveničkome predgovoru) podučiti svoje katolike, odnosno pojasni-
ti im koliko se zapravo razlikuju od pravoslavaca jer se njima (katolicima), kao 
glavnim recipijentima, u molitveniku i obraća. 

Iako se u radu primarno bavim vjerskopolemičkim momentima na relaciji 
katolici-pravoslavci u izabranim dijelovima Kanižlićevih katekizama i molitve-
nika, na samome kraju valja spomenuti i važne primjere s “druge”, pravoslavne, 
strane koji bi trebali, makar i kao kraći komparativni osvrti, završno ilustrirati 
upravo kulturna preplitanja, kao i zrcaljenje polemičkih metoda katoličkih i 
pravoslavnih pisaca. Već je prije u tekstu bilo riječi o dijaloškome katekizmu 
Pavla Nenadovića Ortodoksos omologija [Ортодоксос омологија] koji je, s obzi-
rom na to da su mu najvjerojatniji predlošci bili katekizmi Petra Kanizija i Ro-
berta Bellarmina, kako to napominje Vladimir Vukašinović, dobar primjer kul-
turnih preplitanja. U tome smislu vrijedno je istaknuti i Epitom [Епитом]36 
(1741) Dionisija Novakovića. Episkop Dionisije Novaković (1705 ili 1706–1767), 
autor Epitoma, najprepisivanije srpske knjige u 18. stoljeću napisane u formi pi-
tanja i odgovora o katoličkim kršćanima ne piše znatnije negativno vrijednosno 
obojeno što, uostalom, pokazuje i izostanak atributa s negativnim aksiološkim 
predznakom i upotreba donekle neutralnijih termina Rimljani i Latini. čini se 
međutim da je Novaković puno kritičniji prema neobrazovanim pravoslavnim 
svećenicima (“veoma uporni neki ljudi, a najpre duhovnoga čina (…) bedni i 
slepi književnici”, Novaković 2007: 101) ili, točnije, onima koji nisu sa simpatija-
ma gledali na skolastički racionalizam koji se širio iz Rusije i Ukrajine. Takav je 
svjetonazor blizak Novakoviću i to prvenstveno kao posljedica njegova ukrajin-
skog obrazovanja iz kojega proizlazi i spomenuta kritika, ali i uvjerenje da se sa-

35 Srpski povjesničar Slavko Gavrilović (“Srbi u Hrvatskoj u 18. veku”, u: Zbornik za istoriju. Matica 
srpska, Novi Sad, 1976, 7–57) razlikuje Srbe krajišnike od Hrvata krajišnika, ali prvenstveno u konfe-
sionalnome smislu (pravoslavci i katolici), dok su prema socijalnome statusu bili vrlo bliski. Potvrdu za 
to Gavrilović pronalazi i u brojnim bunama na prostoru Vojne krajine (osobito u Karlovačkom ge-
neralatu, ali i na prostoru Varaždinskog generalata i Banske krajine) tijekom 18. stoljeća u kojima su 
zajednički sudjelovali krajišnici obiju vjeroispovijesti za koje autor navodi skupno ime Vlasi (Gavrilović 
1976: 25). 

36 Kritičko izdanje Novakovićeva Epitoma (1741) u prijevodu na suvremeni srpski jezik priredio je 
Vladimir Vukašinović, Dionisije Novaković episkop budimski, stonobeogradski, sigetski, sečujski, muha-
čkopoljski i cele Transilvanije, Epitom ili kratka objašnjenja o Svetom hramu, odeždama, božanstvenoj 
liturgiji koja se služi u njemu i njenom okruženju, kroz kratka pitanja i odgovore. Izvori za istoriju srpske 
teologije. Srpska teologija XVIII veka. Knjiga druga. Passage group, Pančevo 2007. 
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mo na taj način, dakle obrazovanjem, može suprotstaviti rimokatolicima. Poka-
zuje to i sljedeći citat: 

“Rimljani i Svetoga Duha prizivaju, zar da mi zato to ne činimo? Rim-
ljani mnogo toga kao i mi, pravilno ispovedaju, zar da zbog zlobe i zavisti k 
njima, mi treba da se odreknemo onih dogmata koje delimo sa njima…Ne 
priliči, dakle gledati ko, šta, ili kakav jezik ima i ispoveda, nego na ono što 
treba čuvati i ispovedati” (ibid.). 
Novaković u Epitomu sustavnije izlaže kontraargumente Rimljana (koji se 

pozivaju na Svetoga Ambrozija Milanskog, Svetog Augustina, kapadočkog oca 
Grgura iz Nise i dr.) i predlaže dodatnu lektiru za pravoslavne kršćane. Među 
imenima koja osobito preporučuje Novaković, našao se i episkop Marko Efeški 
kojeg Antun Kanižlić u Kamenu opisuje kao treći kamen smutnje, dok ga Nova-
ković atribuira kao premudrog episkopa (ibid.). 

U svojoj polemičkoj metodi, a pod utjecajem kijevske skolastike, Novaković 
navodi argumente rimokatolika kako bi ih kasnije, pravoslavnim tumačenjem 
svetih otaca (istih onih na koje se pozivaju i katolici), lakše pobio, služeći se pri-
tom drugačijom (pravoslavnom) interpretacijom svetootačkih mjesta koja navo-
de katolici. 

Takvu “zrcalnu vezu” između polemičke metode pravoslavnih i katoličkih 
pisaca treba stoga imati na umu i prilikom čitanja vjerskopolemičkih dijelova 
Kanižlićevih katekizama i molitvenika, kao uostalom i katoličkih kontroverzi-
stičkih tekstova (isusovačkih i franjevačkih) u cjelini. 
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CULtUraL InterLaCements and reLatIons between 
CathoLIC and  orthodoX ChrIstIans In the reLIGIo-
PoLemIC Parts of antUn KanIžLIć’s CateChIsms and 

Prayer booKs

As a religio-polemic author, Slavonian Jesuit Antun Kanižlić distinguished 
himself notably with his scientific work Kamen pravi smutnje velike (Osijek, 
1780), a debate on theology and church history, posthumously published, 
which represents a paradigmatic example of the eighteenth-century Jesuit 
controversial theology in the vernacular. However, the religio-polemic 
parts, directed primarily to Orthodox Christians, appear likewise in two 
catechisms (Obilato duhovno mliko 1754; Mala i svakom potribna bogo-
slovica 1764) and two prayer books (Primogući i sardce nadvladajući uzroci 
1760; Bogoljubnost molitvena 1766). Although the religio-polemic parts of 
the above-mentioned Kanižlić’s catechisms and prayer books, in the nar-
row sense, do not belong to the works of controversial theology, neverthe-
less they can serve as a good example of an infiltration of religio-polemic 
issues into works in which they don’t serve as a main purpose.
Antun Kanižlić spent three years (1726−1729) attending theology classes at 
the Jesuit university in Trnava which surely had a strong influence on liter-
ary-theological work of the Slavonian Jesuit. It was at the printing house of 
the University of Trnava that Kanižlić printed his popular catechism Mala 
i svakom potribna bogoslovica.
Given the paper’s title, the attention is also focused on the cultural (and 
educational) interlacements of Catholics and Orthodox Christians, clearly 
Illustrated by the example of the Serbian literary historian Milorad Pavić 
who compares Antun Kanižlić’s work Obilato duhovno mliko (1754) and 
Zaharije Orfelin’s work Apostolsko mleko (1763), whose similarity probably 
isn’t coincidental since both are catechisms that, as Pavić claims, could also 
have developed as counterreactions within the polemical literature (Pavić 
1970: 56). This paper will also try to shortly illustrate these interlacements 
through short comparative reviews of the works of Orthodox authors; Di-
onisije Novaković’s Epitom (1741) and Pavle Nenadović’s Ortodoksos omo-
logija (1758), as examples of the “mirror connection” between polemic 
methods of Orthodox and Catholic authors. 

Keywords: Antun Kanižlić, catechisms, prayer books, religio-polemic ele-
ments, Catholics and Orthodox Christians, cultural (educational) inter-
lacements, mirroring of the polemic methods (Dionisije Novaković, Pavle 
Nenadović)
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ЗаХаРиЈа оРфЕЛин Као СЛоБодни МиСЛиЛаЦ: 
ПРоСВЕТиТЕљСКЕ РЕфоРМЕ и КРиТиКа 

ЕПиСКоПаТа 70-ТиХ Година 18. ВЕКа  
У КаРЛоВаЧКоЈ МиТРоПоЛиЈи

Апстракт: Критика барокне побожности била је средиште програма 
просветитељских реформи. Типично барокни облици културе, чији 
су представници и носиоци у Карловачкој митрополији, били високи 
црквени великодостојници, склоност према визуелном исказивању 
идеја, политици величајности и јавним свечаностима, као и своје-
врсне форме исказивања побожности, већ у последњим годинама 
владавине Марије Терезије, под све снажнијим утицајем про све ти-
тељских схватања, наилазе на осуду рационалистичке критике, која је 
своје присталице имала и у крилу самог клира.
незадовољство грађанства и трговачког сталежа, као и парохијског 
свештенства, нарочито долази до изражаја на црквеном сабору који 
је одржан 1769. Тада су одлучно осуђене злоупотребе виших црквених 
поглавара, забрањено је претерано глобљење парохијана и наметање 
великих такси, ограничени су приходи епископа и забрањено је ка-
жњавање нижег свештенства и мирјана „јармом“ и батинама. 
Захтеви грађанства и парохијског свештенства поклопили су се на-
стојањима бечког двора да стави под контролу рад архиепископа и 
епископа, као и читавог клера српске цркве.
наклоност црквених великодостојника према сјају и раскоши, кри-
тикује већ Захарија орфелин, у свом спису, насталом осамдесетих 
година 18. века, „Представци Марији Терезији“, тумачећи их као зло-
употребу високог духовног положаја. 
орфелинова Представка је писана на немачком језику, са много израза 
лојалности владарки и династији. Спис обилује теолошком аргу мен та-
цијом и пригодним цитатима из Библије, делима црквених отаца, као и 
примерима из првих векова хришћанства. У Представци Марији Тере-
зији орфелин је дао веома оштру критику српског друштва, усмерену на 
његове више класе, посебно на свештенство. Пледирајући за јеванђеоско 
првобитно хришћанство, ослобођено ритуала и злоупотреба цркве, писао 
је против куповине свештеничких звања, скупих каноничких визитација, 



зАХАРИЈА ОРФЕЛИН КАО СЛОБОДНИ МИСЛИЛАЦ… | 73

против велепоседништва, преношења свештеничких дугова на паству 
после смрти дужника. Залагао се за стављање црквеног судства под над-
зор световних власти, за реформу нездравих погребних обичаја и пре-
комерних празновања, верске затуцаности, задржавајући се на крају пи-
тањем школства и образовања.
Критика монаштва и високих кругова црквене јерархије, подршка 
просветним реформама Бечког двора, али и захтеви које овај двор 
није могао прихватити, донели су орфелину непријатности које су 
утицале на његов положај у клерикалним круговима и изазвале осуду 
јавног мњења.
Кључне речи: Захарије орфелин, Представка Марији Терезији, крити-
ка епископата, политика magnificenze, просветитељске реформе, Хаб-
збуршка монархија, Карловачка митрополија

Све оно што је карактерисало религиозни живот у барокној епохи, наи-
шло је у добу просветитељстава на осуду и критику ослоњене на раци-

оналне принципе, са истакнутим захтевом за реформу религиозног живота 
и усклађивања религиозности са захтевима разума. Критика барокне по-
божности била је средиште програма просветитељских реформи. Различи-
ти облици исказивања побожности који су у бароку, иако неки традицио-
нални, добили свој екстремни израз, у светлу просветитељске критике, 
постали су примери претеривања и неправилног верског живота хришћана.

Предност форме над суштином, претерана склоност цркве према ви-
зуелном исказивању идеја, што су пропагирали језуити, предводници вер-
ских реформи у Монархији, прихватају се као узори и у Карловачкој ми-
тро полији. Склоност високе црквене јерархије према политици вели чај-
ности и јавним свечаностима била је опште прихваћена конвенција визуе-
лизоване идејности.1 

У свим формулацијама ефемерног спектакла дворске политике карло-
вачких митрополита, политика magnificenze је доследно прихватана.2 Њен 
одраз биле су и изградње резиденција митрополита,3 фунерални спектакли 

1 о присуству ефемерног спектакла у културном моделу Карловачке митрополије: М. Тимо-
тијевић, Визитација манастира Шишатовца у xViii веку, Прилог изучавању ефемерног спек-
такла, Манастир Шишатовац, Зборник радова, Београд 1989, 341-366.

2 исто, 359; За шире идејне основе: R. Strong, Art and Power, Renaissance, Festivals 1450-1650, 
Woodbridge, Suffolk 1986, 3-62. а. Cole, Virtue and Magnificence: Art of the italian Renaissance Courts. 
Englewoods Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, Inc., and New York: Harry N. Abrams Publishing, Inc, 
1995; P. Burke, Varieties of Cultural History, Polity Press, Cambridge 1997; P. Howard, Preaching 
Magnificence in Renaissance Florence, Renaissance Quarterly, vol. 61, No. 2 (Summer 2008), 325-369.

3 Године 1725. митрополит Мојсије Петровић почиње у Београду да зида архиепископско-
митрополијску резиденцију, која је требало да буде највећа грађрвина Срба у Хабзбуршкој 
монархији: д. Руварац, Мојсије Петровић, митрополит београдски, 1713-1730, прилог историји 
српске цркве, Споменик СКа, XXXIV, други раз., 31, (1898), 131-132; М.Тимотијевић, Визитација 
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поводом њихових сахрана, инсталације новоизабраних митрополита и 
епископа,4 и привеста-ентрате,5 које су следиле исте конвенције добро по-
знате и прихваћене у европским оквирима.

Присуство сјаја и раскоши у дворској, пренело се и на религиозну 
уметност. 

Парохијске цркве постају све величанственије, унутрашњост раскош-
нија, литургија свечанија.6 У барокном црквеном ентеријеру, формираном 
као позоришту литургијске драме, богослужење поприма особености 
сценске свечаности у којој учествују сви верници.

Театрализајија обреда довела је до смањене активне улоге верника у 
богослужењу и до наглашавања спољашње стране култа. „Верник израста 
у пасивног посматрача сакралног позоришног ритуала који мало разуме и 
који га се мало тиче“.7

Типично барокни облици културе, чији су представници и носиоци у 
Карловачкој митрополији, били високи црквени великодостојници, скло-
ност према визуелном исказивању идеја, политици величајности и јавним 
свечаностима, као и својеврсне форме исказивања побожности, већ у по-
следњим годинама владавине Марије Терезије, под све снажнијим утицајем 
просветитељских схватања, наилазе на осуду рационалистичке критике, 
која је своје присталице имала и у крилу самог клера.8 

манастира Шишатовца у xViii веку, 358; о генералној обнови карловачке дворске резиденције 
у време митрополита Мојсија Путника 1784. В.: М. Тимотијевић, Композиције Стефана Га-
вриловића „Гај Муције Сцевола пред Порсеном“ и „Томирида са Кировом главом“ као патриотски 
«exemplum virtutis», Зборник народног музеја XVIII-2, 273-303.; У великом пожару митропо-
лијског комплекса 1788. двор је уништен. 

4 инсталација Мојсеја Петровића : д. Ј. Поповић, Србија и Београд од пожаревачког до бео-
градског мира, (1718-1739), Београд 1950, 311; инсталација бачког епископа Мојсија Путника : 
Р.Михаиловић, Захарија Орфелин, Поздрав Мојсеју Путнику, Тематика лавиринта, I, ЗЛУМС 
XV, нови Сад 1979, 179-205; иста, Захарија Орфелин, Поздрав Мојсеју Путнику, Тематика 
лавиринта, II, ЗЛУМС XVI, нови Сад 1980, 145-158; иста, Захарија Орфелин, Поздрав Мојсеју 
Путнику, Портрет Мојсеја Путника, бачког епископа, ЗЛУМС XVIII, нови Сад 1982, 71-101; М. 
Тимотијевић, Визитација манастира Шишатовца у xViii веку, Прилог изучавању ефемерног 
спектакла, 341-366. Свечани поздрав Мојсеју Путнику Захарија Орфелина, приредила Јелена 
Тодоровић, Београд 2014.

5 Посебно место заузимају оне које је за митрополита Вићентија Јовановића и патријарха 
арсенија IV Чарнојевића, организовао Козачински. В: В.Ерчић, Мануил (Михаил) Козачинскиј 
и његова „Траедокомедија“, нови Сад-Београд 1980, 202-208; о привестима-ентратама, ритуа-
лима који визуелизују „хармонију друштвеног устројства на чијем челу се налазио прослављени 
митрополит“, и у којима учешће узимају сви становници и све институције В.: М. Тимотијевић, 
Визитација манастира Шишатовца у xViii веку, Прилог изучавању ефемерног спектакла, 360.

6 М.Тимотијевић, Рађање модерне приватности, Приватни живот Срба у Хабзбуршкој 
монархији од краја xVii до почетка xix века,Београд 2006, 26; М.Тимотијевић, Српско барокно 
сликарство, нови Сад 1996, 44-46. 

7 М.Тимотијевић, Рађање модерне преиватности, 27.
8 Учени богослов Јован Рајић критикује pompu funebris поводом сахране митрополита Павла 

ненадовића за коју је потрошена велика сума новца: Ј.Рајић, Историја катихизма православних 
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Питање жалби против православних епископа постављено је још 1767. 
године када је новосадски парох Јаков Миловановић упутио државном 
већу у Бечу тужбу против митрополита ненадовића и других епископа у 
којој је навео да преко мере узимају од народа и нижег клера, да имају огро-
ман приход који задржавају искључиво за себе, а да цркви и обичним све-
штеницима не дају ништа. Поред тога, он је државној власти послао своје 
Observationes о регулисању руске цркве које је 1764. године извела царица 
Катарина II. Тиме је сугерисао да хабзбуршки монарх треба у православној 
цркви у Угарској да заузме исто место које руски монарх има у руској црк-
ви. државно веће схвативши да ван уобичајених структура и канона пра-
вославне цркве Миловановићау не може доделити више звање, предложи-
ло је Марији Терезији да новосадског пароха награди на неки други начин. 
Царица му је резолуцијом из државних средстава доделила још 200 форин-
ти годишње. на резолуцију су одговорили митрополит Павле ненадовић 
и бачки епископ Мојсеј Путник. Црквени великодостојници су се жалили 
на заштиту коју је царица пружила Миловановићу, сматрајући да он, сада 
ван црквене субординације, даје лош пример осталим свештеницима. Ца-
рица је дописом од 25. јула 1768. године Миловановића ставила под своју 
заштиту како би га одбранила од свих прогона којима може бити изложен 
из разлога што је денунцирао прекршаје и изгреде православне јерархије. 
То је подразумевало да ће тешку одговорност сносити свако, па чак и сам 
митрополит, уколико се усудии да учини нешто против пароха.9

незадовољство грађанства и трговачког сталежа, као и парохијског 
свештенства, нарочито долази до изражаја на црквеном сабору који је од-
ржан 1769. Тада су одлучно осуђене злоупотребе виших црквених поглава-
ра, забрањено је претерано глобљење парохијана и наметање великих так-
си, ограничени су приходи епископа и забрањено је кажњавање нижег све-
штенства и мирјана „јармом“ и батинама. Покренуто је и питање празно-
вања светаца у време лета. Постало је очигледно да је велики број црквених 
празника (нерадних дана), нарочито у летње време, кочио развитак пољо-
привреде, па је, по захтеву власти, дошло до смањивања њиховог броја на 
заседањима Синода 1774. и 1776. године. одређене су свештеничке таксе 

Србаља у цесарским земљама, Панчево 1888, 31-32; М. Тимотијевић, Српско барокно сликар-
ство, 43. 

9 Мишљење о личности и карактеру новосадског пароха затражено је од грофа Хадика, спа-
хије футошког, који се за информације обратио Леополду Краусу, супериору језуита у Петро-
варадину. Краус се 29. јула 1768. године врло повољно изразио о православном свештенику. 
Свештеници новосадске николајевске цркве, Гаврил Поповић и Симеон Михајловић, не за-
довољни поступцима бачког епископа Мојсеја Путника, који им је одузео делове парохија, 
писали су пасквиле против њега и зато били кажњени. В. Стајић, Грађа за културну историју 
Новог Сада, нови Сад 1947, 88–92.
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(свитак, стола) и таксе епископа за рукоположење. на три саборске седни-
це расправљано је о темишварском владики Викентију Јовановићу Видаку 
који је оптужен да је за осам година из своје епархије извукао 367.000 фо-
ринти, а да је његов протођакон дао граду Темишвару под интерес више од 
10.000 форинти. истражна комисија образована да испита владикину кри-
вицу затворила је тужитеље, темишварског проту Петра Кузмановића и 
архимандрита Стефановића, и присилила их на опозив тужбе и покајање.10 

Захтеви грађанства и парохијског свештенства поклопили су се насто-
јањима бечког двора да стави под контролу рад архиепископа и епископа, 
као и читавог клера српске цркве.11

наклоност црквених великодостојника према сјају и раскоши, кри-
тикује већ Захарија орфелин, у свом спису, насталом осамдесетих година 
18. века, „Представци Марији Терезији“, тумачећи их као злоупотребу ви-
соког духовног положаја.12 орфелин је осудио и друге облике барокне кул-
туре, као неправилну и погрешну праксу: претерано украшавање паро-
хијских храмова, сматрајући да богатство унутрашњости осиромашује по-
данике,13 формално наглашавање спољашње стране култа што је довело до 
смањења улоге верника у богослужењу, чије обавезно присуство тумачи 
као спољашњи, а не унутрашњи израз побожности.14 

10 Захарије орфелин се у Представци Марији Терезији сетио овог случаја и потврђујући на-
воде њихове оптужбе објаснио да је владика митом успео да се оправда пред властима. З. ор-
фелин, Представка Марији Терезији, нови Сад 1972, 107–109. орфелин о овим тужбама из-
вештава темишварског владику Видака у писму од 19. марта 1772. године: РоМС, 25002.

11 Ђ. Рајковић, Српски народни сабор 1769. у Карловцима, ЛМС 114 (1872), 165; М. Костић, Гроф 
Колер као културни реформатор Срба, Београд 1932, 46.

12 З. орфелин, Представка Марији Терезији, (превод са немачког С. К. Костић, превод са 
латинског Ч. Миловановић ), 15-27. Представку је објавио алекса ивић у шестој књизи Архивске 
грађе о југословенским културним и књижевним радницима 1964. године. Матица српска је из-
дала допуњен и исправљен текст са упоредним преводом на српском језику. иначе орфелин је 
Представку написао руком, није је публиковао и лично је уручио Јосифу II који је био на про-
путовању кроз јужну Угарску. адресирао је на Марију Терезију, која је у том тренутку била 
краљица, а Јосиф регент. Пошто у уводу Представке говори о немирима који су се због реформи 
одиграли 1777. у Вршцу, новом Саду и Карловцима, закључује се да је орфелин представку 
морао предати Јосифу између 1778. и 1780. Цар Јосиф је приликом проласка кроз Трансилванију 
примио више хиљада жалби на понашање племства и цркве у Угарској. Архивска грађа о ју-
гословенским књижевним и културним радницима (1772–1847), прир. алекса ивић, књ. 6, Бео-
град 1964, 8–89. 

о идејним, историјско-критичким коментарима „Представке“: К.Георгијевић, Два непозната 
списа Захарије Орфелина, историјски гласник 1-2 (1950), 63-96; Б. Вуксан, Критика барокне 
побожности у Орфелиновој „Представци Марији Терезији,“ (Из историје идеја код Срба у xViii 
веку), Годишњак за друштвену историју, II-1, Београд 1995, 81-88; В. Симић, За љубав отаџбине. 
Патриоте и патриотизми у српској култури xViii века у Хабзбуршкој монархији, нови Сад 
2012, 267-269.

13 З. орфелин, Представка Марији Терезији,77-79.
14 М. Тимотијевић, Рађање модерне приватности, 27; Смањење активне улоге верника у бо-

гослужењу доживело је пуну критику у јозефинистичким реформама, што је за последицу 
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основна неслагања између цркве и државе у спровођењу реформи 
била су везана за питање поста и празника. Захарије орфелин је један од 
ретких просвећених интелектуалаца који је подржао државне реформе и у 
својој Представци Марији Терезији, образложио, са позиције православ-
ног богословског учења, оправданост редукције празника, сматрајући да 
смањење њиховог броја „нити наноси, нити може нанети штету вери и 
веровању наше православне цркве“.15

основну препреку усаглашањава традиционалних навика Срба и њи-
хових верских схватања са терезијанским реформама и државним интере-
сом хабзбуршке Монархије, орфелин је препознао, што је и изложио у 
„Представци“, у „непознавању духа истинитог хришћанства, чему су, глав-
ни узрок деспотизам и корупција високог свештенства, које је, руководећи 
се једино властитим интересима и запостављајући своје пастирске дуж-
ности, завело народ и, држећи га у незнању, одвратило од праве вере“.16

десетак година касније након орфелинове „Представке“, изашло је 
дело, писано народним језиком, које је такође оправдавало смањење броја 
празника, „Краткое размишление о праздници“ Јована Мушкатировића.17 
Темељећи своје мишљење на барокном рационализму, који је своје разлоге 
за критику заснивао на Новом завету, ауторитету црквених отаца и здра-
вом разуму, Мушкатировић закључује да нема доказа да су празници, с 
обзиром да се не помињу у Новом завету, установљени у време раног хриш-
ћанства. У апостолским посланицама и делима црквених отаца нема аргу-
мената за нерадно празновање, с тога је критика власти сасвим оправда-
на.18 Књига је наишла на осуду црквених великодостојника, али је при-
хваћена међу просвећеним интелектуалцима.

и доситеј обрадовић је у свом чланку „Право реци па гледај те утеци“ 
из Совјета здравога разума, ослањајући се на књигу Pensèes diverses sur la 
comète /Различите мисли о комети/ Пјера Бејла, доказивао да празници и 
постови немају ничег заједничког са правим хришћанством.19

имало смањивање значаја слике у каснобарокној култури: A. Saliger, Zur Problematik der sakralen 
Kunst unter Kaiser Joseph ii, Josephinische Pfarrgründugen in Wien, Wien 1985, 117-121 

15 З. орфелин, Представка Марији Терезији, 87; С. М. Костић, Орфелинова Представка Ма-
рији Терезији, Зборник Матице српске за језик и књижевност, 19, нови Сад 1971, 259-267; М. 
Тимотијевић, Рађање модерне приватности,74.

16 Б.Вуксан, Критика барокне побожности, 82; З. орфелин, Представка Марији Терезији,8-11.
17 М. Тимотијевић, Рађање модерне приватности,74-75.
18 исто
19 д. обрадовић, Совјети здравога разума, Прво реци па гледај те утеци, Сабрана дела, I, Бео-

град 1961, 317-341. Бејл у књизи Различите мисли о комети доказује да је веровање у прет сказања 
супротно духу праве религије, да је остатак паганства који се одржао у хришћанству. Слична 
веровања не воде правој религији него идолатрији и погубнија су за морал од атеизма: P. Bayle, 
Pensèes diverses sur la comète, I, 309 и II, 5, Paris 1939. Бејл је био један од претходника критичког 
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 У Представци орфелин сагледава како незадовољство народа због 
редукције црквеног календара и укидања празновања великог броја све-
титеља, испољено побуном у Вршцу и новом Саду 1777. године, тако и дела 
која у одбрану реформи пишу интелектуалци, такође тужбе и представке 
које царици упућују појединци, попут арсенија Марковића.20 

орфелинова Представка је писана на немачком језику и са много из-
раза лојалности владарки и династији. Спис обилује теолошком аргумен-
тацијом и пригодним цитатима из Библије, делима црквених отаца, као и 
примерима из првих векова хришћанства.21 орфелинов помало конзерва-
тивни став, типичан за прву генерацију просветитеља у Хабсбуршкој мо-
нархији, показују управо аргументи које употребљава против високог кле-
ра. Против њихових злоупотреба и деспотизма не користи аргументе сво-
јих француских савременика – рационалиста и енциклопедиста – већ чак 
устаје против тога што епископи читају њихове књиге („натуралиста“) 
који на основу разума тумаче природне појаве. Када говори о школама и 
просвети орфелин тражи чисто верско и веронаучно образовање, и то је, 
по њему, главни циљ школа. не тражи реформе у цркви у име просве ти-
тељских идеала, у име новог, хуманијег приступа човеку, што је донео век 
просвећености, већ читав проблем посматра из визуре свог превасходно 
богословског образовања и религиозно-духовне оријентације. То само по-
казује, како је у литератури примећено, да се орфелинов сталеж још увек 
налазио у повојима свог развитка, док је он лично био међу њиховим пр-
вим представницима.22

У првом делу Представке, који носи мото „Подајте ћесарово ћесару, а 
Божије Богу (Мат. 22, 21)“, оштро критикује понашање и неумереност епи-
скопа, замерајући им да воде живот световних људи, окружени послугом, 
раскоши, богатством, музиком, слављем и неприличним играма. Преба-
цујући им због тога што воде лагодан живот попут високог племства, на-

духа француске просвећености који је борбом против сујеверја, залагањем за потпуну толе-
ранцију међу верама и за слободу мишљења, својим антидогматизмом, скептицизмом и крити-
ком метафизичких система 17. века, извршио велики утицај на филозофе и слободне мислиоце 
18. столећа.

20 арсеније Марковић је дуго водио спор са бачким епископом Јованом Јовановићем. Спор је 
пратила веома непријатна преписка са државним властима, изнесено је низ међусобних оштрих 
оптужби. Сукоб се завршио потпуним разлазом и познатом представком дрворезбара од 29. 
новембра 1791. године упућеном директно владару. Више о представци новосадског дрворесца 
арсенија Марковића у: Б. Кулић, Новосадске дрворезбарске радионице у 18. веку, нови Сад 2007, 
112–113.

21 на основу једне напомене у додатку другог списа К. Георгијевић закључује да је орфелин 
имао спреман рукопис за штампу, али да је свакако требало да буде објављен анонимно. К. 
Георгијевић, Два непозната списа Захарије Орфелина, 64–65; Архивска грађа о југословенским 
књижевним и културним радницима (1723-1887), 28–31.

22 К. Георгијевић, Два непозната списа Захарије Орфелина, 68, 93–94.



зАХАРИЈА ОРФЕЛИН КАО СЛОБОДНИ МИСЛИЛАЦ… | 79

води низ пасажа из Светог писма и дела црквених отаца којима доказује 
исправност своје критике.23 Цитирајући речи Светог исидора Севиљског 
орфелин предочава исправан начин којим би требало да се воде право-
славни епископи:

„Њима нека се по закону отаца одреди да се уздржавају од лаичког 
живота и световних пожуда. нека не присуствују приредбама и свеча-
ностима, нека избегавају јавне гозбе; што се приватних гозби тиче, 
нека се приређују тако да буду скромне и трезвене. љубав према новцу, 
као суштину свих грехова, нека избегавају. Световне послове и обавезе 
нека одбаце, части због амбиције нека не прихватају. наступ нека им не 
буде обесан и охол; нека не зверају около нити неконтролисано прича-
ју, већ нека показују стидљивост и скромност духа, једноставним др-
жањем и иступањем. У учењу, у читању, кроз псалме, химне и песме 
нека се вежбају потчињености. Такви, дакле, треба да буду они који 
настоје да се посвете Божанској служби; такви да, истовремено како 
сами напредују у науци, тако и народу преносе милост учења.“24

Такође у првом делу Представке орфелин објашњава социјалну и ста-
лешку разлику између епископа и мирског свештенства, којом се бавио и 
црквено-народни сабор 1769. године.25 Своје ставове аргументује цитати-
ма из дела Василија Великог и канона Четвртог картагинског сабора, за-
кљу чујући: 

„и заиста се може рећи да један једини данашњи епископ у једној 
години потроши више новца, него сви епископи првих векова зајед-
но. Ко би дакле могао довољно да обезбеди новцем скуп и раскошни 
живот и држање данашњих епископа? из тога разлога она преузви-
шена уредба о епископским приходима [Регуламент, прим. В. С.], па 
према томе и о укроћавању деспотске самовоље, и забрана неизмер-
них захтева и изнуђавања задржала је епископе да спрече народ да се 
побуни против преузвишене наредбе о сахрањивању мртваца, праз-
ницима и сличним безначајним стварима.“26

У другом поглављу О конзисторијама (De consistoriis) орфелин се бави 
питањем уређења епархијских конзисторија, износећи став да је Регула-
мент из 1777. године темељно решио то питање, одредио њихов састав и 
степен. У ранијим конзисторијама, каже орфелин, епископ је био и тужи-
лац и судија, а оне су се састојале из његових штићеника и намештеника, 

23 З. орфелин, Представка Марији Терезији, 15–16.
24 исто, 21.
25 исто, 23–25.
26 исто, 27.
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због чега су понекад недужни проглашавани кривим, а кривци ослоба-
ђани.27

Против оваквог уређења конзисторија утврђеног Регуламентом, не 
буни се ни народ ни нижи клер, већ само епископи, јер се тиме укида њи-
хова пређашња неограничена деспотска моћ и њихови безбожни прихо-
ди.28 они желе да из конзисторија искључе световне приседнике, што им се 
никако не сме допустити, јер се духовни приседници, хтели или не, као 
лица потчињена епископу, морају покоравати њиховој самовољи. орфе-
лин посебно апострофира како владике богате своју родбину приходима 
митрополије именујући их на одговорне положаје, па тако наглашава да је 
актуелни митрополијски економ и благајник у Сремским Карловцима – 
Трифун Јовановић Видак – рођени брат митрополита Вићентија Јовано-
вића Видака.

Трећа глава посвећена је положају парохијског свештенства (De parochis) 
и претераном повећању његовог броја проузрокованог жељом владика за 
повећањем прихода. орфелин се залаже за смањење тог броја узимајући за 
пример сличну реформу која је спроведена у руској цркви. 

У четвртој глави – О свештеничком чину (De sacerdotio) – наставља о 
истој теми испитујући какви се квалитети траже за свештеничку службу, 
за коју држи да је „изванредно велика и важна ствар, и најодличније до-
стојанство“.29 даље истиче да је свештеничко звање стециште свих добара 
која се могу наћи у човеку, па онај који ту службу обешчасти удара на част 
самога Бога. из тога следи, закључује орфелин, да сваки епископ који да 
свештенички чин неподобном и недостојном, срамоти и тај чин и самога 
Бога. отуда је залудно захтевати титулу „екселенције“ када свештенички 
чин „достојног“ чини „најодличнијим“ или „најузвишенијим“, због чега 
такву високу титулу која припада световним највишим дворјанима тражи 
да добије од владара онај који није достојан свештеничке коју додељује сам 
Бог. орфелин ту алудира на карловачке митрополите Павла ненадовића и 
Викентија Јовановића Видака, који су тражили од владара ту титулу.30

Позивајући се на црквене оце орфелин истиче да свештеници морају 
бити добри познаваоци хришћанске науке, да треба неуморно да раде на 
уздизању себе и свог стада, као и да проповедају Божију реч. Међутим, у 
стварном животу ситуација је била знатно другачија:

„да садашњи епископи само о томе готово ништа не знају сем 
францускoг и модерних закона натуралиста, сведочи нам Мали кати-

27 исто, 31.
28 К. Георгијевић, Два непозната списа Захарије Орфелина, 70.
29 З. орфелин, Представка Марији Терезији, 35–37.
30 К. Георгијевић, Два непозната списа Захарије Орфелина, 70.
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хизис за децу који, премда мало дело, они нису били у стању да саста-
ве; можда чак међу њима постоји и такав који уопште не зна шта је 
катихизис – бели зидови! о проповедању речи Божије неће чак ни да 
чују, а божанске књиге, заједно са списима светих отаца, њима су 
мрске из чега се закључује да нису јеванђеоски посленици (Мат. 9, 37, 
38), па према томе узимају плату од сиромашног народа не по заслузи 
(1. Тим. 5, 18), него сасвим бадава, да се обогате и по световним зако-
нима могу раскошно да живе.“31

У петом поглављу О симонији (De simonia) настављена је расправа из 
претходног параграфа, и у њему се осуђује продаја и куповина свештенич-
ког достојанства као богохулан чин.32

Због великог и прекобројног броја свештенства, од 1770. године је раз-
личитим царским одлукама забрањено даље заређивање, а прекобројни 
свештеници без парохија, губили су службу те су морали да плаћају држав-
не порезе (од којих су иначе ослобођени). Па и поред свега тога, један епи-
скоп, орфелин га неименује, непоштујући царске наредбе и даље рукопо-
лаже.У том случају он не узима новац за парохију, јер је рукоположени не 
добија, него за сам чин рукоположења што је права симонија.33

Епископи, како орфелин тврди, пошто скривају такву симонијску је-
рес и искариотску безбожност и примање новца хоће да оправдају, говоре 
како новац не узимају за рукоположење, него за парохију коју ће рукополо-
жени примити и од које ће се издржавати. али, сматра он, ово оправдање 
је сасвим неосновано. Земља која се даје парохијском свештенику припада 
земаљском владару, а становници тога места нису епископови него влада-
реви поданици; према томе, не епископ него владар има власт да новору-
коположеном свештенику даје хлеб. он му га и даје, а епископ му даје само 
свештенички чин. Владар му бесплатно даје хлеб и слободу, по милости, 
док му епископ мора дати свештенички чин бесплатно, по дужности.34 
осуђујући купопродају свештеничког чина орфелин наводи речи Светог 
исидора Пелусиота из писма епископу Леонтију: „Ко год свештенички чин 
купује, тај је, зна се, Христов џелат, Кајафа.“35 

У осмој глави орфелин говори о незадовољству због премештања епи-
скопа из једне у другу епархију, за шта криви верске старешине који су се 
при рукоположењу заклели да ће се држати прописа црквених сабора и да 

31 З. орфелин, Представка Марији Терезији, 43.
32 исто, 45–47.
33 З. орфелин, Представка Марији Терезији, 49. Упореди: К. Георгијевић, Два непозната списа 

Захарије Орфелина, 71–72. 
34 З. орфелин, Представка Марији Терезији, 59.
35 исто, 49.
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никада неће напуштати дијецезу у коју су једном постављени. С друге стра-
не, не осуђује двор за који су, како истиче, сви православни епископи јед-
наки. Таквим премештањем епископи крше заклетву и одредбе црквених 
сабора. наводи пример епископа арсенија Радивојевића, који је, након 
што је својим деспотским понашањем изазвао читаву пакрачку епархију, 
замолио да буде премештен у будимску; епископ Софроније Кириловић 
који је био најпре одређен за Ердељ, отишао је одатле и молио да буде у 
будимској епархији из које је Радивојевић прешао у бачку епархију, јер је 
епископ Путник, пошто није изабран за архиепископа, напустио своју пра-
ву епархију и прешао у Темишвар, због већих прихода. Премештаје ове 
тројице, наставља орфелин, нити је народ желео, нити су остали епископи 
били вољни да одобре, али су захваљујући „златним даровима“ то ипак 
издејствовали. Користећи цитате из Светог Писма орфелин оштро осуђује 
такво трговање и куповање црквених положаја, закључујући ово поглавље 
речима: 

„Чуј ти, епископе, части и новца ненасити, који се због части и 
новца разводиш од оне цркве са којом си духовно венчан и узимаш 
неку другу, ваистину, стварно раскидаш овај духовни брак и као ни 
остали прељубници ни ти нећеш умаћи казни Божијој“.36

У поглављу О судској власти над свештенством (De jurisdictione sup. 
sacred.) орфелин наставља да разматра хијерархијски однос између епи-
скопа и нижег свештенства, сматрајући да само неразумни људи могу твр-
дити да је Регуламентом православно свештенство изузето из јурисдикције 
епископа и да је потпало под световну власт. истина је да владарка не до-
пушта епископима да на светован начин кажњавају ниже свештенство и да 
га угњетавају чиме их „најмилостивије ослобађа од оног ропства у коме је 
раније било код својих епископа и егзарха; јер, наши епископи неће да се 
према простим свештеницима и паросима понашају онако како се пона-
шао божански Павле који се није показивао као њихов заповедник него 
као помагач“.37 Царица је забранила да епископи самовољно пресуђују све-
ште ницима, већ ће то, према судском налогу, чинити читава конзисторија 
састављена од духовних и световних лица. Такође, свештеници се не смеју 
кажњавати телесним казнама, јармом или работом. Преступе за које се 
предвиђа смртна казна ће решавати световни суд, јер црква не може ником 
да одузме живот.38

36 исто, 77. Упореди: К. Георгијевић, Два непозната списа Захарије Орфелина, 73.
37 З. орфелин, Представка Марији Терезији, 93.
38 К. Георгијевић, Два непозната списа Захарије Орфелина, 78.
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У сличном контексту орфелин тумачи проблем канонских визитација 
(De visitationе dioecesum) за које су епископи по одредбама Регуламента 
морали да траже дозволу владара. да је визитација епархије нужна и да би 
одсуство епископа оставило тешке последице по православну цркву и вер-
нике, орфелин нимало не сумња, али исто тако сматра да је таква одредба 
последица жалби појединих депутата на епископе на црквено-народном 
сабору 1769. године. наиме, објашњава даље, епископи обилазе епархију 
или шаљу егзархе, под изговором канонске визитације, када им је потре-
бан новац. Те уместо да хришћанима дају потребну поуку како да испу-
њавају хришћанске дужности, оптерећују свештенство и народ разним 
захтевима. Стога је, сматра орфелин, њено посвећено величанство нашло 
за добро и корисно, чак нужно да нареди, да се такве визитације обављају 
уз претходно обавештавање најузвишенијег двора. на тај начин епископи 
се неће усуђивати да праве сличне ексцесе.39

Последња, шеснаеста глава носи наслов Главни узрок негодовања (Haupt-
ursach des Murrens) и у њему орфелин извлачи закључак из оног што је 
претходно изложио. Поглавље је интонирано тако да показује да су епи-
скопи главни кривци за све што се догодило након усвајања Регуламента.40

У другом делу, као прави патриота, орфелин прилаже свој предлог за 
решавање горе наведних проблема, под називом Највернији предлог за 
уред бу о конзисторијама, школама, епископима и епископским резиден-
цијама код привилегисаног расцијанског народа који живи у краљевини 
Хунгарији и њој прикљученим провинцијама. орфелин је и други спис за-
почео излагањем о епископима, којима и овде посвећује највише простора. 
Као кључни проблем у вези са дистрибуцијом моћи у православној цркви 
орфелин истиче питање конзисторија, објашњавајући да су цркве некада, 
у време грчког царства, имале сопствена добра и приходе над којим су би-
ли постављени диспензатори или економи, који су из тог фонда издавали 
годишњу плату паросима потребну за њихово издржавање, бринули за 
уредно одржавање црквених ствари и водили рачуна о свим издавањима. 
Пошто је то царство разорено, епископима није било тешко да уклоне ове 
економе и себе поставе за диспензаторе, те да тако све црквене приходе 
стављају у свој џеп. Уместо да одатле паросима дају за њихово издржавање, 
они их још додатно оптерећују разним наметима под именом сидоксија, а 

39 З. орфелин, Представка Марији Терезији, 97–99. о епископским визитацијама у 18. веку: М. 
Тимотијевић, Визитација манастира Шишатовца у xViii веку, 356–360.

40 З. орфелин, Представка Марији Терезији, 105–107. Слично је тврдио и Сава Текелија у го-
вору пред депутатима на Темишварском сабору 1790. године: В. Симић, Сава Текелија: па трио-
та, просветитељ и добротвор на размеђи xViii и xix века, у: Сава Текелија: велики српски 
добротвор, нови Сад 2010, 27–33.
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ради сакупљања тих прилога постављају викаре, под именом егзарха, што је 
било непознато у оно рано доба. да би у том пољу увео ред потребно је, 
сматра орфелин, да код сваког епископа, односно и код архиепископа, 
двор постави по два економа, при чему би један требало да буде из места 
где се налази резиденција (уједно и асесор редовне конзисторије), а други 
би требао да станује у резиденцији и ниједан не би смео без знања другог 
да изда било шта. ниједан од њих не би смео да буде подређен самом епи-
скопу, него целој ванредној конзисторији, а та конзисторија би извештаје 
слала архиепископској апелаторији, која би, у случају да је неки од епископа 
направио непотребне и некорисне издатке, пријавила преступника двору.41

о свим стварима у вези са управом двора, виноградима, ливадама, 
земљиштем, и уопште газдовањем, требало би да руководе службеници са 
годишњом платом, и да извештавају ванредну конзисторију, тако да епи-
скопи не морају да брину око тога већ да се окрену само духовним ствари-
ма. Конзисторија треба да буде подељена на редовну и ванредну: редовна 
би се састајала једном недељно, а због тога би њени асесори, мирјани и 
свештена лица морали бити из места у којем је резиденција, а ванредна 
конзисторија трипут годишње. дужности и једне и друге треба да буду оне 
које су описане у Регуламенту. Сем тога, редовна конзисторија треба да 
помно надзире газдовање епископије, а ванредна да на сваком скупу од 
економа прима, проверава и исправља рачуне примања и издавања, и да их 
једном годишње доставља апелаторији на ревизију.42

Када размишља о избору архиепископа и митрополита орфелин зак-
ључује да то треба да се одржава на начин како је било до тада. Међутим, 
сматра да је потребна промена у избору епископа, те да би њега требало да 
бирају не само други епископи, који руковођени разним страстима често 
бирају љубимца, штићеника или ласкавца, без обзира на подобност, свеш-
тене заслуге и непорочан живот, већ, напротив, цела духовна апелаторија 
у складу са црквеним статутима. она би изабранога требала да представи 
двору, па после добијања сагласности да буде хиротонисан у присуству 
конзисторијалне апелаторије. ни њихове инсталације, наставља орфелин, 
не би требало да буду тако сјајне као досада, на терет и сујетни трошак прихо-
да епископије, јер се они постављају за епископе, а не световне кнезове и 
господаре. У том смислу би требало укинути и таксе за посвећење за епи-
скопа – симонијску јерес – јер епископи, касније, да би је исплатили архие-
пископу морају новац да „исцеде“ од сиромашног свештенства и народа.43

41 З. орфелин, Представка Марији Терезији, 111–113.
42 исто, 113–115. 
43 исто, 115–117.
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Такође, ради смиривања народа нужно је епископима једном за свагда 
одредити рок да бар сваке треће године одлазе у канонску визитацију сво-
јих епархија, а да притом не морају сваки пут да траже дозволу двора, јер су 
ионако положили заклетву верности владару. ипак, наставља орфелин, да 
би се одстранило уцењивање, глобљење и притисак на народ, епископима 
у вези са тим треба једном за свагда прописати „да без икакве помпе и пом-
пезне пратње, него онако како приличи духовним пастирима и црквеним 
учитељима, иду од једне општине до друге, због чега ће свакоме бити до-
вољно да собом води свога секретара, двојицу слуга и једног кувара“.44 и 
пошто се таква канонска визитација не врши само због поучавања свеш-
тенства и народа, него и због проверавања и поправљања других духовних 
ствари код општина, као и да се том приликом провери вредноћа горе по-
менутих школских директора, учитеља и ученика, мора ванредна конзи-
сторија епископу да придода два своја асесора, једног свештеника и једног 
мирјанина, који би вршили тај посао. Визитација треба да се одржава на 
трошак епископије, а народу неће тешко пасти да своје духовне учитеље и 
пастире услужи подвозом од села до села. иако уцене треба забранити, 
није погрешно, нити нехришћански, ако би општине, увиђавне према то-
ликим путним тегобама, невољама и душебрижништву свога епископа, 
дозволиле да му се преда неки знак захвалности. орфелин ту наводи адек-
ватне примере: 

„официри који путују у служби владара добијају, поред годишње 
плате, и дневнице, а примају поклоне и од месног становништва; ри-
мокатоличко свештенство скупља, а да га у томе не спречавају поли-
тичке власти, значајну милостињу од наших сродника по вери; па 
зашто онда да буде забрањено да се нашим епископима, који дању и 
ноћу морају бдети над нама и нашим вечним спасењем, а нарочито за 
време овакве канонске визитације, пружи неколико драговољно да-
тих поклона и хришћанска милостиња?“45

Представка је прослеђена Угарској дворској канцеларији која је похва-
лила његову ревност и племенитост у настојањима да укаже и осуди по-
роке више православне јерархије. орфелину је обећана заштита и царско-
краљевска милост. Међутим, штитећи свог политичког партнера, у одго-
вору од 16. јуна 1780. године даље се каже „да Канцеларија не може ћутке да 
пређе преко оног што подносилац у свом пројекту посвуда далеко прева-
зилази границе праведног и прикладног и што жели да неуједињени клер, 
поготово виши, преко мере потисне и стави под контролу, – што је потпу-

44 исто, 123.
45 исто, 123–125.
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но неоправдано и не може се узети у обзир, кад се већ Њено Пресвето Ве-
личанство удостојило да реши да се неуједињенима не дају нове повласти-
це, али ни да им се, напротив, не узима ништа од њихових стечених пра-
ва“.46 Угарска дворска канцеларија сматра да су тужбе на Регуламент реше-
не и уклоњене деклараторијом; у погледу консисторија, оно што је пропу-
стио да учини покојни митрополит Викентије Јовановић Видак, поднеће 
предлог администратор архиепископије Мојсије Путник; у погледу под-
муклости, среброљубља и корупције клера, Канцеларија је и до сада водила 
бригу, а чиниће то и убудуће, да се споменуте мане опрезно искорењују или 
бар сведу на најмању могућу меру.47

несумњиво је да и један и други спис пише човек огорчен и разочаран, 
како својом личном судбином, тако и постојећим стањем код више цркве-
не јерархије. Кроз орфелина проговара слабашни грађански сталеж који 
се згражава видећи обиље и раскош у којем живе и уживају високи цркве-
ни поглавари, док он сам, притиснут глобама и дажбинама, живи недо-
стојно свог интелектуалног статуса и нарастајућег друштвеног значаја.

У Представци Марији Терезији орфелин је дао веома оштру критику 
српског друштва, усмерену на његове више класе, посебно на свештенство. 
Пледирајући за јеванђеоско првобитно хришћанство, ослобођено ритуала 
и злоупотреба цркве, писао је против куповине свештеничких звања, ску-
пих каноничких визитација, против велепоседништва, преношења свеш-
теничких дугова на паству после смрти дужника. Залагао се за стављање 
црквеног судства под надзор световних власти, за реформу нездравих по-
гребних обичаја и прекомерних празновања, верске затуцаности, задржа-
вајући се на крају питањем школства и образовања. „Ми украшавамо зи-
дове храмова и олтара, градимо звонаре високо до облака и у њих стављамо 
звона разних величина, која ипак ничему другом не служе, сем да се њима 
народу навешћује време молитви, за шта би и једно велико звоно било 
довољно, али не постоји никаква брига за подизање и издржавање школа 
и учитеља“.48 У овим орфелиновим редовима већ одзвањају борбене речи 
доситеја обрадовића из 1784. године, гесло српског просветитељства: 
„Књи ге, браћо моја, књиге, а не звона и прапорце“.49

Критика монаштва и високих кругова црквене јерархије, подршка про-
светним реформама Бечког двора, али и захтеви које овај двор није могао 
прихватити, донели су орфелину непријатности које су утицале на његов 
положај у клерикалним круговима и изазвале осуду јавног мњења.50

46 исто, 167.
47 К. Георгијевић, Два непозната списа Захарије Орфелина, 64–65.
48 З. орфелин, Представка Марији Терезији, 77.
49 М. Павић, Рађање нове српске књижевности, Београд 1983, 251.
50 М. Костић, Доситеј Обрадовић у историјској перспективи xViii и xix века, Београд 1952, 68.
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Програм српске просвећености који су чинили образовање најширих 
маса, реформа азбуке, књижевног језика, критика нездравих навика, про-
сјачења, нерада, прекомерних постова, празноверица, незнања, назад ња-
штва, верске затуцаности, монаштва, борба за права жена у друштву усво-
јили су од својих претходника, Венцловића и дионисија новаковића, пис-
ци српског просветитељства.

Протестантизам, присутан и у раном просветитељском покрету, по-
себно преко верског ауторитета петровске епохе Теофана Прокоповича, 
делује и на Захарија орфелина51 код кога се мешало сећање на Духовни ре-
гуламент из времена Петра Великог са Деклараторијом Марије Терезије и 
Патентом о верској толеранцији Јосифа II, протестантизам калвинистич-
ког школства средње Европе с протестантинизмом реформатора ране ру-
ске просвећености с почетка века.

Захарија орфелин био је радознао и рецептиван уметнички дух који је 
примао подстицаје визуелних утицаја подређујући их сопственом умет-
ничком хтењу. Заступник схватања идејности у уметности и поборник 
њене пропагандно-морализаторске моћи, орфелин, као стваралац у току 
свог целокупног уметничког живота неговао је паралелизам савременог и 
средњовековног симболичког система мишљења. имајући за собом богату 
поствизантијску традицију, прихватајући рационалност модерног света и 
уклапајући се у њега, он је, ослањајући се, између осталог, на руске европеи-
зи ране узоре, постао бранилац православља и националне историје. Заха-
рија орфелин био је човек ученог и просвећеног 18. века. Поседовао је ши-
рока, енциклопедијска знања у најбољој традицији столећа у коме је живео. 
Талентовани графичар и бакрорезац, познавалац славенске поетике свога 
времена, многих тајни песничке уметности, природњак, педагог и истори-
чар, био је одан схватањима која је ширио свом снагом свога богатог ума. 
„Замеривши се црквеној хијејархији, он није успео да постане уметник 
грађанске класе. То, истина, није била његова кривица. Та класа још није 
могла да прихвати дела која јој је орфелин издашно пружао. Све важније 
што је предузео да уради, и што је привео крају, било је обимније, значајније 
и уметнички зрелије од онога што се од њега очекивало; он је хтео ново, 
готово увек тешко остварљиво, скопчано са пуно рада, чак са пуно издата-
ка а, у исто време, неизвесног пријема од оних којима је намењено“.52

Захарија орфелин, песник, историчар, природњак, писац економских, 
лингвистичких и теолошких дела, задужио је српску културу као про све-

51 М. Костић, Духовни регуламент Петра Великог /1721/ и Срби, Прилог историји нашег рацио-
нализма, Зборник радова Српске академије наука XVII, институт за проучавање књижевности, 
књ.2, Београд 1952, 61-91.

52 д. давидов, Српска графика xViii века, нови Са 1978, 186.
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титељ, полемичар, музичар, преводилац, штампар и коректор српских 
штампарија, у Венецији и Бечу. издавач, педагог и уредник првог српског 
часописа, архитекта, лексикограф, уметник, цртач и гравер, члан Бечке 
академије уметности, једна је од најпотпунијих и најсвестраније остваре-
них личности српске културе. најлепше признање Захарији орфелину, 
проричући му трајно присуство у историји националне културе, написао 
је доситеј обрадовић: „наш је покојни господин орфелин блаженији и 
благополучнији од свију његова времена сродни. нек просвећено буде пре-
часно име његово вечном воспоминанију и високом почитанију чувстви-
телни благородни и добродетељни срдаца српских синова Захарија орфе-
лина име неће међу родом нашим заборавити се“.53

Године 1783.орфелин болестан напушта Беч и враћа се у нови Сад, 
свом великом мецени, епископу бачком Јосифу Јовановићу Шакабенти, 
који га смешта на свој мајур Сајлово.54 Последње писмо, са новцем да оду-
жи дуг, послао је 25. децембра 1784 / 5. јануара 1785, првог дана Божића, 
Јакобу Шмуцеру у Беч.55 Умро је 19. јануара 1785. Том приликом песник и 
историчар Јован Рајић, игуман манастира Ковиља, забележио је следеће 
речи: „1785, 19 јануарија умре љубезни брат мој Захарија орфелин в новом 
Саде, в епископском мајуре, пребједно“.56

53 Т. остојић, Захарија Орфелин живот и рад му, Београд 1923, 7-8; д. давидов, Српска графика 
xViii века, 186.

54 Т. остојић, Захарија Орфелин, 30.
55 М. Костић, Непозната дела Захарија Орфелина, Прилози за књижевност, језик, историју и 

фолклор, 1/1, Београд 1921, 91; Б. Маринковић, Извори за Орфелинову преписку, Библиотекар, св. 
3-4 мај-август, год. 28, нови Сад 1976, 497; Л. Чурчић, Књига о Захарији Орфелину, Загреб 2002, 
363.

56 д. Руварац, Захарија Орфелин, животописно-књижевна црта, Споменик X, Београд 1891, 75; 
д. давидов, Српска графика xViii века, 185.
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sUmmary

Guided by the rational principles the Enlightenment Age characterized reli-
gious life and Baroque piety with condemnation and criticism. Criticism of 
was at the heart of the Enlightenment reform agenda, and the enlightened 
intellectuals, demanding the church reforms, tried to reconcile religiosity 
with the reason. In time, the various forms of baroque piety among ortho-
dox Christians have turned out in the examples of the exaggeration and ir-
regularities. The Bishops and high church dignitaries of the Metropolitanate 
of Karlovci were main proposers and bearers of politics of grandeur and 
splendid public festivities, as well as similar forms of expression of piety. 
State and church reforms promulgated from the emperor and the court of-
ficials in Vienna matched the demands of Serbian citizens and poor parish 
clergy to control the work of the high clergy of the Serbian church. One of 
the leading intellectuals which combined free-thinking and criticism toward 
church dignitaries was Zacharia Orfelin, poet's, writer, scientist, and artist. 
In 1780 he wrote the petition addressed to Empress Maria Theresa in which 
he, precisely and point by point, explained all abuses and transgression of 
the Serbian church dignitaries. His letter was written in German, with many 
expressions of loyalty to the rulers and the dynasty. The Scriptures abound 
in theological argumentation and commemorative quotations from the Bi-
ble, the works of the Church Fathers, and historical examples from the first 
centuries of Christianity. Orfelin wrote a very sharp critique of Serbian soci-
ety, aimed at its upper classes, especially the clergy. Gravitating to evangelical 
piety like it was in the first centuries of Christianity and freedom from un-
necessary rituals and church abuse, he condemned the simony and the pur-
chase of priestly titles, expensive canonical visits, the transfer of priestly 
debts to the congregation and many other things. He advocated against ex-
cessive church celebrations, superstitions and religious backwardness, and 
for the abolition of traditional insanitary funeral practices. He asked from 
Empress to put the ecclesiastical judiciary under the control of secular au-
thorities and to take firm control on the issues of secular schools and educa-
tion. Liberal ideas, band together with the criticism of the higher ecclesiasti-
cal hierarchy, brought to Orfelin the series of problems accompanied by 
social marginalization and financial collapse.
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БоГдан ЂаКоВић

СУСРЕТ идЕЈа ЗаПадноГ ПРоСВЕТиТЕљСТВа  
и ПРаВоСЛаВнЕ дУХоВноСТи на ТЛУ КаРЛоВаЧКЕ 

МиТРоПоЛиЈЕ У XVIII ВЕКУ: од ТЕоЛоГиЈЕ до МУЗиКЕ

Велика Сеоба Срба из 1690. године под патријархом арсенијом Чарно-
јевићем сматра се једним од најзначајнијих догађаја који је оставио 

снажан печат како на будућу историјску судбину, тако и на укупан развој 
духовне и материјалне културе нашег народа.1 Чарнојевићеви следбеници 
који су напустили своја огњишта кроз потрагу за егзистенцијом на ау стриј-
ској територији северно од Саве и дунава, сударили су се са озбиљним 
проблемима свога политичког статуса у новонастаљеним областима.2

обузети бригом око очувања националног, религијског и културног 
идентитета, Срби су се суочили са бројним изазовима који су се тицали ни 
мало лаке адаптације на живот у новом културном окружењу. То је био дуг 
пут од средњовековних културних вредности до реалности зачетка пери-
ода опште европске просвећености. 

Као фаза у историји српске кулутре, време барока најчешће се дожив-
љава као једна козистентна целина. Међутим, унутар тог стилског ентитета 
могу се препознати хронолошки две дијаметрално супротне оријентације: 
прва под утицајем Русије и друга означена утицајем аустрије. Када је у 
питању парадигма функционисања аустријског просветитељства као сво-
јеврсног филтера између Запада и истока, живот, деловање и стваралашт-
во једног доситеја обрадовића (1740-1811) показује све крутости овог моде-
ла, и омогућава нам да закључимо како је овај клише фабрикован из кон-
текста доживљаја Балкана као вечитог „гнезда оријентализма“.3 

да би се правилно разумео, доситејев живот и рад морају се ставити у 
контекст оновремене религиозне просвећености и традиције класичног 
хришћанског хуманизма. на тај начин постаје јасно да природа његове 

1 Катарина Томашевић, Време промена. Музика и српски театар барокног доба, Музиколошки 
институт СанУ, Београд, 2018, 1.

2 исто.
3 Franz L. Fillafer, Whose Enlightenment? https://doi.org/10.1017/S0067237817000017, (2017): 115.
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теологија и идеја не представља израз његовог деизма, већ дела класичног 
филосовског наслеђа које датира из хришћанских старина, потом реафир-
мисаног савременим хришћанским хуманизмом и религиозним про свети-
тељством тога доба.4 Својим личним искораком из средњовековне ка мо-
дерној реалности доситејев живот и деловање представља живо отело-
творење такве транзиције као угаоног камена овог важног периода српске 
историје.5 

Кључне морфолошке и феноменолошке карактеристике српске барок-
не уметности биле су одређене ретроспективним приступом према право-
славном наслеђу. Тај поглед није био конзервативан и није слепо понављао 
елементе ранијих епоха. Био је учен и интуитиван, заснован на традицио-
налном концепту. Првенствено се заснивао на теолошким расправама које 
су се односиле на догматско значење иконе, кроз интерпретације које су 
имале за циљ да исправе временом наталожене погрешке.6 Барокно цркве-
но сликарство се кроз религиозни, догматски, етичко-медитативни дидак-
трички елеменат, савршено уклапало са формом црквене проповеди која је 
захтевала да слушач или њен интерпетатор буде образована особа.

Прихватање украјинско-руске литургијске и религиозне литературе 
довело је до увођења сколастичке теологије заједно са доктринарним идеја-
ма на који је барокна уметност била заснована. Посматрана у светлу оп-
штих реформи, православна сколастичка теологија нашла се на истој стра-
ни са римокатоличком пост-тридентинском теологијом најчешће оспора-
ваном од стране теолога реформације.7 

Упркос недвосмисленог респекта према прошлости, промене су по-
лако али сигурно дефинисале нове релације. Традиционална неоплатони-
стичка основа православне теологије полако се замењивала барокном ско-
ластичком теологијом заснованом на аристотеловим постулатима. на пла-
ну црквеног сликарства, обзиром на слабљење метафизичког аспекта сла-
био је и општи традиционални концепт света, све више се прилагођавајући 
нормама физичке реалности. Консеквентно, фундаментални концепти 
средњовековне уметности били су уздрмани.8 

неки од најзначајнијих српских студената Кијевске духовне акаде-
мије, били су динисије новаковић и Јован Рајић, који су такође доприно-
сили прихватању украјинске сколастичке теологије. овај концепт кори-
стио се дијалектичким методама аристотелове философије на предмету 

4 ненад Ристовић, доситејев пут и путоказ, у: Богословље, бр. 1, Универзитет у Београду фи-
лозофски факултет Београд, 2017, 139.

5 исто, 137.
6 Мирослав Тимотијевић, Српска барокно сликарство, Матица српска, нови Сад, 1996, 456.
7 исто, 458.
8 исто 457.
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вере. Крајњи резултат представља је сложено енциклопедијско знање о 
различитим стварима, увек рационално и логично.9

Њихов повратак у Карловачку Митрополију и рад на пољу школства и 
цркве, заједно са већ присутним руско-украјинским учитељима, као и са 
допремљеним штампаним књигама, представљао је кључни период живо-
та српске Цркве у 18. веку.10 

Генерално, простор Митрополије био је организован по програму Те-
офана Прокоповича дефинисаног у делу Духовна Правила, прихваћеног у 
корист увођења реформи Петра Великог у Русији. ове реформе првенствено 
су се тицале централизације црквене власти, организовања мреже парохија 
и обнове духовног живота.11

Политичка ситуација у којој су се Срби нашли са обале стране дунава, 
религизни притисак доминирајуће западне Католичке цркве уз страх од 
Уније, свакидашњи економски проблеми, све је то заједно ставило пред 
теологију веома сложен задатак: на првом месту да буде базирана на кон-
фесионално-полемичком тону. добро је било то што су се Срби, кијевски 
ђаци, управо у том правцу школовали, обзиром да се курикулум ове инсти-
ту ције, основане и вођене као доминантно полемичне, базирао на комби-
нацији текстова православних отаца и скластичких трактата.12 

Централно место у религиозно-политичком програму Карловачке Ми-
трополије припадало је националним светитељима. Супротно од средњо-
вековних програма где су се култови националних светитеља сагледавали 
у општем светлу небеске организације, у идеолошком програму Митро-
полије они су били издвојени у независан пантеон и служили су као фак-
тор одбране религијског и политичког идентитета. Примери симбиозе еле-
мената световног и црквеног, тако карактеристични за период барока, до-
лазили су до изражаја у свечаним сабрањима у фрушкогорским манасти-
рима, где су се стари и нови култови преплитали око моштију светитеља.13 
Руски Минеји који нису садржавали службе српским светитељима били су 
замењени новом литургијском књигом – Србљаком. Појава ове прве ко-
лекције служби националним светитељима као и нова стихира свим срп-
ским светитељима, представљала је нови елеменат не само у химнографији/
књижевности и сликарству, већ и музичкој уметности.14 

9 Vladimir Vukašinović, Српска барокна теологија, Библијско и светотајинско богословље у 
Карловачкој митрополији xViii века, друго допуњено издање, Врњци, Требиње, 2010, 389.

10 исто, 390.
11 Мирослав Тимотијевић, Српска барокно сликарство, Матица српска, нови Сад, 1996, 454.
12 исто.
13 даница Петровић, Baroque and Serbian Chant in the 17th and 18th centuries, у: Западноевропски 

барок и византијски свет, научни скупови СанУ, одељење историјских наука, књ.18, Београд, 
1991, 98.

14 исто, 99.
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О МУЗИЦИ

Симбиоза световно-црквених елемената у домену музике нашла је свој 
израз кроз појаву нових жанрова и форми. То се пре свега односило на све 
врсте духовних песама – канта и школских позоришних представа које су 
на тло Карловачке Митрополије стигле из Русије. непознати монах је у 
манастиру Крка у далмацији помоћу руске квадратне нотације и на црве-
нословенском језику ставио у ноте трогласни кант у част руског цара Пе-
тра Великог.15

на сличан начин, српски барокни (мултимедијални) уметник и поета 
Захарије орфелин написао је четири канта у делу Поздрав Мојсеју Путнику 
из 1757. године.

орфелин је био калиграф, бакрорезац, песник и виноградар. Такође је 
основао први српски часопис у Венецији и припремио брошуру против 
папе према моделу Јосефа Валентина ајбела Was ist der Pabst? Његов рад 
показује значај кијевског црквеног хуманизма на српску културу. орфели-
нова критика латинског језика значила је тачку ослонца за потоњу ре орјен-
тацију. Његова промоција локалних вредности представљала је снажно 
оружје против католичке претензије на општу културну доминацију.16

Када је средином 19. века уведена европска петолинијска нотација, 
многи од ових канта нашли су се у рукописним и штампаним издањима. 
неке од песама носиле су ознаке према којој световној или црквеној мело-
дији би требало да се певају. Тај тзв. Volksbarock је у многим немачким, 
аустријским и пољским колекцијама заправо сачувао мелодије које су то-
ком 17. века певане у дунавском региону.17

Преображај црвкеног богослужења у неку врсту сложеног театарског 
мистерија проузроковао је нови поглед на елеменат црквеног појања. Црк-
вена музика попут других барокних уметности у служби верног народа 
требало је да изазове емоције које би консекветно водиле ка ревитализа-
цији саме вере. Теоретичари црквене уметности тога доба инсистирали су 
на епитетима као што су „maraviglioso“ или „miracoloso“ који су, по њихо-
вом схватању, могли да уздигну људске душе према Господу. ниво квали-
тетног извођења и виртуозитет појаца представљали су базичан елеменат 
ове сложене барокне церемоније.18 Могуће је уочити постепене промене у 

15 исто.
16 Franz L. Fillafer, Whose Enlightenment? https://doi.org/10.1017/S0067237817000017, 115.
17 даница Петровић, Baroque and Serbian Chant in the 17th and 18th centuries, у: Западноевропски 

ба рок и византијски свет, научни скопови СанУ,одељеење историјских наука, књ.18, Београд, 
1991, 99.

18 Мирослав Тимотијевић, Улога музика у уобличавању црквеног ентеријера у XVIII и у првој 
пол. XIX века, Зборник Матице српске за сценске уметности и музику, бр. 15, нови Сад 1994, 48.
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простору храма у црквама Карловачке Митрополије такође изазване по-
средством руско-украјинског утицаја. Повећање броја појаца и њихова још 
већа улога у барокном литургијском ритуалу довело је до конструкције 
новог простора за певаче на бочним странама амвона испред иконостаса 
– певнице. ови појачки простори укључујући и седишта израђени су као 
репрезентативни примери ручно прављеног црквеног намештаја/моби-
лијара који је са спољашње стране био обложен осликаним панелима са 
библијским сценама.19 

Развој мелодијског појачког украшавања, карактеристичан за период 
српског музичког барока с краја 18. и током првих деценија 19. века, дожи-
вео је свој врхунац у стадијуму српске црквене монодије, такозваног Вели-
ког Карловачког појања. Претерани степен орнаментисања као плод лар-
пурлатистичког „вируозитета“ које није имало пуно покриће у литургиј-
ској функцији појања, провицирало је Митрополита Стефана Стратими-
ровића да потражи помоћ од гргетешког игумана Јеротеја Мутибарића 
који је требало да „скрати појање“. Како од ове веома интересатне редакција 
Мутибарића није остало писаних трагова, помоћ могу да пруже упоредне 
анализе старих, неумама записаних литургијских песама, са онима бележе-
них модерном нотацијом током друге половине 19. века. 

Занимљиви резултати анализе дају доказа својеврсног континуитета 
између ова два периода, при чему се у новије време јавила богата пракса 
орнаментисања, додатих пролазних тонова, са ређим изменама у формал-
ним и тоналним карактеристикама. По правилу и поред могућих измена, 
напеви су задржавали исте лествичне формуле. неке песме постоје у две и 
више мелодијских варијанти, од којих је једна могла да буде веома мелиз-
матична, док је друга обично представља скраћену, силабичну верзију прве.20 
ова иницијатива Митрополита Стратимировића би се генерално могла 
довести у везу са сложеним европским процесима литургијских реформи 
које су постале видљиве после француске револуције када су Јосефијанске 
религиозне идеје и сама институција Цркве у Хабсбуршкој монархији до-
биле на важности.21 

О ПОЗОРИШНОЈ МУЗИЦИ
Суочена са опасношћу потискивања религијско-националног иденти-

тета свога народа, српски висока црквена јереархија добро је проценила да 

19 исто, 64.
20 даница Петровић, Baroque and Serbian Chant in the 17th and 18th centuries, у: Западноевропски 

ба рок и византијски свет, научни скопови СанУ,одељеење историјских наука, књ.18, Београд, 
1991, 100/101.

21 Мирослав Тимотијевић, Улога музике у обличавању црквеног ентеријера у XVIII и првој 
половини XIX века, Зборник Матице српске за сценске уметности и музику, br. 15, нови Сад, 63.



СУСРЕТ ИДЕЈА зАПАДНОг ПРОСВЕТИТЕЉСТВА И ПРАВОСЛАВНЕ ДУХОВНОСТИ… | 95

ефектан тип стратегије против католичког утицаја захтева сличне поступке 
сличне онима који сами Језуити спроводе у својој пропаганди. Само неко-
лико година после прве одржане језиутске позоришне представе на тлу 
јужне аустије, у новоноснованој Слављано-латинској школи у Сремским 
Карловцима 1734. године одиграна је прве позоришна представа међу Срби-
ма. Сматра се да је то био комад Траедокомедија Украјинца Мануила Коза-
чинског (1699–1755). У оквиру извођења овог драмског комада са садржајем 
базираним на националној историји (Смрт Цара Уроша) који је истицао 
средњовековно културно наслеђе – као традиционалне елементе, али и 
својеврсну ренесансу националног образовања под будним оком ерудите, 
актуелног митрополита Викентија Јовановића – као савремени елеменат, 
домаћа публика је по први пут чула примере музичких нумере са позориш-
не сцене. Према изворима, прва песма је била песма мајци „Ти, создавиј 
оком“, друга „нишчему Лазару“ изведена од стране хора анђела на крају 12 
чина и трећа „Преславне Сербие“ на крају 13 чина и читавог комада.

најпознатија „Ти, создавиј оком“ била је потом певана све до периода 
мелографског рада Корнелија Станковића, дакле наредних 120 година. 
наи ме, Станковић је ову песму чуо, записао у верзији за глас уз пратњу 
клавира и објавио у Бечу 1863. године у другој књизи Српских народних 
песама. По питању њених музичких карактеристика – формалне структу-
ре и фразирања, тоналне молске основе, снажних ритмичких контура и 
употребљених интервала – мелодија канта „Ти, создавиј оком“ представља 
нови музички израз у односу на претходно искуство српске музикалности, 
укључујући појачки репертоар и фоклорну традицију. 

друге две поменуте и нажалост, изгубљене песме из драмског комада, 
биле су извођење од стране хорског ансамбла и највероватније уз дискрет-
ну балетску кореографију, што је било у потпуном сагласју са естетиком 
барокног школског театра Кијевске духовне академије и по инструкцијама 
из књиге Питика Теофана Прокоповича. Пошто су канти по правилу у 
руској вокалној традицији били вишегласне, трогласне композиције, врло 
је вероватан њихов почетни утицај на развој вишегласног певања у потоњој 
српској традицији.

Карактеристике форме канта такође се препознају у репертоару бо-
жић них духовних песама које су имале одређену драмску функцију у из-
вођењима Божићне црквено-школске драме - вертеп. овај тип приказања 
постао је неодвојив сегмент божићних празника међу Србима у аустрији 
негде почетком треће деценије 19. века. Занимљива форма вертепа која 
стоји на жанровској размеђи између црквеног, школског и фоклорног по-
зоришта и као таква представља јединствени театарски амалгам, са собом 
доноси читаве серије песама чије се текстови налазе у руским песмарицама 
17. и 18. века. 
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ЗАКЉУЧАК

Полако напуштање основа српске средњовековне појачке праксе не-
говане на византијским канонима, усвајање тоналних елемената и мело-
дијских контура руског кијевског напева, писани трагови о монументал-
ним вокалним похвалним песмама – вивантима, у текстовима који опи-
сују црквене и државне церемоније, велика популарност тоналних, тро-
гласних песама – канта, прихватање барокне божићње представе – верте-
па са строфичним песмама до данас популарним, све то заједно сведочи о 
новој музичкој естетици прве половине 18. века, чије је полазиште било на 
северу – Кијев, да би се коначно сјединило са локалним православним еле-
ментима, градећи мостове према новој ери српске културе блиској западној 
цивилизацији.22 

овакву врста објективног погледа на деликатне везе између идеја за-
падног Просветитељства и Православне духовности на тлу Карловачке 
Митрополије током 18. века, аустријски научник франц филафер у тексту 
“Whose Enlightenment?” разуме као „отклон од уобичајене историје про-
свети тељства која се искључиво везивала за град Беч и остале центре Хаб-
сбуршких земаља. на овај начин осветљавају се нови путеви унутар хаб-
сбуршког утицаја на укупне европске токове и подржавају веома плодо-
носне компарације са централним европским регионом.“

Приступи попут овог важни су за разбијање укалупљеног погледа на 
културну дисхотомију између Запада и „остатка“, али и због тога што je на 
овај начин теже искористити феномен Посветитељства у корист само једне 
стране. Уместо презначавања његовог „радикализма“ ка борбеном релати-
визму, само-преиспитивање и критички поглед откривају се као важна 
завештања за данашњи тренутак. 23 Стога, доба Просветитељства можемо 
коначно да разумемо не само, као у историји дефинисан корпус запад-
њачких вредности, већ као рефлетујући принцип из кога је могуће да свако 
изрази смелост ка сопственом тумачењу.24 

22 Катарина Томашевић, Време промена. Музика и српски театар барокног доба, Музиколошки 
ин ститут СанУ, Београд, 2018, 1.

23 Anthony La Vopa, “A New Intellectual History? Jonathan Israel’s Enlightenment,” Historical 
Journal 52 (2009): 738.

24 Franz L. Fillafer, Whose Enlightenment? https://doi.org/10.1017/S0067237817000017, (2017): 127.
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иГоР БоРоЗан

АЛЕГОРИЈА СПАСЕњА И ПРЕДСТАВА  
Свети Никола СпаСава бРоДоломНике  

УРОША ПРЕДИЋА1

Апстракт: Представа Свети Никола спасава бродоломнике Уроша 
Предића једна је од најсложенијих композиција српске уметности 
прве половине 20. века. она следи низ сликаревих алегоријских пред-
ства које се неретко везују за представу Светог николе, породичног 
патрона. У сржи визуелног исказа композиције налази се скривени 
језик који реферира на актуелни друштвени, политички, идејни и 
верски оквир времена. У сједињењу иреалних и реалних ликова оства-
рује се умни исказ о вери и безверју, оптимизму и песимизму у турбу-
лентном међуратном периоду. Метафора природне катастрофе (бура) 
поима се као указна структура о актуелном времену, и стога и као 
реална алегорија. најзад, слика представља обрнути исказ о уметни-
ковом бићу и његовим структурама, и потрагу за редом у технолошки 
обездуховљеном универзуму пред други светски рат.

Кључне речи: Свети никола, Урош Предић, религијско сликарство, 
природна катастрофа, олуја, алегорија.

Алегорија као указна визуелна структура
Представа Уроша Предића Свети Никола спасава бродоломнике из 

1932. године може се сврстати у концепт алегоријских приказа. У сржи сли-
ке се налази барка као преносни симбол модерног друштва. Корени ове 
алегоријске представе су дубоки, и не могу се у потпуности разумети без 
познавања основних структура које су уобличиле ову и сличне иконограф-
ске теме, које су, иза наизглед хришћанских тема, говориле о актуелним 
вредносним и друштвеним одређењима времена. У току тра јања хриш-
ћанске цивилизације, библијске и предањске алегорије имале су важно 

1 Рад је настао у оквиру пројекта Религиозно сликарство код Срба на тлу Карловачке митро-
полије у 19. веку, под окриљем Матице српске и Министарства науке, просвете и технолошког 
развоја Републике Србије
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место у ликовним уметностима. Разумљиве теме постављане на виши ниво 
указивале су на шире контексте стварности.2 

По дефиницији франка Бутнера, а у контексту изучавања исто риј ско-
уметничке иконографије, појам алегорија се тумачи као свеобухватно 
преношење са res significans, на significatum, односно са изреченог или по-
казаног на замишљено значење (оно које смо желели).3 Грчка реч алегорија 
се суштински може превести са другачије речено.4 У традицији реторике, 
алегорији се придаје двоструко значење; она се изједначава са тропима – 
реч задобија ново пренесено значење, односно неистински израз за истин-
ски израз.

Поред наведеног, алегорија се дефинише и као мисаона фигура изведе-
ног тумачења. Њено одређење се изводи из Хорацијеве оде (Carminum, I, 
14), где се метафора државног брода проширује, преноси, наставља сликом 
лађе на узбурканом мору. По том продуженом виђењу брод се сагледава као 
државно биће, бујице, плиме, и олује су грађански ратови, луке, пристаниш-
та су мир и слога…5

Класично конципирана алегорија и њена хришћанска нота донекле 
губи снагу током просветитељства и секуларизације модерног доба.6 Сре-
дином 19. века стасала је генерација сликара реалиста оличена у стожерној 
фигури Гистава Курбеа.7 Реалисти су изгубили слику прошлости, док је 
будућност била магловита и нејасна.8 нова идеолошка и идејна струјања су 
дестабилизовале генерацију која је изнедрила реалисте. израсли у време 
рађања позитивизма, атеизма, социјализма, реалисти су поимали историју 
као позитивну категорију, која је изгубила своју сакралну димензију. Ли-
ковна дела реалиста, проистекла из реакције на друштвене измене, постала 
су канонске слике епохе. Програмска Курбеова слика Реална алегорија у 
мом атељеу из 1855. године 9 постала је ликовни памфлет саткан од карак-
терних маски10 (реалних и симболичких фигура), и представља визуели-

2 M. Thimann, Friedrich Overbeck; „italia und Germania” Enstehung einer Bildallegorie im 19. Jahr-
hundert, у: Kanon III. Einführung in Werke, Methoden und Epochen, hrgs. Von K. Marek, M. Schulz, 
Paderborn 2015, 44−46. 

3 F. Büttner, A. Gottdang, Einführung in die ikonographie, Wege zur Deutung von Bildinhalten, Mün-
chen 2006, 143.

4 исто.
5 исто.
6 исто, 162−164.
7 Courbet. A Dream of Modern Art, ed. by K. Herding, M. Hollein, Ostfildern 2010.
8 L. Nochlin, Realism, Middlesex 1971.
9 W. Hofmann, Courbet – Artist, Dreamer, and Philosopher, у: Courbet. A Dream of Modern Art, 

Ostfildern 2010, 19−25.
10 исто, 23.
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зацију идеолошких и политичких структура времена кроз персонифика-
ције животног доба и типова друштва.11

Олуја као политичка и критичка инстанца
Концепт природне катастрофе је уобличен почетком 20. века, и разли-

кује се од сличног појма природне опасности.12 За разлику од најаве при-
родне опасности, природна катастрофа се односи на разарање огромних 
размера: олуја, потоп…13 

Концепт природне катастрофе и овладавање њоме има своју генезу. 
Помпеј је, по Плутарху (Vitae Parallelae, Pompeius, 50,1), 56. године п. н. е. 
пратио конвој бродова са житом на путу ка Риму. Током буре и застрашу-
јуће олује ступио је на палубу и морнарима разбио страх од неумитне 
смрти.14 Владар је, као натчовек, постао симбол одважности – онај који 
води бригу о појединцима и улива им сигурност.

Вода је метафора живота и неодвојиво је повезана са бродом, барком, 
чамцем.15 По александру фон Хумболту, свест о свету је ефекат наутичког 
подухавата и представља срж човековог самодефинисања у глобалном про-
странству.16 Вода симболише путовање, прогрес, спајање, али и страх од 
непознатог, великог, чудесног и неумитног. Пловидба и бродолом су нео-
двојиви и представљају синоним живота и смрти. 

У ликовним уметностима су представљане разнолике фантазије у вези 
са морем у чијем су се срдишту налазила победоносна или потопљена лађа 
као метафора за друштво, државу, цркву… У суштини свих представљених 
догађаја – бродолома, поморских борби, изградњи насипа – налази се три-
јумф човека или његова немоћ и неумитна пропаст. Вода је поимана као 
културна творевина и основна категорија живота: без воде нема ни основа 
за изградњу културе. Свака морска тема је заправо антропоморфна про-
јекција цивилизацијског и културног нивоа одређеног друштва, која гово-
ри о овладавању непознатог.

Кључну улогу у дефинисању посредног уживања у природним ката-
строфама има филозофски концепт сублимног.17 овај концепт је утемељио 

11 W. Telesko, Das 19. Jahrhundert. Eine Epoche und ihre Medien, Wien 2010, 167.
12 T. Wessolowski, Naturkatastrophe, у: Handbuch der politischen Ikonographie, Bd. II: Imperator 

bis Zwerg, hrg. U. Fleckner, M. Warnke, H. Ziegler, München 2011, 182.
13 исто.
14 H. Böhme, Traditionen und Formen der aquatischen Ästhetik in der Kunst iwan Aiwasowskis, у: 

Aiwasowski. Maler des Meeres. hrg. O. Brugger, L. Kreil, Ostfildern 2011, 15. 
15 исто.
16 исто.
17 H. Kohle, Katastrophe als Strategie und Wunsch. Englische und deutsche Landschaftsmalerei des 19. 

und frühen 20. Jahrhunderts, у: Schläder, Jürgen (ed.) : AngstBilderSchauLust. Katastrophenerfahrungen 
in Kunst, Musik und Theaterr, Berlin 2007, 127
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Едмунд Берк на основу претпоставке о дистанци у односу на страшан при-
зор који изазива дивљење и задовољство. фасцинација и радост услед про-
пасти остварује се у уметничком делу, особито је Енглеској, где је током 19. 
века хилијазам приказиван у ликовној култури најупечатљиви представ-
ник библијских тема катастрофе јесте сликар Џон Мартин који закуључује: 
велико постаје гигантско и чудесно се шири у сублимно.18 асоцирајући на 
стварност у енглеском друштву, монументалне Мартинове слике су при-
казивале драму модерног човека.19 

Прелазак господарења копном на овладавање морем означава човеко-
ву супремацију над страшним и хаотичним морским силама.20 и сама 
библијска космогонија, дело моћног Јахвеа, указује на стварање из воде 
(хаос и потоп). Вода као једна од кључних природних емемената, истовре-
мено је и медиј катастрофе и структура етаблирања људске моћи кроз тех-
ничка чуда и овладавања морем.21 Размишљања о крају света и Христовом 
другом доласку одвајкада су била предмет колективног осећања хриш-
ћанске цивилизације.22 Парусија је неретко изједначавана са несносним 
талозима модерног друштвеног стања. неподношљива стварност и нега-
ција модернизације су уткани у предсказани крај света. Услед нагле инду-
стрализације током 19. века расло је свеопште уверење да она оличава 
грешност цивилизације, те да води ка неминовној природној катастрофи.

Попут Мартина, и славни песник Вилијам Бекфорд је писао о осећа-
њима појединца у том страшном свету модернизације: Нигде не постоји 
таква земља – шуме су посечене – брда однесена, виде се само канали, јер су 
и реке злоупотребљене – свуда пара и плин – исти мирис – загушљив дим, 
густ, отежан и бљутав, свуда исти уобичајени и комерцијални поглед: сам-
ртничка монотонија и пијетет лишен уметничке спремности да погледа 
у лице мајци природи која ће тако брзо своју душу видети преобраћену у 
машине и аутомате.23

Урош Предић – сублимација алегоријских представа и потрага за из-
губљеним редом

Кодификована у Иконологији Чезара Рипе из 1645. године, алегоријска 
представа верске толеранције је током предмодерног доба задобила особиту 
вредност у визуеленој сфери говора.24 У политичком смислу, најпознатији 

18 исто, 127.
19 исто, 139.
20 H. Böhme, Traditionen und Formen der aquatischen Ästhetik in der Kunst iwan Aiwasowskis, 20.
21 исто.
22 H. Kohle, Katastrophe als Strategie und Wunsch. Englishe und Deutsche Landshaftsmalerei des 19. 

und frühnen 20. Jahrhunderts, 125
23 исто.
24 К. Möseneder, Toleranz, у: Handbuch der politischen ikonographie, Bd. ii: imperator bis Zwerg, 448−449.
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израз толеранције везује се за царски декрет Јозефа II из 1781. године, који 
је у либералном духу проширио верска права многим верским групама у 
Хабзбуршком царству. У светлу јозефијанских реформи истиче се бакро-
рез данијела Хјодовјецког из 1792. године. У средишту приказа налази се 
античка персонификација мудрости, Минерва, док шири руке ка разноли-
ким представницима религијских група.25

Визуелни искази толеранције у европским оквирима током 19. века, 
каквим се поима знаменита слика аустријског сликара Ханса Канона Јова-
нова ложа из 1878. године,26 утрли су пут испољаву верске нетолеранције у 
међуратном периоду. У сржи визуелних исказа налази се негативна слика 
Јевреја, која се тумачи у склопу сложених економских односа и раста либе-
ралног капитализма. Велики скандал који је изазвала слика немачког умет-
ника Макса Либермана Дванаестогодишњи Христос у храму из 1879. годи-
не сублимирала је антисемитизам епохе у ликовним уметностима.27 За раз-
лику од протоаријевског типа Христа, каквим га je на истоименој предста-
ви визуелизоваo и адолф фон Менцел 1851. године, Либерман је приказао 
недостојног семитског дечака. 

У српском религијском сликарству крајем 19. века испољен је концепт 
о негативном другом.28 Разнолике представе, посебно знаменити Триптих 
Ристе Вукановића из 1900-06, изражавале су супериорност православне 
вере у односу на муслиманску и јудејску вероисповести, чији су типски 
представници физиогномским особеностима приказивали инфериорност 
религија које представљају.29 

Једна од кључних алегоријских представа хришћанске иконографије 
јесте приказ Христа како спасава апостоле на Галилејском језеру, која за-
право представља алегорију вере и невере, скепсе и наде, очаја и спасења. 
Често реинтерпретирана у средњовековној визуелној култури, у складу са 
културним и друштвеним променама, постала је део ликовне културе у 
предмодерно и модерно доба. Сходно дефинисању алегорије у склопу 
хриш ћанске повеснице модерног доба, и иконографији морских тема сре-
дином 19. века, истиче се дело знаменитог руског сликара ивана Констан-
тиновича ајвазовског Христ хода по мору из 1848. године из дворске умет-

25 исто, 452.
26 исто, 453.
27 Der Jesus – Skandal. Ein Libermann-Bild Kreuzfeuer der Kritik, hrg. M. Faass, Berlin 2009. 
28 N. Makuljević, Slika drugog u srpskoj vizuelnoj kulturi xix veka, у: Istorija i sećanje. Stduije isto-

rijske svesti, ur. O. M. Pintar, Beograd 2006, 141−156. 
29 Б. Поповић, Изложба српске Ладе, у: Изложбе у Београду 1904-1911, Београд 1990, 22 . За дру-

гачије поимање Вукановићеве Молитве, и то као визуелног примера верске толеранције: н. 
Макуљевић, Молитва Ристе Вукановића: идеја толеранције и визуелна култура, Београд 2010.
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ничке колекције на дедињу.30 Њено одређење као библијске алегорије пот-
цртано је уметниковим устројством као маринисте, али слика је одражава-
ла и низ других актуелних детерминанти времена које су на посредан на-
чин библијску тему пренеле у свет разноликих идејних, филозофских и 
политичких струјања времена. 

Ликовни приказ ове теме је извео и Урош Предић. У илустрованом 
календару Орлу. Великом илустрованом календару за 1899. годину, пласира-
на је репродукција слике Христос утишава буру (сл. 1). ова драматична 
композиција указује на уметникову заинтересованост за алегоријски језик 
и његову употребу у једној од најзаступљенијих сцена из циклуса Христо-
вих чуда. Њене основе ће бити неминовно уткане у каснију монументалну 
композицију Свети Никола сапсава бродоломнике.

1. Урош Предић, Христос утишава буру, до 1899, репродукција у: орао.  
Велики илустровани календар за 1899. годину, Сремски Карловци, стр. 54.

У склопу хришћанске алегоријске традиције и њеног претрајавања у 
измењеним околностима указаћемо на дело Свети Никола спасава бродо-
ломнике Уроша Предића. Школован на Бечкој ликовној академији, дубоко 
религиозан, али и скептични интелектуалац, Предић се препознаје као 

30 I. Borozan, T. Borić, in Pursuit of the Sublime; ivan Konstantinovich Aivazovsk’s Walking upon the 
Sea (1849) form the State Art Collection of the Royal Compound in Serbia, у: Actual Problems of Theory 
and History of Art, VI; St. Petersburg 2016, 569−577.
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кључни протагониста академског реализма у српској средини 19. века.31 
Свој снажан друштвени анагажман и критички потенцијал испољио је већ 
у раној младости. Представа Визија у облацима из 1887. године била би 
тешко разумљива без додатног сликаревог појашњења.32 У суштини сложе-
ног ликовног израза налази се критички одговор на разнолике модерне 
идејне изразе и неумерену и неправедну друштвену експлатацију у свету. 
У центру симболичког исказа слике налази се лик Христа у вртлогу поша-
сти атеизма, позитивизма и других друштвених непогода приказаних раз-
ноликим ликовима.

Предићев алегоријски начин ликовног изражавања је особито везан за 
породичног патрона Светог николу. Године 1910. извео је представу Свети 
Никола благосиља патријарха Лукијана, која је,. по сликаревим речима, 
преносно указала на сло-
жен и тежак статус срп-
ског народа у аустро у-
гар ској мо нархији, о че-
му сведочи брод у бури са 
српском заставом.33 Уме-
тник јасно инсистира на 
црквеној и духовној за-
штити српског народа, и 
при томе користи морски 
пејзаж за очитовање скри-
вених политичких и дру-
штвених алузија.

У духу алегоријског је-
зика, Предић је 1916. го-
дине извео припремну 
ски цу Наш Свети Нико-
ла (Скица за породичну 
икону св. Николе – сл. 2).34 
У ратним годинама раза-
рања и деструкције, сли-
кар се визуелним језиком 

31 М. Јовановић, Урош Предић, нови Сад 1998.
32 исто, 265.
33 М. Јовановић, Урош Предић, 147. Више о композицији: С. Брајовић, и. Борозан, Први све-

тски рат и уметност: меланхолија и деструкција у делима Уроша Предића, Стевана Алексића 
и Петра Добровића, у: Уметничко наслеђе и рат & Музика и медији, ур. С. Пајић, В. Каначки, 
Крагујевац 2015, 29-45.

34 исто, 253.

2. Урош Предић, Наш Свети Никола (Скица за породичну 
икону св. николе), 1916 (Галерија Матице српске)
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3. Урош Предић, Свети Никола спасава бродоломнике, 1932 (Галерија Матице српске)



АЛЕгОРИЈА СПАСЕњА И ПРЕДСТАВА СВЕТИ НИКОЛА СПАСАВА БРОДОЛОМНИКЕ УРОША ПРЕДИћА   | 105

обратио породичном патрону. Светац је требало да скептичном сликару 
подари утеху и пружи заштиту у тренутку апсолутне дехуманизације чо-
вечанства и подари веру у његов опстанак. 

Сублимација претходних сцена је уочљива у монументалној представи 
Свети Никола спасава бродоломнике (сл. 3). Рад на овој слици Предић је 
започео 1931. године, када завршава и студију (скицу) за веслаче35. Међутим, 
1933. године поручилац слике није желео да сликару исплати 30.000 динара, 
чиме је умањио његов двогодишњи рад.36 Предић у аутобиографији наво-
ди да је поручилац слике адвокат Пурковић из Панчева, и да је слика на-
стала 1932. године.37 Композиција је очигледно наручена као крсна икона – 
на шта упућује сам Предић: слику је довршио до 19. децембра, дана про-
слављања Светог николе – која је требало да краси салу поручиоца. Упркос 
неисплаћеном хонорару, пословично скептични сликар је био задовољан 
својом идејном сликом. 

Предићева композиција представља визуелизацију свечевог чуда у 
монументалном формату. Сцена као да је подељена на две сфере – у вишој 
делује Свети никола који попут чудотворца, са подигнутим рукама, врши 
акт заштите и смирује море. У доњем делу слике приказана је барка у којем 
се налази необична скупина типских ликова у савременој одежди (сл.4). 
Коментар своје слике Предић је изнео у Аутобиографији: Ту сам опет упо-
требио прилику да у слику унесем дубљи смисао. У броду који запљускују 
високи вали узбурканог мора налазе се путници све четири главне вероиспо-
вести у Европи: православни монах диже раширене руке у молитви; като-
лички фратер купи себи склопљене руке; муслиман не реагира, већ се предаје 
к’смету, а Јеврејин држи се грчевито за брод, са изразом очајања, јер не 
верује у могућност спасења. Један млади пар безверника загрљени очекују 
смрт. Вредне руке Арнаута испљускују исполцем воду из чамца, а храбри 
Приморци свом снагом веслају, управљајући крмом тако да барка сече та-
ласе, како не би била дохваћена с бока и преврнута. А Св. Никола, у натпри-
род ној величини појавио се у светлом облаку и спасава све путнике, велико-
душно не чинећи разлике, када је молитва из дубине душе упућена Богу.38

Појашњењем садржаја слике, која на екплицитан начин говори о све-
титељу, Предић исказује и своје анагажовано схватање уметности у складу 
с детерминантама времена. Колосални светитељ контролише природне 

35 Јовановић истиче да је скица слободније изведена од коначног решења у медију уља на 
платну: М. Јовановић, Урош Предић, 134.

36 исто, 239.
37 очигледно је у позним годинама због обиља слика долазило до извесног размимоилажења 

у Предићевим датовањима сопствених слика. Тако у се у списку радова ни наводи слика Свети 
Никола спасава бродоломнике: исто, 263.

38 исто, 134.
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елементе и човеков исконски страх од апокалиптичне водене стихије не-
стаје, а природа се смешта у окриље поретка који се усклађује са божан-
ским редом. 

Пр едићев а  слика 
пред ставља акт спасења 
човечанства у модерном 
вре мену које се препознаје 
у скупу разноликих типо-
ва у чамцу. Модерну но-
јеву барку посрнулог чове-
чанства дефинишу четири 
пре дставника главних ве-
роисповести у Европи, де-
финисаних реториком ге-
ста, фацијалном екс пре-
сијом и физиогномским 
карактеристикама. Пра-
вославни монах са раши-
реним рукама исказује сво-
ју преданост божјој вољи (сл. 5), и истиче веру у моћ божје интервенције. 
неупитним гестом преданости учествује у божанској икономији спасења 
и даје пример праве вере у божји суд.

4. Урош Предић, Свети Никола спасава бродоломнике, 1932 (детаљ)

5. Урош Предић, Свети Никола спасава  
бродоломнике, 1932 (детаљ)
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Католички фратар склопљеним рука-
ма у молитви исказује да се није у потпу-
ности препустио божјој вољи, попут пра-
вославног монаха (сл. 6). фратар не гледа 
директно у свеца, и стога му се не пот чи-
њава у потпуности. Предић је 1931. године 
изнео негативан став о католичком клеру: 
Такви људи су кадри мерити се са католич-
ким клиром, који је после рата у нашој др-
жави развио најживљу пропаганду, кори-
стећи се толеранцијом државних за кона и 
нехатношћу и свештеника, бојим се да ће-
мо тешко одолети ка толичкој најезди јер 
смо малобројни и материјално слаби и не-
организовани. Православна црква, поцепа-
на по народностима и неагресивна, мораће 
да устукне испред уједињеног, моћног и уни-
верзалног, дивно организованог и дисципли-
нованог католицизма. Наша најбоља от-
порна сила налази се баш у крајњој равно-

душности Срба у питању вере или боље речено религије. Они ће остати 
православни просто из индоленције, и њима је смешно пре немагање католич-
ке побожности.39 овакав став, у години када започиње са изведбом слике 
Свети Никола спасава бродоломнике, указује да је сликарев приказ католич-
ког свештеника могуће читати као недовољно афирмативну представу. За 
разлику од православног монаха, који се безусловно потчињава светом за-
ступнику оличеном у Светом николи, католички мо нах, у складу са својом 
црквеном организацијом, делује активно, и моли Бога за свој спас.

изостанак Предићевог описа муслимана олакшава рашчитавање сли-
ке када је у питању приказ представника исламске вероисповести, који се 
у својој равнодушности предају к’смету (судбини), што потврђује њихову 
пасивност (сл. 7). Предићев поглед на муслимански свет није новина у да-
том историјском оквиру. Релација Запад–оријент у суштини почива на 
ставу о западном свету и пасивном одбрамбеном источном.40 Стереотип о 
оријенталном човеку, као оном другом, по питању вероисповести и радне 
етике, материјализован је сликаревим приказом муслиманског човека са 
непријатном физиогномијом.41

39 н. Симић, Сликарево перо. Писма Уроша Предића, Београд 2007, 217.
40 E. Said, Orijentalizam, Beograd 2008; H. Belting, Firenca i Bagdad. Zapadno-istočna povijest po-

gleda, Zagreb 2011.
41 N. Makuljević, Slika drugog u srpskoj vizuelnoj kulturi xix veka, 143−144.

6. Урош Предић, Свети Никола 
спасава бродоломнике, 1932 (детаљ)
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Сликар је приказао и представника исламске вероисповести у најне-
повољнијем светлу: непријатног лика са чекињастом риђкастом брадом и 
косом, оличава типску и стереотипну слику о Јеврејину и његовој вери. 
Сликар навода да се приказани Јеврејин без наде и вере у божје чудо грче-
вито држи за руб чамца (сл. 8). Хипертрофија његовог лика није новина у 
европској ликовној култури. Приказивање Јевреја са негативним цртама 
њихових лица, које одражавају унутрашњу ружноћу, вековима је била пра-
кса широм Европе.42 Предић је и у претходном периоду приказивао Јевреје 
у негативном светлу.43 на цртежу Ахасфер Вечити Јуда из 1887. године је 
приказао лик вечитог Јуде са изразито негативним физиогномским карак-
теристикама. Његов приказ Јеврејина на слици Свети Никола спасава бро-
доломнике уклапа се у негативни исказ о другом, и потврђује особито сна-
жан талас антисемитизима у Европи у међуратном периоду. 

Предићево поимање Јевреја заснивало се на општем месту о представ-
ницима Мојсијеве вероисповести као берзанским шпекулантима и беску-
рупулозним лихварима. У својим писмима је више пута истакао свој однос 
према Јеврејима. овом приликом издвајамо реченицу из једног писма из 
1931. године: Јудеја је закрилила сад и сликарство заједно са уметничком 
критиком и историјом. Све је постало трговина: организовани швиндл.44

42 исто, 154.
43 М. Јовановић, Урош Предић, 83.
44 н. Симић, Сликарево перо. Писма Уроша Предића, 221.

7-8. Урош Предић, Свети Никола спасава бродоломнике, 1932 (детаљ)
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9. Урош Предић, Свети Никола спасава бродоломнике, 1932 (детаљ)

након Предићевих појашњења верских представника који се налазе у 
чамцу, појаснио је и секуларне представнике човечанства. Загрљени су-
пружници, које сликар дефинише као безвернике, метафора су новог доба, 
оличеног у материјализацији културе и отуђења човека од бога. Секула-
ризација некадашње хришћанске Европе врхуни се у брачном пару који 
симболизује обездуховљеног модерног европског, па и српског човека. Без 
вере, егоистично загрљени пар плута у сфери безнађа и изолације од бо-
жанске љубави (сл. 9).

на крају осврта на своју слику, Предић истиче позитивне, вредне при-
морце који упркос застрашујућој бури представљају хвале вредну слику 
радне етике и животне снаге. За разлику од високог грађанства, оличеног у 
брачном пару, вредни морнари, приказани у аутохтоним далматинским 
одеждама, без страха су се предали судбини и механички веслају. на исти 
начин сликар истиче арнаутина који избацује воду из чамца, и не учествује 
у трансценденталним питањима вере и безвере, већ нагонски покушава да 
себе и остале сапутнике избави. арнаутин је највероватније приказан у 
складу са физичким пословима које су представници ове етничке групе 
обављали у међуратном периоду. Предић још једанпут пребацује ствар-
ност тренутка у домен сликовне репрезантције и потврђује спајање не-
спојивог у овој реалној алегорији. 
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Прикази арнаутина и примораца као да чине равнотежу на релацији 
природно и културно. док је безверни грађански пар, савладан културом 
и прогресом, приказан као малодушан, нижи представници реагују у скла-
ду са својим инстинктима. Коруптибилна култура и самозадовољна де-
каденција високог грађанства супростављени су марљивом делању људи 
ниског духа, који у складу са начелима волунтаризма, без роптања раде 
поштујући божанске и људске законе.

осврнућемо се и на Предићеву наклоност према Шопенхауеровом во-
лунтаризму сублимираном у тези о нагону за одржањем као основи чове-
ковог делања и живота. овај сегмент сликаревих филозофских идеала мо же 
се повезати са његовом религиозношћу усмереном ка социјалном аспекту 
хришћанства. Труд и марљивост су путокази извршавања основних бо-
жанских закономерности, и представљају залог класног нивелисања хриш-
ћанског социјализма оличеног у фигури првог нишчег духом – исусом Хри-
стом. имућни и сиромашни, декадентни и припрости, секуларни и светов-
ни, сви се налазе у барци живота са својим животним пртљагом, који се 
пред вратима смрти прозирно рашчитава.

Предићева алегорија представља пресек човечанства и указује на ње-
гово личво сагледавање реалног света, о чему је оставио драгоцен запис: 
Сви нешто траже јер су изгубили себе… Наука је дошла до толике моралне 
висине да хладнокрвно баца загушљиве бомбе, које ће подавити као мишеве 
у рупи и астрономе и професоре, буржује и комунисте, и све живо. Инду-
стријске земље увелико се спремају да се обезбеде законима и маскама које 
се фабрикују милиони и деле градовима у приправности за сваки случај. А 
шта ћемо ми јадни. Како је то немогуће, то смо остављени на милост и 
немилост свакоме, ко буде био први најспремнији и најодважнији сатана да 
изврши тај злочин… Е хвала Богу, ко сме рећи да је живот бесциљан, кад 
ето га просто и јасно на крају свачијег пута.45 

на крају једног писма из 1933. године, у току рада на композицији Све-
ти Никола спасава бродоломнике, Предић записује да је за епископа аме-
ричког Мардарија бесплатно урадио шеснаест слика за иконостас право-
славне цркве у Чикагу: Он ће се молити Богу за моје здравље, и сад сам ра-
дознао, да ли ће га Бог услишити. Ја се држим сасвим пасивно, остављајући 
небеској администрацији, да ствар реши редовни путем, без мога утицаја 
и без ичије протекције. Нашто Богу његова премудрост, ако ми сами хоћемо 
боље да знамо, шта нам треба. Већ у оченашу говоримо: Да будет воља 
Твоја, а одмах затим просимо све до краја. Такви си људи.46 није ли Предић 

45 исто, 243-244.
46 исто, 244.
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себе идентификовао са приказаним православним монахом који свој жи-
вот безусловно препушта божјој вољи и божанској администрацији на 
пресуду.

Предићеве песимистичне визије о стању људског духа у вртлогу инду-
стријализоване цивилизације као да сублимирају осећање европског чове-
ка током великих ратова. Страх од узнапредоване технике и која води апо-
калиптичном разарању оживео је у сликаревој реалној алегорији. Барка на 
мору може да се сагледа као визија пропасти, али и као благо песимистична 
пророчанска визија сопственог и свеопштег људског спасења. имагинарно 
море – највероватније реминисценција на Јадран – преображава се у драма-
тично манифестовање силе природних елемената (таласи и облаци), и одраз 
је просторног одређења човечанства у огромном универзуму.

Кроз реалну алегорију Предић је представио себе. иако изостављен из 
пикторалне репрезентације, он се на посредан начин испољава као инте-
лектуално биће које, упркос израженој пасивности и препуштању божјој 
вољи, активно дејствује у друштвеном и културном простору заједнице. 
Визуелни исказ постаје пројекција сликаревог бића, и одражава његову 
континуирану потребу за успостављањем реда у хаотичном свету техно-
лошке и обездуховљене стварности. наместо Курбеове Реалне алегорије 
означене као место земаљског раја, Предић је насликао префигурацију зе-
маљске стварности, која говори о обрнутом земаљском рају, и представља 
га као место човековог искушења у реалном свету. Убрзана индустри ја-
лизација света и љуљање уврежених моралних норми старог света, усло-
вили су Предићев осећај неумитне судбоносности, парадоксално сумиран 
у концепту хришћанског песимизма.

насупрот природњачкој дефиницији простора као апстрактно-гео-
метријске творевине, Ернст Касирер у делу Филозофија симболичких фор-
ми дефинише простор у склопу функције реда човекове животне средине.47 
филозоф ствара релациони концепт простора и времена, што твори систе-
матичну повезаност и чини да се свет поима као симболична форма.48 У 
Касиреровом митском простору не постоји јасна граница између земаљ-
ског и ванземљског, емпиријске и трансцендентне сфере. У тако конципи-
раном простору не владају каузални односи већ дифузни односи (узајамног) 
дејства.49 Такав естетски простор обликује нечије Ја, у њему субјекат упо-
знаје себе.50

47 E. Kasirer, Filozofija simboličkih oblika i-iii, Novi Sad 1985. о Касиреровом виђењу митског и 
естетског простора: R. Lüdeke, Einleitung, у: Raumtheorie. Grundlagentexte aus Philosophie und 
Kulturwissenschaften, hrg. J. Dünne, S. Günzel, Frankfurt am Main 2006, 449. и даље.

48 исто
49 исто.
50 исто.
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У складу са Касиреровим одређењем митског простора, Предић себе 
пројектује у платно које се поима као инверзна пикторална репрезентација 
света и огледало уметниковог уобличавања и самопрепознавања. фиктив-
ни простор слике послужио је за приказивање савременог живота, а мор-
ски пејзаж са уметнутим ликовима је дефинисао реалну слику света у мо-
нументалном формату. Парадоксално, критика савременог света и доми-
нантног грађанског живота и морала, оличена у безверном брачном пару, 
наручена је од стране угледног грађанског првака – адвоката Пурковића. 
да је заузела простор у његовом дому, у салону као централном простору 
грађанске репрезентације, она би деловала као субверзивна негација гра-
ђанског живота. овако је накнадни живот, у изванконтекстуалном про-
стору, дефинисао самог уметника и његову потрагу за редом, поставши 
псеудоаутопортрет, који кроз вербалну екфразу слике и њену пикторалну 
репрезентацију сублимира ауторова идејна и верска убеђења уочи другог 
светског рата.
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The allegory of salvation and the Painting  
St Nicholas Saving Shipwrecked Sailors  

by Uroš Predić

resume

The painting St Nicholas Saving Shipwrecked Sailors made by Uroš Predić 
in 1932 is one of the most complex compositions in the Serbian art of the 
first half of the 20th century. The allegories inspired by the Bible as well as 
those emerging from tradition had an important role in the visual arts of 
Christian civilization. Comprehensible topics raised to a higher level indi-
cated broader contexts of reality. The core of the painting represents the 
boat, a symbol of modern society. The painting reveals a series of painter's 
allegorical presentations that are often related to the image of St. Nicholas, 
a family patron. Predić’s composition represents the visualization of the 
Saint’s well-known miracle in monumental format. It seems as if the com-
position were made out of two spheres; in the higher part St. Nicholas acts 
like a miracle worker raising his hands high to calm the sea and protect the 
sailors. The lower part of the painting occupies a sea boat with an unusual 
group of typical figures dressed in contemporary attire. Beneath the visual 
expression of the composition is a hidden language referring to the cur-
rent social, political, ideological and religious framework of the period. 
The fusion of unreal and realistic figures (Orthodox monk, Catholic priest, 
Mohammedan, Jew, young married couple, sailors) is an intellectual state-
ment on faith and disbelief, optimism and pessimism in the turbulent in-
terwar period. The metaphor of a natural catastrophe (storm) is under-
stood as a reference to the current period and thus also as a real allegory. 
Predić’s pessimistic visions of the shape of the human spirit in the whirl-
pool of industrialized civilization seem to express sublime feelings of Eu-
ropean men in the period between the two World Wars. The painter’s real 
allegory discloses the fear of advanced technology that leads to apocalyptic 
destruction. The boat at sea can be understood as a vision of disaster, but 
also like a slightly pessimistic prophetic vision of one's own and universal 
human salvation. Predić used the real allegory to present himself. Al-
though left out of the picture, he indirectly manifests himself as an intel-
lectual being who actively acts within the social and cultural space of the 
community despite the expressed passivity and surrendering to God’s will.
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ПЕТаР ниКоЛић

доПРиноС БоГоСЛоВСКиХ ШКоЛа КаРЛоВаЧКЕ 
МиТРоПоЛиЈЕ РаЗВоЈУ наУКЕ о БоГоСЛУЖЕЊУ

Апстракт: на простору Карловачке митрополије, од арада на исто-
ку, до далмације на југозападу, током XIX века радило је седам духов-
них школа. У њима је зачет наставни предмет наука о богослужењу, 
литургика, уз коју ће се временом појавити и први литургички при-
ручници намењених црквеном и световном школству. Њихов број 
није велики, али ни занемарљив. Значајни су за даље праћење развоја 
ове богословске дисциплине, до њеног коначног осамостаљења. По-
ред, писаца свештенослужитеља, мирског и монашког реда, професо-
ра–катихета и учитеља, појављују се први преводици литургичких 
дела и текстова, већином са руског језика. Сучељавање њихових миш-
љења и ставова условиће настанак критика и полемика публикованих 
у црквеној периодици, што свеукупно доприноси добијању јасније 
слике науке о богослужењу XIX века. Њено проучавање такође је не-
замисливо без познавања живота и рада двојице истакнутих свеште-
но служитеља Јован Вучковића и Јована Живковића.

Кључне речи: црквене школе, образовање, наука о богослужењу, ли-
тургички приручници, Јован Вучковић, Јован Живковић. 

Увод
Српском народу, под влашћу Хабзбуршке монархије, изложеном не-

прекидним политичким претњама и притиску било је неопходно школо-
вано свештенство, које ће знати да одговори на многе изазове и искушења, 
како у XVIII тако и у XIX веку. Њихово васпитање и образовање одвијало 
се у клирикалним училиштима Карловачке митрополије, чију генезу на-
лазимо у једној од одлука Темишварског сабора 1790. године.1 на њему је 
одлучено да се за богословско образовање отвори православна Семинарија, 

1 иницијатива за отварање црквених школа у дијецезама Карловачке митрополије било је и 
раније. Према илариону Руварацу то је још предвиђао 33. параграф Регуламента из 1770. али се 
од реализације одустало због новчане оскудице. Види: иларион Руварац, Шта се и како се и с 
које се стране после покушавало, да се и код нас оснује Семинарија за кандидате свештеничког 
реда (нови Сад: Штампарија а. Пајевића, 1887), 1
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чији рад би контролисала држава.2 Карловачки митрополит Стефан Стра-
тимировић сматрао је бољим решењем отварање мањих богословских шко-
ла у свакој дијецези, чији рад би контролисали епископи.3 Успевши да убе-
ди власти у Бечу у оправданост своје идеје, Стратимировић је на простору 
Карловачке митрополије у области црквене просвете рализовао јединствен 
план постепеног отварања богословских школа. најпре у Сремским Кар-
ловцима (1794. г.) а онда у Плашком (1802. г.) Пакрацу (1809 г.), Вршцу, Те-
мишвару, араду (1822. г), и Шибенику (1833. г.), која је 1841. г. премештена у 
Задар.4 Један од најважнијих њихових задатака био је оспособљавање кан-
дидата за богослужења у храму и ван њега. на путу ка том циљу стајале су 
пред предавачима5 многобројне и тешко савладиве препреке. од оскудице 
богослужбених књига и адекватних литургичких приручника, до мате-
ријалних и новчаних средстава неопходних за нормално функционисање 
школа. У таквим сложеним условима постепено се формирао и развијао 
један од најважнијих богословских наставних предмета – литургика. 

1. Осамостаљивање Литургике као научне дисциплине
У првоотвореној богословској школи у Сремским Карловцима, као 

узору свих потоњих, елементе науке о богослужењу препознајемо у оквиру 
предмета Црквено правило–„црквени церемонијал и ритуал“.6 Литургич-
ко образовање ђака (ритуалистика) подразумевало је учење поретка и на-
чина вршења служби и Светих тајни, употребу богослужбених књига уз 
свакодневни одлазак у храм на богослужења.7 Међутим, као посебан на-
ставни предмет Литургика је први пут предвиђена у закључку Црквено–
народног сабора у Задру, новембра 1808. године, где је одлучено да се от-

2 недељко Радосављевић, Школовање свештенства у Карловачкој богословији (1794–1820), у 
Образовање Срба кроз векове (Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, друштво исто-
ричара Србије, историјски институт, 2003), 43.

3 ibid.
4 изван простора Карловачке митрополије у XIX веку радиле су богословске школе у Бео-

граду (најпре као доситејева богословија, 1810. г.) 1836. г., Цетињу 1863. г., Бања Луци 1866 г., 
Призрену 1871. г. и Сарајеву 1882. г. Види: Предраг Пузовић, „Богословско образовање Срба“ у 
Прилози за историју Српске Православне Цркве 4 (Београд: институт за теолошка истраживања, 
2014), 115–176.

5 димитрије Руварац пише да у богословијама никада није било правих професора, већ су 
дужност уз одговарајућу надокнаду „вршили узгредно дворски калуђери и свештеници“. Види: 
димитрије Руварац, „Клирикална школа у Пакрацу од њеног постанка до престанка, 1809–1872“, 
Архив за историју Српске православне Карловачке митрополије свезак I , година IV (1914): 298.

6 никола Гавриловић, Карловачка богословија 1794–1920 (Сремски Карловци: Српска пра-
вославна богословија Светог арсенија, 1984), 25.

7 Владимир Вукашиновић, Српска барокна теологија, библијско и светотајинско богословље 
у Карловачкој митрополији xViii века (Врњци, Требиње: Братство Св. Симеона Мироточивог, 
2010), 173.
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вори Семинарија за образовање будућих свештеника.8 Радила је врло кра-
тко, свега две школске године, од 1819. до 1821, када је због антиправослав-
ног деловања угашена.9 Када је залагањем епископа далматинског Јосифа 
Рајачића,10 а царском одлуком, 27. децембра 1833. године11 у Шибенику от-
ворено клирикално училиште, међу наставним предметима завршног, пе-
тог, разреда налазила се и Литургика.12 Променом наставног плана, школ-
ске 1882/83. године,13 предмет ће бити преименован у Литургику са тума-
чењем литургичких књига.14 За сада, нисмо успели да одгонетнемо по чијем 
уџбенику је предавано наставно градиво.

Литургика је у Карловачку богословију уведена њеним реоргани зо-
вањем од школске 1877/78. године.15 За ово је заслужан највише професор 
Јован Борота.16 Писмом од 1. (13.) маја 1875. обавестио је архиепископа кар-
ловачког и патријарха српског Прокопија ивачковића17 да међу неким важ-
ним наставним предметима недостаје и Литургика. Увидевши њен значај 
као посебне научне дисциплине, патријарх је прихватио предлог професо-
ра Бороте18 па су предавања отпочела богословима од треће године, са по 
три часа недељно.19 Прва предавања из Литургике ученици слушали из 
књиге Историјско догматско и мистичко тумачење Литургије, руског ли-
тургичара ивана дмитриевског.20 

8 Предраг Пузовић, Задарска богословија (Београд: иститут за теолошка истраживања, Пра-
вославни богословски факутет, 2012), 7.

9 никодим Милаш, „историчко–статистички подаци бивше православне Клирикалне школе 
у далмацији (1833/34–1863/64)“, Извјештај о православно богословском заводу у Задру за годину 
1878/79 (1879): 19.

10 Пузовић, Задарска богословија, 8.
11 Милаш, Првославна Далмација, 545. 
12 Милаш, „историчко–статистички подаци бивше православне Клирикалне школе у дал-

мацији (1833/34–1863/64)“, 20.
13 Пузовић, Задарска богословија, 12.
14 Пузовић, Задарска богословија, 13. ово је, колико нам је познато, једини забележен пример 

у црквеној просвети XIX века, који недосмислено указује на високу црквену свест тадашњих 
професора о значају разумевања црквених књига у богослужбеном животу училишта и обра-
зовања будућих свештенослужитеља.

15 Јован Вучковић, Трећи извештај о српском православном богословском училишту у Срем ским 
Карловцима за школску годину 1891/2, (нови Сад: Штампарија д–ра Павловића и Јоцића, 1892), 6.

16 Јован Борота био је професор задарске, а потом Карловачке богословије, где је од школске 
1878/79. г. предавао основно, догматско и морално богословље и литургику. Види: н. Гавриловић, 
Карловачка богословија, 69.

17 Прокопије ивачковић, патријарх српски од 1874–1879. г.
18 Трећи извештај о српском православном богословском училишту у Сремским Карловцима за 

школску годину 1891/2, 6.
19 Јован даниловац, „Карловачка богословија“, у Српски свештеник у Карловачкој митро-

полији, његова спрема, дужност и награда (нови Сад: Штампарија књижаре сепске браће М. 
Поповића, 1890), 10.

20 ово дело је као главно наставно средство ритуалистике у клирикалним школама предвидео 
митрополит Стефан Стартимировић Планом од 20. маја 1820. године. Види: План о устројству 
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Професор Јован Живковић лично се уверио да су у манастиру Бо ђа-
нима у Бачкој чуване литургичке забелешке ученика богословије, настале 
на основу дела дмитриевског. Један од њих писао је богослов Милисав, син 
сомборског протопрезвитера Ђорђа Бранковића, потоњег патријарха срп-
ског и митрополита карловачког Георгија.21 Професори су је користили у 
настави до 1881. године, када се у Москви појавила Наука о богослужењу 
православне цркве руског литургичара Петра Лебедева, која је у српском 
црквеном школству дуго употребљавана.22

Премда према наставном плану и програму црквених школа у темиш-
варском, арадском и вршачком богословском училишту Литургике као 
посебног предмета није било, то не значи да свештенички кандидати нису 
добијали сазнања о богослужењу. У ту сврху слушали су предавања из па-
стирског богословља.23 Међутим, зна се да је у клирикалној школи у Вршцу 
у настави кориштен Нови Скрижал, као допуњено тумачење о Цркви и 
Литургији, црквеним обредима и утварима.24 

о Пакрачкој духовној школи писао је димитрије Руварац, али међу 
наставним предметима Литургике се не помиње,25 само Увод у богословију 
пастирску у оквиру чијег трећег дела (о тајнодејствима) се учило о Светим 
тајнама и молитвама. Кад је реч о црквеној школи у Плашком један доку-
мент непобитно нам сведочи да су професори предавали науку о богослу-
жењу. наиме, у писму непознатог адресанта прослеђеном у Карловце 12. 
априла 1859. године, архимандриту крушедолском и патријаршком манда-
тару у Плашком никанору Грујићу26 наведено је да се у клирикалном учи-
лишту у Плашком међу наставним предметима налази Литургика, за коју 
им недостаје уџбеник. из Плашког су, као прилог, послали примерак књиге 
Сокровишче христианское николаја Булгара, односно тумачење Светих 

православних клирикалних школа у Угарској (Planum introducendorum apud Greaci Ritus non 
Unitos in Hungaria Clericalium institutorum) од 20. маја 1820, аСанУК МПа 1821, 7.

21 Јован Живковић, „Кратак преглед кљижевности науке о богослужењу“, Богословски Гласник 
година III, свеска 6 (1904): 439. 

22 Лазар Мирковић наводи да су по литографском издању које је превео и допунио проф. 
Јован Живковић, карловачки богослови литургику учили више од две деценије. Види: Л. Мир-
ковић, Литургика први општи део (Београд: Свети архијерејски синод СПЦ, 1982), 46.

23 Види: драган Каран, „Пастирско богословље у Србији у XIX и XX веку“,у Српска теологија 
у двадесетом веку – истраживачки проблеми и резултати (Београд: Православни богословски 
факултет, 2010), 151–166.

24 никола Гавриловић Скрижал наводи у попису скрипта и уџбеника употребљаваних у на-
стави клирикалне школе у Вршцу. Види: н. Гавриловић, Српско–румунско клирикално учи-
лиште у Вршцу 1822–1867 (нови Сад: филозофски факултет у новом Саду–институт за исто-
рију, 1983), 111.

25 д. Руварац, „Клирикална школа у Пакрацу од њеног постанка до престанка, 1809–1872“, 292.
26 никанор Грујић био је пакрачки епископ од 1864–1887. г.
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тајни, храма, црквених сасуда и бoжанствене и свештене Литургије.27 За-
тражено је да се, на основу те књиге, напише њена скраћена верзија, а по-
том примерак врати пошиљаоцу.28 одговор на питање да ли је архиман-
дрит Грујић поступио по том захтеву или не, нисмо успели да пронађемо.

2. Штампани литургички приручници XIX века
осамостаљењем Литургике као научне дисциплине, практично је тра-

сиран пут писању и штампању првих литургичких приручника намењених 
разумевању богослужења. Разликујемо их по томе да ли су приређивани за 
средње духовне или световне школе. Њихови аутори, свакако блиски црк-
ви и црквеним круговима, налазили су се на различитим функцијама, од 
епископа, архимандрита и презвитера до, управитеља школа и професора–
катихета. Заједничко је им свима да су били привржени храму и добри 
познаваоци богослужбене праксе. Без обзира на то, њихови радови су 
пажљиво читани и врло често, више или мање оправдано, оштро критико-
вани. Пре појаве првих српских литургичких приручника, литургијска 
теологија изучавна је из руских књига, или књига преведених са руског и 
грчког језика. изузетак од овога представља Епитом, будимског епископа 
дионисија новаковића, литургичка мистагошка компилација,29 штампан 
1767. године.30 У XIX веку прештампан је два пута у Будиму: 1805.31 и 1808. 
године.32 од руских приручника у употреби су били поменути Нови Скри-
жал, архиепископа нижегородског и арзамаског Венијамина, који је до кра-
ја XIX века имао укупно 17 издања и Историјско, догматско и мистично 
разјашњење божанске литургије ивана дмитриевског, са такође великим 
бријем издања од 1804–1897. године. Наука о богослужењу православне цркве 
Петра Лебедева, први и други део са руског језика превео је и допунио 
најпре професор Карловачке богословије Јован Живковић као литограф-
ско издање 1892/3.33 Потом је исту књигу превео и Божидар н. Јовановић а 
штампао у Београду 1898. године.34 он је 1892. године са руског језика пре-

27 Према проф. Лазару Мирковићу, прво издање књиге одштампао је Јован Витковић у Кра-
љевској универзитетској штампарији у Будиму 1818. г. након тога изашло је њено скраћено 
издање 1821. г. и поново комплетно, 1824. г. Види: Л. Мирковић, Литургика први општи део, 45-46.

28 Српска академије наука, архив у Сремским Карловцима, МПа 396, 1859.
29 В. Вукашиновић, Српска барокна теологија, 160.
30 В. Вукашиновић, Српска барокна теологија, 161.
31 дионисија новаковић, Епитом, нови Сад–Будим 1805, Библиотека матице српске (БМС) 

Р19Ср I 399.
32 дионисијe новаковић, Епитом, Будим 1808, БМС Мк 216.
33 Јован Живковић, Литургика, Наука о богослужењу Православне цркве (прво издање) лито-

графија (Будапест: Хеислер Ј., II кер. Варкертракрарт 1, 1892/3), БМС оЗР IV 7505.
34 Петар Лебедев, Наука о богослужењу Православне цркве 1–2, превео Божидар н. Јовановић 

(Београд: Штампарија код „Просвете“ С. Хоровица 1898).
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вео и Науку о богослужењу хришћанске Православне цркве александра Ру-
дакова.35 до 1920. године објављена су у Београду четири издања ове књиге. 
Пре Божидара Јовановића, од истог аутора књигу под насловом Кратка 
настава о богослужењу православне цркве превео је протођакон, катихета 
гимназије у Задру Хрисант Гркинић.36 Прво издање објављено је 1868. го-
дине,37 а Гркинић је као предложак користио 16. издање Литургике штам-
пане у Петрограду 1881. године.38

Попут Епитома, мистагошка копилација је и дело Калиника Пајси-
јевића, Кратко тумачење божанственог храма и свих у њему свештених 
сасуда и одежди, обичних последовања, божанствене литургије и светих 
црквених тајни.39 Састављено је од дела разних црквених писаца, преведено 
на српски језик и одшатмано у новом Саду 1855. године. Једини литургички 
приручник преведен са грчког језика који смо пронашли је Сокровишче 
Христианское, односно тумачење светих тајни, црквених сасуда и божан-
ствене и свештене Литургије николаја Булгара. Прво издање објављено је 
у Будиму 1818, а друго 1824. године.40 име преводиоца, није наведено, али се 
као могући помиње Лука Милованов, који је и раније преводио богослов-
ске књиге.41

У посебну категорију сврставамо српске литургичке приручнике на-
ме њене богословским и небогословским школама. од друге половине XIX 
века па до његовог краја, штампано их је осам. 

Први српски штампани уџбеник Литургике у XIX веку објављен је у 
Првитељственој књигопечатни у Београду 1860. године, на 272. стране.42 
Премда аутор дела није наведен, архимандрит Теофило Стевановић и Ђоко 
Слијепчевић ауторство књиге приписују београдском митрополиту Ми-

35 александар Рудаков, Наука о богослужењу хришћанске Православне цркве, превео алек-
сандар Рудаков (Београд: Смиљево, 1893).

36 александар Рудаков, Кратка настава о богослужењу православне цркве, превео Хрисант 
Гркинић (Беч: ћ. кр. набавништво школских књига, 1885).

37 а. Рудаков, Кратка настава о богослужењу православне цркве, 17.
38 β., „Кратка настава о богослужењу православне цркве“, Истина бр. 2 (1885): 17.
39 Калиник Пајсијевић, Кратко тумачење божанственог храма и у њему свих свештених 

сасуда и одежди, обичних последовања, божанствене литургије и светих црквених тајни (нови 
Сад: Књигопечатња данила Медаковића, 1855).

40 Сокровище христианское то есть толкованїе св#тых Таинь, Св#тогь храма, Сосuдwвь 
Церковныхь, и Божествене и Св#щенне Лїтuргие (Будинэ: Писмены Кралевскагw Всеuчилища 
Пештанскагw,1824), Österreichische Nationalbibliothek, на: http://digital.onb.ac.at/OnbVie wer/viewer.
faces?doc=ABO_%2BZ186249605, (прeузето 7. 10. 2015).

41 Вељко Миросављевић, „Српске вероучевне књиге у аустроугарској у времену од 1690–1902. 
године (историјско–библиографски приказ)“, Богословски гласник година III књига V (1904): 465.

42 Црквено богословие или Црквесловие (Београд: Првитељствена књигопечатна, 1860), БСП 3378.
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хаилу, са чијим благословом је и објављена.43 Професор Карловачке бого-
словије Јован Живковић сведочи да су из овог уџбеника Литургику учили 
у Карловачкој митрополији.44 

Пет година касније, професор Препарандије у Сомбору и управник 
сомборских основних школа до 1909. године45 никола Ђ. Вукићевић46 на-
писао је Разјашњење свете литургије. Прво издање објављено је у штам-
парији а. Вагнера у Сомбору 1865. године, на 230 страна. друго, треће и 
четврто, скраћена и преправљена, у Панчеву 1876, 1877. и 1895. године. из 
ње су професори предавали Литургику и у Цетињској богословији.47

на нови литургички приручник чекало се пуне две деценије. из загре-
бачке штампарије Карла албрехта изашала је 1885. године Литургика или 
Наука о богослужењу свете православне цркве за школску младеж48 свеште-
ника и професора краљевске велике реалне гимназији у Раковцу николе 
Гр. Живковића. обима је 102. стране. друго, измењено и допуњено издање, 
приређено је и штампано у доњој Тузли 1898. године.49 Премда су је карло-
вачки митрополит Герман анђелић и епископ Горњокарловачки Теофан 
Живковић препоручили за литургички уџбеник средњих школа, професо-
ри београдске богословије Јеврем илић и свештеник протосинђел фирми-
лајан, нису били за то.50 У критикама публикованих у црквеној и световној 
периодици мишљења аутора су била подељена, а највише примедби упу-
ћивано је на рачун стила, језика, изостављања појединих српских све ти-
тељских празника и бројне штампарске грешке.

исте године у Београду је печатана Литургика за српске школе и народ, 
свештеника из Петриње николе Беговића.51 Радио је као катихета и допри-
нео одстрањењу немачког језика из верске наставе и замени српским. Ли-
тургику обима 152 стране написао је с циљем да се у српском народу много 
тога исправи што је пошло путем сујеверја.52 одштампана је 1885. године, у 
београдској Краљевској српској држаној штампарији.

43 Теофило Стевановић, Познавање Цркве или Обредословље, предговор, I; Ђоко Слијепчевић, 
Историја Српске православне цркве II, од почетка XIX века до краја другог светског рата (Мин-
хен: Druckerei „Iskra“, 1966), 465.

44 Јован даниловац, „Карловачка богословија“, 14.
45 Милан Степановић и Карла Селихар, Никола Ђ. Вукићевић (1830–1910)–животопис и би-

блиографија (Сомбор: Педагошки факултет, 2010), 25–76.
46 никола Ђ. Вукићевић рођен је у Сомбору 1830. г. гдје је и преминуо 1910.
47 Степановић и Селихар, Никола Ђ. Вукићевић (1830–1910) животопис и библиографија, 109.
48 никола Живковић, Литургика или Наука о богослужењу свете православне цркве за школску 

младеж (Загреб: Штампарија Карла албрехта, 1885).
49 никола Гр. Живковић, Литургика или Наука о богослужењу Свете православне цркве: за 

школску младеж (доња Тузла: н. Писенбергер, 1898).
50 Јеврем илић, „Главном Просветном Савету“, Просветни гласник свеска 5 (1888): 183.
51 никола Беговић, Литургика: за српске школе и народ (Биоград: Краљевско–српска државна 

штампарија, 1885).
52 н. Беговић, Литургика, предговор аутора, V.
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Са истог места 1888. године изашло је на светлост дана Црквено обре-
дословље за ученике средњих школа,53 обима 65 страна, које је приредио 
архимандрит фирмилијан.54 Књига је поново објављена 1896, 1900. и 1910. 
године. Приручник је оштро и опширно критиковао Јован Вучковић, про-
фесор богословског училишта у Задру, сматрајући да „у њој све није напи-
сано паметно, логично и истинито“,55 да је препуна грешака56 и није за на-
ставу. и поред тога, захваљујући једном запису са прве стране књиге од 15. 
октобра 1922. знамо да је уџбеник кориштен у Карловачкој богословији.

најобимнија српска литургика је Познавање цркве или обредословље 
игумана хаџи Теофила Стевановића.57 Са благословом архиепископа бео-
градског и митрополита српског Михаила, одштампана је Београду 1895. 
године на 500 страна.58 Kњига je настала, пре свега, као резултат ауторове 
љубави према богослужењу и његовог богатог искуства као свеште но слу-
житеља и предавача у богословији, гимназији и учитељској школи у нишу. 
Литургичкој грађи, Стевановић је приступио богословски зрело и критички, 
доприносећи својим додатним коментарима разобличавању наслеђених 
неправилности у служењу свештене Литургије. 

најскромнији приручник, свега 48 страна, је Литургика за православ-
не ученике основних школа Ђоке Милића, учитеља школа у Вршцу и новом 
Саду.59 Прво издање 1899. и друго 1902. године, одштампала је Српска ма-
настирска штампарија у Сремским Карловцима, а преосталих пет: 1907, 
1913, 1926 и 1932. су у новом Саду. С том разликом да година петог издања, 
Учитељског деоничког друштва „натошевић“, није наведена.

Науку о богослужењу Православне Цркве или православна литургика за 
ученике средњих школа60 свештеника и професора–катихета средњих шко-

53 фирмилијан, архимандрит, „Црквено обредословље за ученике средњих школа, Београд 
1888“ (Београд: Краљевска српска државна штампарија, 1888.)

54 Реч је о фирмилијану дражићу, митрополиту скопском од 1902–1903. године. Био је профе-
сор и ректор боеградске богословије и један од најученијих теолога друге половине XIX века.

55 Ј. Вучковић, „Црквено обредословље за ученике средњих школа, приредио архимандрит 
фирмилијан професор богословије“, Хришћанскi весник свеска V–VI (1890): 393.

56 Ј. Вучковић, „Црквено обредословље за ученике средњих школа…“, 392.
57 о његовој литургици писао је 18/5. децембра 2015. умировљени епископ захумско–херце-

говачки атанасије Јевтић. За оца Теофила пише да је „учен човек и зналац више језика, познаје 
Свете Саборе и Каноне, дела Светих отаца и радове учених грчких и руских литургичара, као и 
богослужење Православних Цркви истока“. Према његовим речима, Обредословље је „за див-
љујућa литургичкa студијa“ за XIX век за коју, на жалост, ниje знао кад je састављао своју четворо-
томну нову Пасху. Види: „из литургијске праксе Српске Цркве до 20. века“ (преузето 20. 3. 2019).

58 Теофило Стевановић, Познавање цркве или Обредословље (Београд: Штампарија код „Про-
свете“– С. Хоровица до кр. срп. реалке, 1895). 

59 Ђока Милић рођен је 1852. г. у новом Саду, где је и преминуо 1931. Види: „Милић Ђорђе 
Ђока“, у Енциклопедија Новог Сада књига 15 (нови Сад: 2000): 87.

60 александар Живановић, Наукa о богослужењу Православне цркве или Православна литур-
гика: за ученике средњих школа (Сремски Карловци: Српска манастирска штампарија, 1900).
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ла у осијеку александра Живановића61 одобрио је Свети архијерејски си-
нод Митрополије Карловачке одлуком од 29. марта (10. априла) 1899. годи-
не, бр. М 175/син. 25. Сто петнаест страна првог издања одштампано је у 
Српској манастирској штампарији у Сремским Карловцима 1900. године. 
након тога Литургика је штампана у Загребу 1908. и осијеку: 1917, 1923, 
1930, 1833, 1936. и 1939. године.62 

3.  Допринос литургици и црквеној уметности  
протопрезвитера Јована Вучковића

истраживање и проучавање живота и дела двојице богослова, прото-
презвитера Јована Вучковића и Јована Живковића, за српску Литургику 
кључних личности с краја XIX и почетка XX века, врло је сложен и захте-
ван посао. Упуштање у прикупљање како штампане, тако и рукописне гра-
ђе, не само да од истраживача захтева посвећеност и време, него и позна-
вање друштвених, историјских и црквених прилика у којима су ова двојица 
литурга живела и стварала. Будући да тема заслужује много већи простор 
од тренутно расположивог у овом раду, у наставку ћемо интерпретирати 
само најосновније чињенице да бисмо стекли увид у значајан опус и духовну 
снагу која је красила ову двојицу неуморних служитеља свештеног олтара. 

о приврежности литургичкој науци Јована Вучковића63 сведочи нам 
целокупнo његово стваралаштво. Свестан да је дошло време буђења ове 
запостављење богословске дисциплине, својим радовима потрудио се да 
јој надокнади изгубљено време и постави на место које јој заслужено при-
пада у корпусу богословских дисциплина. Пишући и преводећи увек је 
пред очима имао њене конзументе, свештенике првенствено.64 доказ коли-
ко му је било стало до пастира Цркве говоре нам Вучковићеви преводи 
Шест књига о свештенству св. Јована Златоуста65 Учење апостолско,66 по-

61 александар Живановић рођен је у Тителу 1871. године, а преминуо у осијеку 1936. Види: 
антонић, Милош. „60 година од смрти александра Живановића (1871–1936)“, http://www.
pcelarm.com/Istorija/20 pcelarstva/Aleksandar/20Zivanovic.html (преузето 2. 4. 2019.).

62 александар Живановић, Наукa о богослужењу Православне цркве или Православна литур-
гика: за ученике средњих школа (осијек: Штампарија антуна Рота, 1939).

63 Јован Вучковић рођен је 11. фебруара 1855. године у Бршљаници, у Горњој Славонији (Хр-
ватска) где је стекао основно образовање. нижу гимназију похађао је у Бјеловару, а 1880. године 
завршио је карловачку богословију. У Православном богословском заводу у Задру предавао је 
литургику, омилитику, педагогију с методиком и уређивао познати црквени часопис „истина“. 
Био је професор (од 1891. г.) и ректор (од 1892. г.) Карловачке богословије (предавао увод у 
богословље, омилитику и пастирско богословље). Преминуо је и сахрањен у Пакрацу 17. 10. 1931. г. 

64 Јован Вучковић, „Проповјед у прву недјељу Великог поста–обрачун хришћанина и право-
славног Србина са Црквом“ Српски Сион бр. 9 (1896): 140.

65 Свети Јован Златоусти, Шест књига о свештенству, превео Јован Вучковић (нови Сад: 
издавачка књижарница и штампарија а. Пајевића, 1894.) Језички осавремењено и исправљено 
издање ове књиге изашло је 2007. године у издању Српске патријаршије у Београду.
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том скрипта Православно пастирско богословље67 и низ других текстова. 
на први поглед стичемо утисак да у опусу овог неуморног писца свеште-
нослужитеља доминирају текстови пастирског садржаја. Међутим паж-
љивим ишчитавањем примећујемо да кроз њих увек у првом плану стоји 
служба Божја, служење, Црква и Литургија, као и однос пастира према 
храму и лаицима.

Када говори о храму, Вучковић увек жели да укаже на чињеницу да 
Црк ва није анахрона, те да нема разлике између рáне Христове цркве, када 
се поред свих забрана верни „скупљаху и једнодушно пребиваху у молит-
ви, поуци апостолоској и ломљењу хљеба“ (дела ап., 2. 42) и Цркве времена 
у којем је живео и стварао. и Црква и благодат, и молитве исте су и исти се 
„у Њој хлеб ломи и иста чаша раздаје“,68 цитира Вучковић примећујући 
главни еклисиолошки проблем XIX века да у путиру има Причешћа, али је 
мало оних који га примају.69 Стога поручује да нема другог пута повратка 
Богу изузев оног који води кроз Цркву. Јер, само кроз Њу струји благодат 
духа Светога, који је Сином послан од оца (Јован, 15.26).70 Мишљу да је 
Црква једина „кадра учинити од нас оно што треба да будемо (1. Кор. 15.10; 
2. Кор. 12.9)“ он жели да укаже на могућност дату сваком људском бићу да 
се духовно преобрази, обнови у себи дар Крштења, просвети. Стога и под-
сећа верне на црквене заповести и дужност да недељом и празником одла-
зе у храм, слушају службу Божју, чувају постове (…) и, бар једном годишње, 
исповеде грехе71 и причесте72 духовним јелом и пићем „које приводи ка 
бесмртности“.73

Патетички приступ духовним темама, који је веома често заступљен у 
публикованим текстовима црквене периодике XIX века, није имао само за 

66 Учење апостолско, расправио Јован Вучковић (Задар: Печатња ив. Водицке, 1885).
67 Православно пастирско богословље, манускрипт (Сремски Карловци, 1892), БМС IV 9757.
68 Јован Вучковић, „Проповјед у прву недјељу Великог поста–обрачун хришћанина и право-

славног Србина са Црквом“ Српски Сион бр. 9 (1896): 139.
69 Јован Вучковић, „Проповјед у прву недјељу Великог поста–обрачун хришћанина и право-

славног Србина са Црквом“ Српски Сион бр. 9 (1896): 140.
70 Јован Вучковић, „Проповјед у прву недјељу Великог поста–обрачун хришћанина и право-

славног Србина са Црквом“ Српски Сион бр. 13 (1896): 208.
71 опус Јована Вучковића садржи велики број црквених беседа које је изговорио у различитим 

при ликама и поводима. најзапаженији су беседе посвећене Светој тајни покајања и исповести, 
обједињене у студији 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, зборник 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. 

72 Јован Вучковић, „Проповјед у прву недјељу Великог поста–обрачун хришћанина и право-
славног Србина са Црквом“, Српски Сион бр. 9 (1896): 137.

73 Учење апостолско. расправио Јован Вучковић (Задар: Печатња ив. Водицке, 1885), 52.
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циљ да разнежи душе читалаца, него да их помери из стања равнодушности, 
толико каркатеристичне за лаике наведене епохе. Присустувујући осве-
ћењу обновљене цркве у Пакрацу 22. септембра 1896. године, Вучковић са 
великим одушевљењем говори о богослужењу православне Цркве које „за-
носи душу“.74 дајући му епитет величанствености, он пише да обреди имају 
неодољиву снагу, која осваја душу и људско срце. Међутим, врхунац свега 
је архијерејска литургија.75 отуд долази и његова одлука да преведе једно 
од најпознатијих дела богословске литературе „Учење апостолско“–Дида-
хи. овај ранохришћански текст, за кога се дуго мислило да је загубљен, 
превео је са грчког језика и објавио најпре у часопису „истина“ у Задру 
1885. године.76 Превод је Вучковић посветио „неумрлој сени блаженопочов-
шега архијепископа београдског и митрополита српскога Михаила.“ У 
оп шир ном коментару другог дела књиге преводилац је показао, поред 
знања грчког језика, научну оспособљеност и проницљивост, познавање 
богословских извора и новије научне литературе, поготово литургичара 
XIX века западне и источне Цркве. То ће потврдити у једној од најзначајних 
студија из области историје црквене уметности, „Главнији моменти из 
историје хришћанске ставрографије“,77 коју је написао као професор за-
дарског училишта 1889. године. овом књигом Вучковић је допринео исто-
ријско-богословском сазнању значајног сегмента литургијског простора, 
Крсту, незамисливом у богослужбеном животу хришћанске Цркве. дајући 
историјски пресек настанка и развоја Крста, односно Христовог Распећа, 
Вучковић се као истиниски православни теолог, кроз целу студију држао 
Светог Писма и Светог Предања, указујући на све последице одступања од 
црквених Канона и учења Светих отаца. он је указао на појаву читавог 
низа детаља на српској иконографији, који одступају од предањског пред-
стављања Христовог распећа. У том смислу помиње и путеве који су до-

74 Јован Вучковић, „обновљена црква пакрачка и освећење исте“, Српски Сион бр. 43 (1896): 710.
75 Јован Вучковић, „обновљена црква пакрачка и освећење исте“, Српски Сион бр. 42 (1896): 695.
76 Умировљени епископ захумско–херцеговачки атанасије Јефтић, преводилац Дела апо-

столских ученика са грчког изворника подсетио је читаоце да је пре његовог превода Дидахи на 
српски језик превео „познати професор Задарске богословије Јован Вучковић“, и објавио га у 
Задру 1885. године, након „само две године од Вријенијевог првог издања тог новоткривеног 
ранохришћанског списа“. овим гестом епископ атанасије је указао поштовање, не само профе-
сору Вучковићу, него и осталим „српским преводиоцима и проучаваоцима аспотолских отаца 
и њихових богонадахнутих дела“. Види: атанасије Јевтић, „Kраћи уводи о писцима и списима“, 
у Дела апостолских ученика, превео са грчког језика епископ Захумско–Херцеговачки и При-
морски атанасије (Врњачка Бања–Требиње: Манастир Хиландар, манастир Тврдош, Братсво 
Св. Симеона Мироточивог, Браћа Станишићи–никшић, 2002), 23.

77 Јован Вучковић, „Главнији моменти из историје хришћанске ставрографије“ у Извјештај о 
Православном богословском заводу у Задру за школску 1889–90 година XII (1890):13–68. овај 
Вучковићев рад штампан је 1999. године под насловом Ставрографија. Види: Јован Вучковић, 
Ставроградија (Сремски Карловци: Српски Сион, 1999).
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вели до појаве икона „које не проповедају науку, ни дух, ни предање право-
славне цркве“.78 Као главне узроке тог феномена наводи школовање наших 
сликара на западу, и увоз икона путем поклона и дарова, на које црквена 
власт није у довољној мери обратила пажњу.79 

Као реакција на честу појаву неправославних икона у Карловачкој ми-
трополији, па и шире уследила је опширна студија Пред иконом крштења 
Христовог или Цртица из иконографије.80 У њој се потрудио да разјасни 
која је канонски исправна, а која неисправна Богојављенска икона Христо-
вог крштења. и овде је аутор текста показао стручност, знање, истражи-
вачки дух и жељу да оправда конзерватизам и прошири уска схватања у 
посматрању и поимању хришћанске уметности.

4. Допринос Литургици протопрезвитера Јована Живковића
Представљање богословских дела81 Јована Живковића82 започећемо 

његовим књижевним првенцем, књигом Српски свештеник у Карловачкој 
митрополији, његова спрема, дужност и награда, објављена под псеудони-
мом „Ј. даниловац“ 1890. године у новом Саду.83 Ради се о збирци текстова 
раније публикованих у тадашњој црквеној периодици, од 1888–1890. годи-
не, којим је Живковић на себе скренуо пажњу црквених кругова.84 Судећи 
по садржају радова85 сасвим је јасно да њихов аутор није био обичан сеоски 

78 Јован Вучковић, Ставрографија, 45.
79 ibid.
80 Јован Вучковић, Пред иконом крштења Христовог или Цртица из иконографије (нови Сад: 

Штампарија а. Пајевића, 1891).
81 Јован Живковић је дубок траг оставио и у области литургијског појања. Као плод његовог 

вишедеценијског рада на пољу црквеног пјенија у XIX веку штампан је 1901, Зборник црквених 
богослужбених пјесама, псалама и молитава, заједно са изводом из Типика и црквенословенским 
речником.

82 Јован Живковић рођен је у дероњама у Бачкој 18. априла 1859. г. након основне и занатске 
школе за кројача (1876) школовање наставља у Сремским Карловцима, завршивши гимназију 
(1882. г.) и богословију (1886.г.). Рукоположен је и постављен за пароха у Крушедолу. на конкурсу 
за професора црквеног појања са правилом, литургике и омилитике у Карловачкој богословији 
1892. г., Јован Вучковић га је предложио за професора као кандидата који је, поред објављених 
радова, даровит, трудољубив човек и вешт у црквеном појању и музици. Преминуо је 4. марта 
1929. године и сахрањен на Чератском гробљу у Сремским Карловцима.

83 Ј. даниловац, Српски свештеник у Карловачкој митрополији, његова спрема, дужност и 
награда (нови Сад: Штампарија Српске књижаре Браће М. Поповића, 1890).

84 „Протојереј Јован Живковић“, Гласник Српске Православне Патријаршије година X, бр. 5 
(1929), 77.

85 Садржај ове књиге чине радови под насловом: „Карловачка богословија“, „Св. синод и 
питање о квалификацији за ступање у богословију“, “Стипендија за изображење професора 
богословије“, „Патриаршка библиотека у Сремским Карловцима“, „Преустројство богословије“, 
„неколико примедаба о свештеничкој дотацији“, „нацрт предлога за уредбу о парохијама и 
свештеничкој дотацији“ и „нацрт предлога за уредбу о јерархијском свештеничком мировин-
ском фонду“.
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парох, већ неко ко је врло добро упознат са кључним дегађајима и пробле-
мима Карловачке митрополије друге половине XIX века. Чланком Карло-
вачка богословија, аутор нам је открио реално стање духовног образовања. 
оно се, како наводи, једном ногом, још налазило „у глибу средњег века“,86 
питајући се отворено да ли настава у Карловачкој богословији одговара 
захтевима времена. Поготово ако постоји жеља да „имамо интелектуално 
снажне свештенике“,87 као сталеж од којег се највише захтева, а најмање 
брине.88 

Када је 1896. године у „Српском Сиону“ објавио чланак Кратки преглед 
најновијих писаних литургија (по Катанском и др.)89 тада је са четво ро-
годишњим искуством предавача науке о богослужењу у Карловачкој бо-
гословији спреман био да се ухвати у коштац са озбиљним литургичким 
темама. Указујући у уводном делу на „сагласност“ главних саставних де-
ловa и облика у Литургијама источне и западне цркве, Живковић напоми-
ње да је то стога „што им је свима један почетак“, на ограниченом, заједнич-
ком, простору малобројних хришћана.90 Први је српски литургичар који је 
практично на основу извршене синтезе истраживања својих претходни-
ка91 дао своју схему литургијских типова: 1. Литургије јерусалимско – 
антио хијско – цариградске 2. Литургије александријске 3. Литургије месо-
потамске 4. Литургије западне. Треба приметити да је западно богословље 
кроз литературу већ одавно било присутно на просторима Карловачке 
митро полије и изазивало подозрење у народном благочешћу. Стога је 
Живковић у одређеним моментима показивао извесну резервисаност и 
опрезност, признавајући да се плаши утицаја Римокатоличке на Српску 
Цркву. Према његовим речима, опасност је највише претила од назарена 
и Срба образованих „на западњачким великим школама“.92 

Предавање професора кијевске духовне академије алексеја дми три-
јевског93 О служабнику као књизи тајанственој94 Живковић је превео са 

86 Јован даниловац, „Карловачка богословија“, у Српски свештеник у Карловачкој митро-
полији, његова спрема, дужност и награда, 5.

87 Ј. даниловац, „Карловачка богословија“, 6.
88 Ј. даниловац, „Карловачка богословија“, 5.
89 Јован Живковић, „Кратки преглед најважнијих писаних литургија“ у Српски Сион бр. 39 

(1896): 644–648; бр. 40 (1896): 659–664.
90 Јован Живковић, Кратки преглед најважнијих писаних литургија, 644.
91 Поред A. Катанског, у раду је користио дела немачких литургичара XIX векa др Јохана 

Баптиста, др фердинанда Пробста, од руских извора Собрание древних литургија источне и 
западне цркве, ивана Бобровницког, потом апостолска Правила, Правила Васељенских сабора 
као и дела Св. Прокла, Св. николе Кавасиле и Св. Симеона Солунског.

92 Ј. даниловац, Свештеник у Карловачкој митрополији, 6.
93 алексеј а. дмитријевски (1856–1929) био је професор Кијевске и Казањске духовне ака-

демије. Премда доктор црквене историје, област свог истраживања проширио је и на литургику. 
обрађивао је теме богослужења Руске Цркве XIV века, савремено богослужење на православном 
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руског језика, сматрајући га значајним за православне хришћане изван 
Русије и за „верски доста уздрмани српски народ“.95 највише простора у 
напоменама посветио је проблему интерполације Тропара 3. часа. Комен-
таром на ову интерполацију, указао је на нелогичност овог уметка у Ев-
харистијском канону,96 предложивши да се у припреми издавања новог 
Служебника Тропар 3. часа обележи ситним словима (petit).97 Тако би се, 
сматрао је Живковић, свештеници подсетили да се ова интерполација не 
односи на Евхарстијски канон. а да би им била потпуно страна мисао да 
Тропар 3. часа има било какве везе са даровима који се освећују, препору-
чио је свештеницима да уметнуте молитве, тропаре и стихове, не изговарају 
гласно или полугласно, „као што се то код нас већином ради“, већ у себи 
или тајно.98

Кратки преглед књижевности науке о богослужењу, професора Јована 
Живковића објављен је у „Богословском гласнику“ 1904. године.99 У поре-
ђењу са фрагментом у литографији текст је знатно обимнији. измене које 
су накнадно унесене у штампани текст, указују нам на нова ауторова ли-
тургичка сазнања и много зрелији приступ научним иворима. Колико је 
професору Живковићу у његовом хришћанском животу значила служба 
Божја, најбоље нам илуструју његове речи које је записао у закључку пре-
вода познате књиге руског писца николаја Васиљевића Гогоља „Раз миш-
љања о божанственој литургији.100 он тамо, између осталог, пише о вели-
ком невидљивом, таинственом, дејству „видљиве“ божанствене Литургије 
на душу вернога, која услед пажљивог и марљивог праћења службе, добија 
„узвишено расположење“.101 Међу дејства Литургије на лаика убраја гле-

истоку, а посебан допринос дао је тротомним издањем описа литургичких рукописа сачуваних 
у библиотекама православног истока. Види: н.н. Глубоковски, Руска богословска наука–њен 
историјски развој и савремено стање, превео Миливој Р. Мијатов (нови Сад: Миливој Р. Ми-
јатов, 2010), 119.

94 алексеј а. дмитријевски, „о служабнику“ превео Ј.д., Богословски гласник година II (1903): 
34–44; 118–127; 217–227.

95 дмитријевски, „о служабнику“, 34.
96 Пре Јована Живковића на бесмисленост Тропара 3. часа у Канону евхаристије указао је 

Теофило Стевановић. Види: Теофило Стевановић, Познавање цркве или Обредословље, 198.
97 а. дмитријевски, „о служабнику“, Богословски гласник година II, свеска 5 (1903): 123.
98 ibid.
99 Јован Живковић, „Кратки преглед књижевности науке о богослужењу“, Богословски гласник 

година III, свеска 5 (1903): 345–353; свеска 6 (1903): 429–442.
100 николај Васиљевић Гогољ, „Размишљања о божанственој литургији“, превео: Јован Жив-

ковић, Богословски гласник књига I (1902): 278–285, 340–348, 416–422; књига II (1902): 113–120, 
182–187. Прво издање овог Гогољевог дела објавило је Богословско књижевно друштво „Слога“ 
у Сремским Карловцима 1909, а друго под нешто измењеним насловом Разматрање божан-
ствене литургије у преводу др Емилијана Чарнића, у Крагујевцу 1981. године. Под насловом 
Тумачење божанствене литургије објављена је у издању „Логоса“ у Београду 2012. године.

101 Гогољ, „Размишљања о божанственој литургији“, 186.
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дање на све људе као браћу,102 чувајући то стање љубазног општења с љу-
дима, на сваком месту.103 Свако ко жели да напредује и постане бољи, он 
саветује што чешћи одлазак на Литургију и пажљиво праћење службе, јер 
„она неосетно назидава и образује човека“.104 Живковић је свестан да је за 
оснаживање у љубави неопходан и што чешћи прилазак свештеној Трпези 
љубави, са страхом, вером и љубављу.105 али га и поред тога не напушта 
осећај недостојности, који је прожимао душе верних кроз читав XIX век. 
Стога је и могао да им препоручи следеће: „а ако се (лаик, П.н.) осећа 
недостојним да узме у уста своја самога Бога, који је сам љубав, нека бар 
гледа како се други причешћују, како би неприметно, неосетно, постајао 
савршенији сваке недеље“.106 Утицај божанствене Литургије, сматрао је, 
може да буде „велик и неизмеран“, да све подједнако учи, делује на сталеже 
и звања, „свима говори једно“, „све учи љубави“.107 Међутим, она још сна-
жније делује на свештеника, уколико је побожно са страхом, вером и љу-
бављу служи. Тада ће се кроз његово деловање и речи пројављивати Хри-
стос, било да приволева завађене на помирење, било да склања силнога или 
разјаренога на милост према слабима, било да теши ожалошћенога, или да 
потиштенога – позива на трпљење.108

Поред реченог, поменимо још једном да професору Живковићу, поред 
црквеног појања, немерљиве заслуге на пољу литургичке науке припадају 
због превода на српски језик и допуњеног издања поменуте Наука о бого-
служењу православне цркве Петра Лебедева, чија анализа превазилази ок-
вире нашег рада.

Закључак
Српски јерарси XIX века у великој мери заслужни су за успостављање 

и рад духовних школа у Карловачкој митрополији, где су одувек биле у 
средишту живота богочовечанске Христове Цркве. Као заједнице вере, 
директно су утицале на формирање будућих пастира, свештенослужитеља 
и духовних руководитеља своје пастве. Веома битан сегмент духовног ва-
спитања и образовања односио се на оспособљавање питомаца за њихово 
служење, литургисање. То ће довести до идеје и иницијативе за издвајање 
науке о богослужењу као самосталне научне дисциплине и трасирати пут 

102 ibid. 
103 Гогољ, „Размишљања о божанственој литургији“, 187.
104 ibid.
105 интересантно је да се Живковић овде опредељује за опцију позивања верних на причешће 

на начин карактеристичан за грчку праксу.
106 Гогољ, „Размишљања о божанственој литургији“, 187.
107 ibid.
108 ibid.
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ка појави првих штампаних литургичких приручника. Као што смо могли 
да видимо у почетку се већином радило о преводима са руског језика, уз 
одговарајуће измене и допуне, а мање са грчког језика. Сви поменути при-
ручници намењени су били црквеним или световним школама и припада-
ју епохи друге половине XIX века. Кроз њихово пажљиво ишчитавање пре-
познаје се утицај руског школског богословља, чиме је још једном потвр-
ђена јака духовна веза српског народа и правосланог истока. она ће свој 
највећи одраз доживети управо у богослужењу. Међутим, XIX век дефини-
тивно је означио и благи богословски заокрет према Западу. Захваљујући 
стеченом образовању и познавању страних језика, стасава једна нова ге-
нерација младих теолога са жељом да прошири духовне, научне и културне 
хоризонте. Пишу и објављују чланке, коментаре и критике у разним часо-
писима и листовима, штампају књиге. Међу њима издвојиће се посебно 
двојица трудбеника Христове Цркве, Јован Вучковић и Јован Живковић. 
о каквим год темама да је писао, литургичким, пастирским, омилитичким 
или из домена црквене уметности, Вучковић је проблему прилазио озбиљ-
но, детаљно га изучавајући и као истински богословски мислилац аргу-
ментовано доносио закључке. Ректорски положај у седишту Митрополије 
и Патријаршијска библиотека учинили су му доступном сву расположиву 
литературу и грађу, коју је могао да преводи и искористи је за писање сво-
јих научних радова. Слично можемо рећи и за његовог савременика, по 
годинама нешто млађег Јована Живковића, целим својим бићем посвеће-
ног Цркви, богослужењу, певници. Као искусни предавач Литургике у по-
следњој деценији XIX века, могао је слободно и без проблема да напише 
литургички уџбеник. Међутим, определио се ипак само за превођење, по-
казујући тиме своју хришћанску скромност и смирење. о квалитету таквог 
уџбеника довољно нам говоре допуне у њему као и касније штампани 
фрагменти. и Јован Живковић је својим животом и личним учешћем у 
храму сведочио и заступао Христа и Цркву. Показао нам је у којој мери је 
био упућен у тајне богослужења, светописамско и светоотачко знање и 
актуелну богословску литургичку књижевност. Без проучавања дела ове 
двојице „литурга и литургиолога“ немогуће је на прави начин разумети 
богослужење XIX века.
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Abstract: In the 19th century, there were seven active theological schools in 
the area of the Archdiocese of Karlovci, from Arad in the East to Dalmatia 
in the Southwest. That is where  a study of liturgy ,  the liturgics, was first 
introduced as a school subject. With time, the first liturgical books for both 
religious and secular education appeared there. The number of these books 
was notvast, but it was not insignificant either. They are important for the 
further tracing of the development of this theological discipline until it 
finally became an independent discipline. Apart from the ministers of both 
secular and monastic order as writers, theology – catechisers and teachers, 
the first translators of liturgical works and texts, mainly from Russian, start 
appearing. The confrontation of their opinions and views will cause the 
occurence of criticism and disputes published in clerical periodicals. All of 
this contributes to creating a more accurate picture of the study of liturgy in 
the 19th century.It is also impossible to imagine the study of this discipline 
without being familiar with the the life and work of two most renowned 
ministers, Jovan Vučković and Jovan živković.

Keywords: theological schools, education, the study of liturgy, liturgical 
books, Jovan Vučković, Jovan živković.
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ЖаРКо ВоЈноВић

УТиЦаЈ ниКоноВиХ и ПЕТРоВиХ РЕфоРМи на 
ПиТаЊЕ КЊиГЕ У КаРЛоВаЧКоЈ МиТРоПоЛиЈи  

XVIII ВЕКа

Апстракт: административне мере које се подузимају у првим деце-
нијама постојања Карловачке митрополије представљају покушај ре-
стаурације црквеног живота. У Свештеничким и Монашким прави-
лима (1733) митрополита Викентија Јовановића значајно место заузи-
ма питање књиге. он прописује обавезни књижни фонд којег морају 
имати парохијски свештеници и манастири, уз напомену да те књиге 
морају бити руског порекла. Пошто се код нас у науци није системат-
ски говорило о изворима и инспирацији тих прописа, у овом раду се 
покушава утврдити њихова веза са црквеним збивањима у Русији од 
средине XVII века. анализирају се карактеристични моменти књи-
жне реформе московског патријарха никона, теолошке расправе то-
ком владавине његових наследника, које су имале утицаја на историју 
књиге, а потом и неке од мера реформи Петра Великог, како би се ут-
врдио њихов утицај на законодавство Викентија Јовановића, као и 
далекосежне последице по стање српских библиотека, али и црквени 
живот Срба.

Кључне речи: Карловачка митрополија, Викентије Јовановић, Свеш-
теничка правила, Монашка правила, књига, патријарх никон, ре-
форма, исправљање књига, Петар Велики

Доба митрополита Мојсија Петровића и Викентија Јовановића несум-
њиво је време програмског црквеног просветитељства. Због улоге коју 

је српска православна јерархија добила у оквиру Леополдових привилегија, 
где је првојерарх, касније карловачки митрополит, имао и извесне поли-
тичке ингеренције над православним народом на подручју своје јури сдик-
ције као caput nationis (што је у великој мери одговарало статусу Пећког 
патријарха у османском царству, тј. положају милет-баше), то је просве-
титељство истовремено било у правом смислу и националног карактера. 
нашавши се у великим масама на територији недовољно познате државне 
управе, под новим владаром, Срби у Хабзбуршкој монархији почињу да 
живе као јединствен организам, дефинисан уједно двема нераздвојним 
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тачкама идентитета: верском, која је представљала активно наслеђе Пећке 
патријаршије, и националном, као наслеђем немањићког државног пре-
дања. ове две компоненте ни раније се нису раздвајале, а на територији 
Карловачке митрополије оне ће бити и свесно узгајане и унапређиване. 
Време османског ропства било је доба чувања, конзервације достигнућа 
златног доба српске средњовековне државности. Ступањем под власт Хаб-
збурга, православни Срби добили су прилику, која је у ствари била импе-
ратив, да свој политичко-верски положај почну градити на нов начин. То 
је било неопходно тим пре што се аустријска држава све мање показивала 
толерантном према том шизматичком, културно другачијем организму, 
који је доживљаван не само као страно тело, него и као латентна опасност, 
великим делом и због политичког јачања једноверне Русије. 

Термин просветитељство, који у науци има мање-више јасно значење 
и периодизацију, може се ипак применити и на црквене прилике у неким 
специфичним развојним раздобљима. осим што је појам просвете суш-
тински уско везан за хришћански етос, а сама та реч веома присутна у 
својим граматичким варијантама у литургијској поезији на словенском 
језику, постоје периоди кад се он актуелизује и у виду свесне широке делат-
ности на нивоу целе црквене заједнице. Почетак постојања Карловачке 
митрополије, као de facto независне наследнице Пећке патријаршије у др-
жави Хабзбурга, свакако је обележен таквим планским напором, који у 
суштини има обележје дубоке црквене рестаурације, која се одвија на свим 
нивоима. Разлози су били јасни, а први од њих је угроженост самог цркве-
ног живота у околностима политичке неслободе, које се неизоставно мо-
рају одразити на његов квалитет и квантитет. неминовна криза саме црк-
вене организације рефлектује се на целину, на свим пољима, а можда нај-
већа опасност крила се у процесу дехристијанизације народа и слабљењу 
његове црквености. она је свакако била везана за разарање основне цркве-
не структуре, а то је мрежа парохијских цркава, праћено уједно физичким 
и духовним растакањем монашког живота, нарочито у време великих ра-
това. Такав је свакако био и Бечки рат (1683-1699), општи почетни контекст 
прекретнице о којој ће овде бити речи.

на територији Хабзбурга православни Срби затећи ће се у то време 
као народ који је прошао кроз огромну кризу, која се међутим и даље про-
дубљује, на свим нивоима постојања. Питање физичког и идентитетског 
опстанка могло се решавати само кроз црквену структуру, која је имала 
водећу улогу и у оквиру концепта политичког деловања. Установљење Кар-
ловачке митрополије почетком XVIII столећа почело је одозго, решавањем 
питања односа са државом Хабзбурга, Пећком патријаршијом, а потом и 
организовањем епархија. ипак, потпуна рестаурација морала се изводити 
одоздо, оживљавањем система парохијских цркава као крвотока народа, 
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такође и обновом манастира. Тај у пуном смислу новопросветитељски по-
двиг зачео је Мојсије Петровић као београдско-карловачки митрополит, 
организовањем новог школства, устројеног по угледу на руско, уз руске 
интелектуалне снаге. Један од појавних елемената биће обнова штампања 
књига у Римнику (1726), што је за ову тему изузетно важно, а потом и до-
ношење законских прописа који се тичу црквеног живота у духовном и 
административном сегменту. Његова правила за свештенике само мањим 
делом су сачувана,1 али је из неких других докумената сасвим јасно да се 
радило о покушају стварања комплетног плана обнове црквеног живота.2

најснажнији замах црквена рестаурација доживеће у време његовог 
наследника Викентија Јовановића. Програмом широких визитација, које 
су имале за циљ снимање стања на територији архидијецезе, а истовремено 
и издавањем низа прописа који се тичу функционисања Цркве, овај митро-
полит је начинио темељ на којем ће се заснивати даљи живот Митрополије. 
најважније тачке његове обновитељске делатности била су Свештеничка 
и Монашка правила, издата 1733. године. Због кризе црквене организације, 
губљења црквене свести и опадања нивоа монашког живота, било је по-
требно завести административне мере, које ће представљати основу ре-
стау рације. С једва писменим свештенством и прилично запуштеним, идио-
ритмијским монаштвом, у време снажног државног римокатоличког про-
зелитизма, није се могао са извесношћу очувати идентитет, па тако ни 
спровести идеја црквено-политичког препорода као средства програмске 
обнове српске државности и уједињења Цркве на историјским просторима 
Пећке патријаршије, при чему је важан део свакако била тражена – и на 
папиру добијена – црквено-народна аутономија у Хабзбуршком царству. 
Због тога је требало најпре свештенство, а потом и монаштво, усмерити на 
онај пут који је представљао стандард у време средњовековне Србије. Ва-
жан сегмент тог програма тицао се њиховог образовања, а заједно с њим и 
очувања православности. У свести Викентија Јовановића велики део тог 
подухвата морао се обавити путем књиге.

Колико је он озбиљно узимао књигу као главни просветитељски медиј 
види се из чињенице да се у Свештеничким правилима, која имају укупно 
34 тачке, о књизи говори већ у првој. овај се пропис код нас у науци више 
пута помињао. Његова основа је идеја о обавезној свештеничкој литерату-
ри, састављеној од пет књига – нови Завет, катихизис, десетословије, слу-

1 димитрије Руварац, „Мојсије Петровић, митрополит београдски”, Споменик СКА бр. 34 
(1898): 199-200.

2 о томе погледати: Србољуб Убипариповић, „Богослужбени изазови у Митрополији бео-
градско-карловачкој : доба митрополита Мојсеја Петровића (1718/1726-1730)“, Богословље и ду-
ховни живот Карловачке митрополије (Београд: Монс Хемус ; институт за литургику и црквену 
уметност, 2018): 82-99.
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жабник и требник – које је свештеник дужан не само поседовати, већ и у 
танчине познавати, како би могао ваљано обављати литургијску службу, 
али и подучавати народ основама вере. друга ставка овог прописа везана 
је за идеју нормативности, која се у овом случају тиче порекла књига, а 
садржана је у завршној клаузули овог правила: „ових пет књига да буду 
чисте московске штампе, може и [Кијевско]печерске, само да су исправ-
љене и под именом Синода да буду“.3 ова напомена је индикативна за 
схватања Викентија Јовановића као законодавца: њоме се проглашава ру-
ска књига за норматив. Сличну ствар налазимо и у његовим Монашким 
правилима. Тамо се такође на неки начин прописују обавезне књиге за 
манастирско богослужење (набрајају се, у ствари, стандардне књиге по-
требне за цео годишњи круг), али у свему најважније су напомене уз поје-
дине књиге. Поменувши служабник, митрополит наглашава да он мора 
имати као додатак Известије учитељно. Пошто се оно штампало само у 
руским служабницима (и то од 1699), подразумева се да је у виду имао 
управо њих. напомена уз требник је потпуно декларативна: он мора бити 
„московске печатње“. и на крају прописа, после списка свих потребних 
богослужбених књига, он још једном напомиње: „Све ове књиге да буду 
нове московске печатње, и нека се нико не дрзне да по својој самовољи 
чини друкчије но што је написано у овим књигама“.4 

одлука о примату руске књиге је, као што се зна, имала велике после-
дице по будућност српске књиге и српских црквених библиотека. Међутим, 
код нас се није говорило довољно о њеном правом карактеру, о њеним из-
ворима и узорима. Шта је инспирисало карловачког митрополита да руску 
књигу прогласи искључиво пожељном за литургијско-просветну употре-
бу, и да самим тим дисквалификује традиционалну, српску? очигледно да 
у том акту налазимо још једну важну мисао, а то је идеја о исправности/
неисправности књига. У домаћој традицији она у том виду, какав се јавља 
код Викентија Јовановића, а после и у свести јерархије Карловачке ми-
трополије, није постојала, иако се зна да се непрестано тежило ка што бо-
љим текстовима, нарочито код превода са грчког. Стога треба видети откуд 
она потиче, и на који је начин стигла до наших митрополита. Пошто је ру-
ска књига прокламована као норма, природно је да сам извор те идеје тре-
ба тражити у Русији.

Пре времена о којем говоримо, у оквиру руске државе и Цркве збила се 
су се два велика рестаураторско-реформаторска покрета. Први је, почет-
ком друге деценије XVII века, зачео патријарх никон, а други, од краја тог 
века и почетком следећег, цар Петар Велики. иако су у много чему ова два 

3 аСанУК, МП а, 98/1733, лист 1-1б (прев. Ж. В.).
4 аСанУК, МП а, 118/1733, лист 1-1б (прев. Ж. В.).
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подухвата супротне инспирације и резултата, чини се ипак да су збивања 
у Карловачкој митрополији великим делом одјек онога што се у то доба 
догађало у Русији. Томе је свакако доприносила и општа атмосфера међу 
Србима, у чијој свести је Русија већ задобијала готово митске обрисе због 
ослободилачких нада које су се у њу полагале у време кад су православни 
хришћани политички неслободни (а које су, због материјалне и духовне 
помоћи која је отуд стизала имале сасвим опипљив основ), али и због самог 
постојања тог огромног православног царства, које је тад изгледало као 
права антитеза општем стању, при чему се руски император доживљавао 
као господар свих православних. Зато се свему руском приступало са 
априорним поверењем и уважавањем.

делатност московског патријарха никона у огромној мери тицала се 
књига. Сматрало се у то време, са знатном дозом претеривања, да неис-
правност богослужбеног и вероисповедног текста може довести до неис-
правности вере. иако је у Русији пре њега било уврежено мишљење да су 
управо Грци у последња времена изгубили чистоту вере (вероватно је то 
био одјек флорентинске уније коју је потписао цариградски патријарх, кад 
се и Руска црква одвојила из јурисдикције Константинопоља), као и да су 
њихове књиге, које се штампају код западњака („код немаца“, говорили су 
Руси), такође сумњивог карактера, никон је ту позицију у потпуности про-
менио, заузевши грчку тачку гледишта, по којој су неваљане баш руске 
књиге. инквизиторско спаљивање руских књига на Светој Гори5 био је 
вероватно један од догађаја који је узроковао тај обрт у његовом мишљењу, 
где од тада доминира идеја исправности и неисправности, тј. православ-
ности и неправославности, што зависи од тога да ли је свако слово на свом 
месту. иако је у овоме било доста празноверног поуздања у моћ изреченог 
слова, које бисмо с мало добронамерног претеривања могли назвати ма-
гијским, ово поимање је под утицајем никоновог темпераметног каракте-
ра постало превладавајуће, тим пре што се исправљање текстова, мада не 
тако судбински схваћено, одвијало и за време претходног патријарха 
Јосифа.6 Пошто су у штампаним руским књигама примећене поједине 
грешке (или „грешке“), као и размимоилажење у обредној пракси у односу 
на грчку (што се у Православној цркви дотад није сматрало важним, уко-
лико се чува иста вера), дошло се до закључка да се оне морају исправити 

5 За Србе је занимљиво то што је учесник и жртва тог акта (непосредно пре но што ће никон 
ступити на трон) био познати духовник дамаскин Хиландарац, који се служио руским књигама, 
и који их се јавно морао одрећи због претњи грчких монаха. В. о томе (са дотадашњом лите-
ратуром): Владислав Пузовић, „Суђење дамаскину Хиландарцу на Светој гори и међу пра во-
славни односи средином XVII века”, Анали Правног факултета у Београду бр. 2 (2015).

6 николай федорович Каптерев, Патріархъ Никонъ и его противники въ дѣлѣ исправленія 
церковныхъ обрядовъ (Сергиев Посад : М. С. Елов, 1913), 43-94.
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према старим грчким и словенским рукописима. У начелу, ова идеја је у 
потпуности исправна, и у складу са дотадашњом праксом код словенских 
православних хришћана. Пошто је највећи део средњовековне литературе, 
од богослужбених до отачких текстова, био превођен са грчког, увек се 
тежило да се у преводу сачува апсолутни смисао реченог. То је подразуме-
вало да преводилац буде високог књиж(ев)ног, језичког и богословског 
образовања, јер се хеленски језик сматрао, због свог историјског и прак-
тичног положаја, узором, и у неку руку вишом реалношћу. Зато му је сло-
венски преводилац приступао с молитвеним трепетом, трудећи се да на 
сваки начин нађе одговарајуће речи и реченичне склопове. Разуме се да 
нису сви могли одговорити таквом узвишеном задатку, због чега су се пре-
вођени текстови подвргавали ревизији, или се наново преводило, уз напо-
редно консултовање неколико изворника и ранијих превода.7 У овом сми-
слу, никонова рестаурација представљала би само продужетак те традици-
је. Међутим, његово предузеће суочавало се с великим методолошким про-
блемима, од којих нити један није био на задовољавајући начин постављен, 
а камоли решен.8 на ондашњем степену развоја црквене текстолошке 
археологије било је изузетно тешко утврдити који би то корпус старих 
грчких и словенских текстова уопште морао ући у обзир као узоран у сврху 
исправљања руских књига, а није било ни јасно шта ће се из њих сматрати 
за исправно, а шта не, јер се обредна пракса помесних Цркава знатно раз-
ликовала. Премда се свако локално предање раније узимало као валидно, 
у Русији никоновог доба створена је врло ужарена атмосфера у којој се 
императивно и на брзу руку покушавало решити питање неваљаности до-
ма ћих богослужбених књига, на врло чудан и брзоплет начин стављених 
под сумњу, заједно са праксом двопрстог крштавања, везану за бројне 
древне руске светитеље, што је у свести Цркве увек имало огромну специ-
фичну тежину.

Пошто се сматрало да ће се највећа концентрација поуздано исправ-
них књига наћи на Светој Гори, тамо је послат архимандрит арсеније Су-
ханов,9 како би изабрао и донео оне које ће послужити за ревизију тексто-
ва. Светогорци ће овом захтеву удовољити, одобривши да се скоро 500 
књига пошаље у Москву. осим тога, схвативши озбиљно оно што им је 

7 У српској књиж(ев)ној традицији има доста сведочанстава о овоме, сачуваних углавном у 
записима које су на самим књигама остављали редактори и преводиоци. Класичан пример је 
редиговање Лествице за деспота Ђурђа Бранковића: љубомир Стојановић, Стари српски за-
писи и натписи, 1 (Београд: СанУ: народна библиотека Србије, 1982), бр. 262.

8 николай федорович Каптерев, Патріархъ Никонъ и царъ Алексѣй Михайловичъ, 1 (Сергиев 
Посад: Типография Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 1909), 244.

9 о њему види: Сергей алексеевич Белокуров, Арсений Сухановъ, 1 (Москва : Университетская 
типография, 1891).
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преко Суханова руски патријарх написао о савременим збивањима у Мо-
скви, и сами су му отписали да припази да се не би којим случајем исправ-
љањем књига бавили они који су „напојени с мутног и смрадног потока 
латинског богомрског мудровања“.10 очигледно да је у целом православ-
ном свету постојала свест о потреби да богослужбене књиге буду исправ-
не, што је сасвим разумљиво и очекивано; стога ни спремност Светогораца 
да наруше клетве, редовно исписиване на књигама, које им забрањују да се 
манастирска имовина отуђује, не чуди: на првом месту је била одбрана 
православља, које је било угрожено политички од мухамеданаца, а суш-
тински од стране римске сабраће, при чему се сумњало и у чистоту вере 
многих православаца. Међутим, код патријарха никона та свест је задо-
била готово револуционарни замах, но, на несрећу, уз одсуство јасно дифе-
ренцираних критеријума. Грозничава брзина с којом је он спроводио ове 
мере довела је до потпуно супротног резултата. наиме, при исправљању 
књига редактори су – а они су били углавном са подручја Малорусије (на 
челу с Епифанијем Славинецким), васпитаници тамошњих латинских 
школа – консултовали пре свега нове штампане књиге, како венецијанске 
грчке, тако и малоруске, док књиге које је донео арсеније Суханов (међу 
којима је, истину говорећи, било зачудо мало богослужбених књига) нису 
ни узете у обзир. Парадоксално, никон је, желећи књиге поправити, само 
допринео њиховом кварењу.

одлука о потреби исправљања књига није била ствар патријархове 
самовоље: она је донета на сабору одржаном у Мосви у пролеће 1654. годи-
не, једногласно.11 Примарна тачка целог тог подухвата био је, наравно, слу-
жабник, због улоге коју има у централном хришћанском богослужењу, при 
чему треба имати у виду и теолошке расправе које су се водиле, а тек ће се 
водити, о канону евхаристије. Њега је никон одштампао већ августа 1655, 
додајући му и специфичан предговор, готово манифестног карактера, у 
којем објашњава разлоге и принципе редиговања текста, почевши од тога 
како је „у велик страх упао“ видећи у новим московским печатним књигама 
„много несагласја“, па тако и у самом служабнику нађе „ово придодато, а 
оно изостављено и искривљено“.12 Због тога је цар алексеј Михајлович 
сазвао сабор на којем је решено да се све књиге исправе према старим сло-
венским, које су доношене из манастира и градова широм Русије – „из 
древних руских књигохранитељница“,13 али и према грчким, по које је на 

10 Стојан новаковић, „Прилози к историји српске књижевности“, Гласник Друштва српске 
словесности бр. 25 (1869): 54-57.

11 Дѣѧніе Московскаго собора, бывшагѡ въ царскихъ палатахъ въ лѣто ѿ созданїѧ мира 7162, 
ѿ воплощенїѧ же Божїѧ Слова 1654. (Москва: Синодальная типография, 1887), л. 20а.

12 Служебникъ (Москва: Печатний двор, 1655), 9-10.
13 исто, 21.
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свету Гору послан арсеније Суханов. на тај је начин настао и тај служаб-
ник, судећи барем по овом уводном слову. Међутим, у руској науци је одав-
на утврђено да се то што је у њему изнесено не слаже са чињеницама, и да 
је, насупрот томе, служабник приређен према новијим штампаним грчким 
и малоруским служабницима.14 Колико је овај рад несистематски и недо-
вољно промишљено извођен, говори чињеница да су одмах и у њему при-
мећене грешке, због чега је само у току те исте године издаван још три пута, 
што су противници реформе износили као главни доказ у прилог своје 
тезе о антиправославном умовању руског патријарха.15 Са новим исправ-
кама овај служабник издаван је и наредних година, чиме је цело ово пре-
дузеће већ у почетку обесмишљено, а раскол који је због свега настао по-
казаће се се у пуном смислу трагичним. ипак, руске јерархе неће напушта-
ти идеја о потреби овог дела: страх да се преко „неисправног“ текста у Црк ву 
не увуче каква јерес, снажно исказан у предговору никоновог служабника, 
остаће константа њиховог мишљења и у наредном периоду.

То ће се показати и на следећем сабору, одржаном 1666/1667. иако је 
никон својевољно отишао са патријарашког трона врло брзо, већ у лето 
1858, због несугласица са царем, тек је на том сабору и званично био сврг-
нут. ипак, његово дело није подвргнуто критици, већ је, штавише, коначно 
и узакоњено, што сведочи о виталности његових идеја и њиховој саборној 
рецепцији у кругу високе јерархије. После овога сабора служење по пред-
никоновским издањима више није било могуће, што се види како у њего-
вим одлукама, тако и у архијерејским граматама које ће се после тога раза-
шиљати широм Руске Цркве.16 на њему је најпре у виду исповедања обна-
родована исправност грчких штампаних и старих рукописних књига;17 сам 
овај податак говори о несналажењу руских јерараха у стварима историјске 
текстологије, јер је и међу самим рукописним књигама било разлика, а на-
рочито у поређењу са каснијим венецијанским штампаним издањима. По-
том су новоредиговане књиге проглашене за узорне, што је значило и оба-
везне.18 исто тако је и никонов служабник (до тад штампан у неколико 
различитих измењених издања!), и то његова последња варијанта из 1666, 
проглашен као образац, по којем се од тада имају штампати сва следећа 
издања.19 осим тога, прописана је и обавеза подучавања из књиге Скрижаљ, 

14 николај дмитријевич Успенски, Колизија двеју теологија при ревизији руских богослужбених 
књига у xVii веку (Краљево: Епархијски управни одбор Епархије жичке, 2007), 17-18.

15 исто, 25-27.
16 н. ф. Каптерев, Патріархъ Никонъ, 510.
17 Дѣѧніѧ Московскихъ соборовъ 1666 и 1667 годѡвъ (Москва : Братствo св. Петра митрополита, 

1881), лист 9а прве паг.
18 исто, лист 38а-38б прве паг.
19 исто, лист 15б-16а друге паг.
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новопреведене са грчког и објављене још 1656.20 на овај начин је у крилу 
Руске Цркве прокламован богослужбени и богословски књижни норма-
тив. Противници ових захвата и јавно ће на овом сабору бити оглашени 
као јеретици, а њихови наследници у расколу и даље ће користити пред-
никоновска издања.

осим самог раскола, који је располутио Руску Цркву, контроверзе ће 
се наставити и у следећем периоду у кругу оних који су остали уз ове сабор-
ске одлуке. иако сам никон (који је умро 1671) неће учествовати у спору, 
чини се да је у много чему он представљао наставак ранијих расправа, јер 
ће поново бити постављено питање православности кроз призму књиге, 
овај пут преко сукоба, поједностављено речено, московских хеленофил-
ских и кијевских латинствујућих теолога. Једна од најважнијих тачака рас-
праве тицала се сржи литургије, самог приношења светих дарова, јер су у 
православну праксу продирала на том врло осетљивом месту неправо-
славна учења, што се тицало и никоновских служабника. Латинска струја 
међу православнима (оличена у Симеону Полоцком) сматрала је, по римо-
католичком учењу, да до претварања евхаристијског приноса долази про-
стим изговарањем-понављањем Христових речи на Тајној вечери, док су се 
традиционално учени (Епифаније Славинецки, који је такође био кијевски 
васпитаник, али претходне генерације)21 држали старијег схватања да до 
тога долази кроз особито призивање Светог духа. Спор се у правом смислу 
разгорео тек по доласку у Москву грчке браће Лихуд, при чему су с обе 
стране – а латинску страну је „возглављивао“ ученик Полоцког Силвестар 
Медведев – писани полемички трактати. Расправа је добила и културно-
политичку ноту, а све се окончало анатемом изреченом против „хлебопо-
клоничке“ јереси, осудом Симеона Полоцког и Силвестра Медведева, и 
забраном књига познатих малоруских богослова на сабору 1690. године.22

ова збивања имала су, разумљиво, одјека и на пољу црквене цензуре. 
Упоредо с њима морао се начелно решавати проблем благослова за издава-
ње књига. очигледно да је за московске теологе један од главних проблема 

20 исто, лист 16а друге паг.
21 о разликама између генерација полазника Кијевске духовне академије у то време (кон-

кретно Славинецког и Полоцког): Григорий Григорьевич Миркович, О времени пресуществленія 
св. даровъ : споръ бывшый въ Москвѣ во второй половине xVii-вѣка (Вильна: а. Г. Сыркин, 
1886), 13-14.

22 У питању су била оригинална дела или приређена издања Петра Могиле (Литос, Велики 
требник и служабник), Лазара Барановича (Меч духовный и Трубы словес), Јоаникија Гољатовског 
(Ключ разумения и Мессия праведный), антонија Радзивиловског (Огородок), Кирила Тран к-
вилиона (Евангелие учительное и Перло многоценное) и Теодосија Сафоновича (Выклад о церкви 
святой и ее тайнах). В. а. П. Карташев, Очерки по истории Русской Церкви, 2 (Париж: YMCA 
Press, 1959), 244-255. неки од ових наслова изреком су споменути као кривци за теолошко скре-
тање Силвестра Медведева, при чему се помињу и малоруски служабници: Остенъ (Казань : 
Университетская типография, 1865), 142-144.
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представљала типографија Кијевопечерске лавре, у којој су највећим делом 
сва проскрибована дела и била штампана. Пошто је 1687. Кијевска митро-
полија коначно сједињена с Московском патријаршијом, створени су усло-
ви да руски патријарх стекне не само увид, него и контролу над њеним 
деловањем. осим што се инсистирало на избацивању јеретичких учења из 
књига, и то тако што ће се листови физички издвајати, а уместо њих уба-
цивати нови, са исправним учењем, од тада ће се за штампање нових књига 
морати претходно тражити патријархов благослов. Пошто су књиге мо-
сковског Печатног двора већ биле под таквом врстом надзора, њему је под-
вргнута и кијевска типографија, где су се убудуће могле штампати само 
књиге приређене по моделу московских, које су сматране исправним.23 
Сумња бачена на рад ове древне и вредне штампарије биће тако скинута с 
ње непосредним исписивањем благослова московског првојерарха, што ће 
се одразити и на прописе Карловачке митрополије више од четири децени-
је касније.

У време довршетка Петрових реформи, по укидању Патријаршије, до-
зволу за штампање на малоруској територији (штампарије у Лаври и у Чер-
њигову) даваће духовна колегија, тј. Синод, при чему је било обавезно 
сравнивање с московским издањима.24 на овај начин је московска књига и 
у том периоду, у оквиру сасвим другачијих реформи од оних никонових, 
потврђена као нормативна, и то непосредно пре него што ће Викентије 
Јовановић издати своја правила.

на општи живот Карловачке митрополије Петрове реформе имаће 
свакако велики одјек. овај владар, који ће Русију извести на светску по-
литичку сцену, стећи ће међу Србима огромно поштовање, између осталог 
и зато што се нас нису дотицали сукоби које су његови унутрашњи култур-
ни и друштвени захвати изазвали у Русији. Период његове владавине, који 
је, оправдано или не, називан просветитељским, извршиће знатан утицај 
на српске прилике у Хабзбуршкој империји, и то преко свог основног до-
кумента – Духовног регуламента,25 књижице која је у српским библиотека-
ма XVIII века била врло широко заступљена, што само по себи говори о 
њеној рецепцији на подручју Карловачке митрополије. иако састављена за 
унутрашње, руске потребе, њене идеје су се шириле све до делова аустриј-
ског царства насељених Србима. Може се оправдано претпоставити да су 
просветни напори Мојсија Петровића барем делимично скопчани са оним 

23 Архивъ юго-западной Россіи, 1, 5, Акты, относящиеся къ делу о подчинении Кіевской митро-
поліи Московскому патріархату. (1620-1694 г.) (Кијев: въ Губернской типографіи, 1872), 359-360, 372.

24 Полное собраніе постановленій и распоряженій по Ведомству православнаго исповеданія 
Россійской имперіи, 7 (Санкт-Петербург: Синодальная типография, 1890), 23.

25 Мита Костић, „духовни регуламент Петра Великог (1721) и Срби“, Зборник радова Инсти-
тута за проучавање књижевности САН бр. 17, 2 (1952): 78-82.
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што о значају школа износи Духовни регуламент, који у просветитељском 
духу износи широки програм оснивања училишта. овај спис, самим тим, 
декларативно истиче улогу књиге као главног медија просвећивања,26 што 
је нашло одјека и код нашег митрополита, који врло брзо почиње да штам-
па у Римнику основни школски уџбеник, Прокоповичево Первоје ученије 
отроком. осим тога, руски учитељи који од тада пристижу имаће задатак 
пресађивања руског просветног модела међу Србе.

Питање књиге у Духовном регуламенту обрађује се и ван школских 
тема, али на сличан начин. Пошто маса неписменог света није могла ући 
тако брзо у школски систем, дошло се на идеју да се народ подучава тамо 
где се иначе сабира, а то су цркве. наравно, традиционална православна 
литература није одговарала просветитељском стандарду коју су цар Петар 
Велики и Теофан Прокопович желели установити. Сматрајући да је беско-
рисно читати народу дела отаца Цркве, која нису писана свима разум-
љивим начином, наумили су саставити мање књиге из којих би се народу у 
црквама тумачиле основне истине вере, у циклусима од три месеца, тако да 
би се четири пута годишње могло прочитати све што је предвиђено.27 ово 
би, наравно, била обавезна активност.

из досад реченог јасно је да су идејне подударности између неких аспе-
ката никонове рестаурације и Петрових реформи с једне стране, и про-
светитељско-обновитељских активности Мојсија Петровића и Викентија 
Јовановића са друге, исувише велике да би се могле посматрати као пука 
случајност. нажалост, немамо историјских докумената који би нам откри-
ли непосредне везе ове врсте између руске и српске духовне и интелекту-
алне елите, због чега нам је немогуће са сигурношћу одговорити на питање 
да ли су првојерарси Карловачке митрополије били директно упућени у 
све оно што се у Русији збивало од половине XVII века. иако не знамо, да-
кле, у којој су мери и на који начин код нас могла приспети обавештења о 
свим тим преломним догађајима у братском народу и братској Руској 
Цркви, мање-више је очито да су нека решења до којих се код нас дошло 
морала бити уско везана за њих.

идеја о обавезности појединих књига које морају имати парохијски 
свештеници, изречена у првом члану Свештеничких правила Викентија 
Јовановића, имала је двоструко усмерење: литургијско и образовно. осим 
што јој је циљ било обезбеђивање ваљаног и редовног богослужења, она је 
била усмерена и на просветну делатност. наиме, нови Завет, катихизис и 
Десетословије нису били срачунати само на личну свештеничку употребу 

26 Духовный регламентъ (Санкт-Петербург: б. и., 1721), 12-13.
27 исто, 10.
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ван парохијске заједнице, него је свештеник, напротив, имао обавезу да 
их чита непрестано током године – катихизис је имао прочитати дванаест, 
а тумачење десетословља 26 пута годишње, али зато да би из њих могао 
подучавати народ,28 између осталог и ради одбране од прозелитизма Ри-
мокатоличке цркве. оваква намена књига, њихова обавезност, као и про-
писани ритам читања, директан су одјек горенаведеног правила Духовног 
регуламента. 

најважнија тачка никоновог делања на пољу књиге, која ће имати 
огромне последице на састав и судбину српских библиотека, јесте идеја о 
исправности књига. Премда, како је већ речено, у самој православној тра-
дицији постоји пракса проверавања и побољшања текстова, која се код 
словенских народа најчешће тиче превођења са грчког, до суштинске про-
мене ће доћи кад читав корпус текстова унапред буде проглашен за исправан 
или неисправан, без претходног критичког истраживања и испитивања 
извора. Tакво се гледишта уврежило у време патријарха никона, чијим је 
ауторитетом наметнуто поимање генералне исправности грчке књиге – 
исправности схваћене у догматском кључу – и неисправности сопствене 
традиционалне књиге, руске, и то у првом реду штампане. иако су оваква 
схватања била плод многих неспоразума, које тадашњи теолози нису уоча-
вали (великим делом због недовољних знања, али и због притиска ултима-
тивног редакторског рада), она су у Руској цркви добила и законску, сабор-
ску санкцију, због чега је забрањена употреба ранијих издања. У Карло-
вачкој митрополији примећујемо сличан процес, али без претходних кон-
троверзи које су потресале Руску Цркву: пропис митрополита Викентија 
Јовановића, који се, како смо видели, понавља на исти начин и у Свеште-
ничким и у Монашким правилима, а тиче се озакоњења употребе руске 
књиге, која суштински значи стављање српске ван закона, непосредан је 
рефлекс руских саборских одлука. Јасно је да је њихова примена на српске 
прилике била апсурдна, јер код нас нису постојале не само сличне распра-
ве, него ни поводи за њих. ипак, Викентије Јовановић као да је сматрао да 
су богословски резултати до којих се коначно дошло у Русији идеалан об-
разац и за Цркву којом је он руководио: ако су у великом Руском право-
славном царству успешно решили питање православности богослужбених 
књига, то није било никаквог разлога да Карловачка митрополија, која у 
многоме зависи од помоћи руског государства (као уосталом и цела Српска 
Црква у свим тадашњим државама), не прихвати суд таквог ауторитета с 
пуним поверењем.29

28 аСанУК, МП а, 98/1733, лист 1-1б.
29 има сведочанстава о томе колико се тај увезени руски богословски став уврежио међу 

Србима. Гомирски игуман Теофил алексић, отишавши 1753. у Русију по помоћ, јадикује како се 
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на овај начин одомаћује се још једна важна идеја: замисао нормирања 
богослужбене литературе. очигледно да је од велике важности, у време кад 
се морао по цену живота чврсто регулисати национално-црквени живот, 
била његова потпуна унификација у свим за Србе важним сегментима, 
како на домаћем плану, по узору на руско решење, тако и на међунацио-
налном/међуцрквеном. надајући се и политичком јединству са Руском 
империјом, наши првојерарси су најпре желели остварити потпуну иден-
тификацију с њом и на пољу црквене праксе, која је у њиховој свести имала 
значење догматског јединства. овим путем дошло се до потпуног парадок-
са: српска књига, која је у време никона требало да, заједно с другим древ-
ним књигама, послужи као образац према којем ће се устројити руска књи-
га, на српској територији Карловачке митрополије доживљава делегити-
мизацију, уступајући тој нововековној руској књизи, у којој је, да забуна 
буде већа, било доста неправославних наноса, какве наша стара књига није 
познавала. овај парадокс постаће један од главних разлога полаганог не-
стајања српске књиге из наших богослужбених средишта: иако се, колико 
знамо, није физички уништавала, она бива неважна, сувишна, и самим тим 
непотребна.30 Криза сопственог идентитета тако је прошла кроз неколико 
превратничких фаза, које можемо назвати ланцем неспоразума. најпре је 
патријарх никон напустио изворно руско становиште, и прихватио грчко, 
које је на тај начин постало тобоже изворно руско. Потом је Викентије 
Јовановић одбацио оригинално српско, и пристао уз руско, које је већ пре-
живело приличну псевдоморфозу, да би оно коначно, у свести наших пре-
дака, у међувремену почело да се доживљава као парадигма српског. Коли-
ки је рефлекс тих неспоразума видимо из околности да се неке савремене 
паратеолошке расправе темеље управо на њима.

о везаности за руске богословске диспуте одлично сведочи још један 
већ навођен детаљ из прописа Викентија Јовановића. он, наиме, опреде-
ливши се декларативно за руску књигу, ипак прави разлику између књига 
московске и кијевске штампе. Московска књига је несумњиво парадигма, 

код нас још увек служи из рукописних (тј. српских) служабника, који су, по његовом, „неисправ-
љени“, па ће довести народ у верску заблуду (Стеван димитријевић, „Грађа за српску историју 
из руских архива и библиотека“, Споменик СКА бр. 53 (1922): 73). Кад Јован Рајић, у својој при-
повести о настанку његовог катихизиса, у уводном делу говори о дотадашњој српској црквеној 
просвети, лоше стање осликава казујући да „није било ни црковних правилних књига печата-
них, но само рукописних, и то веома ретких“ (Јован Рајић, Историја катихизма (Панчево: 
Браћа Јовановић, [1884]), 20-21). 

30 Положај српске књиге одлично осликавају манастирски инвентари, који се у Карловачкој 
митрополији обавезно састављају од почетка 70-их година тог века: у некима од њих српска 
књига (рукописна као и штампана) дата је као посебна целина, али увек на самом крају инвен-
тара; то је просто одраз њене неактивности, при чему је у најбољем случају имала статус му-
зејског предмета.
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док се кијевска узима с резервом. Зато и стоји та донекле чудна напомена: 
ако су књиге кијевског порекла, морају бити „исправљене“, а видљиви знак 
тога јесте да су штампане с благословом патријарха, тј. касније Синода. 
ово је апсолутан доказ да је карловачки митрополит добро био упознат са 
оним што се збивало за никонових наследника Јоакима и адријана, у чије 
време се прописује патријарашки надзор над радом типографије Кијево-
печерске лавре, због ранијих сумњивих дела напечатаних у њој. исте ће 
мере бити поновљене, како смо видели, и у прописима петровске епохе, 
донесеним деценију пре но што ће Викентије Јовановић ступити на карло-
вачку катедру. ако је нашао за сходно да своје клирике изричито упути да 
при набављању књига обавезно добро погледају импресум, тј. први лист 
богослужбених књига, где су се штампали подаци о самом издању, и да код 
кијевских књига обавезно потраже информацију о благослову највише 
црквене власти, то је јасан знак да је сам прихватио још један званичан став 
Руске патријаршије, водећи рачуна да се на подручју његове јурисдикције 
не поткраде ишта што би било противно мишљењу друге помесне Цркве, 
узетом као врховни – не спољашњи, већ унутрашњи – ауторитет.

до русификације српске културе књиге у 18. веку свакако би дошло и 
без ових административних мера Викентија Јовановића, које су потом по-
нављали и његови наследници, као и неки други епископи. Српска се књига 
више није могла одавно набављати, јер се није ни штампала, а преписивање 
је у новим околностима, кад је требало обнављати богослужбени живот, 
било сасвим неефикасно. Једино тржиште где су се могле добавити књиге 
погодне за домаћу употребу било је руско, и њиме су се масовно (кроз цео 
XVII век, па чак и раније) користиле српске цркве од Хиландара на југу до 
Коморана на северу српског простора, од Ходоша на истоку, па до Трста на 
западу. Међутим, административно установљење норматива за Србе, које 
је руску књигу – а то значи и руску црквену праксу, теологију, рускословен-
ски језик, руску просвету… – прогласило за парадигму и обавезу, значило 
је у многоме промену идентитета. иако је Карловачка митрополија и тим 
средствима, између осталог, у преломним тренуцима своје историје не са-
мо одржала у историји него у великој мери омогућила суштинско напре-
довање целокупног српског црквено-националног живота, што ће се у пу-
ном сјају и значају показати тек са обнављањем српске државности после 
противосманских устанака почетком XIX века, ипак ће тиме бити изазва-
ни и неки даљи трагични неспоразуми, попут несретног решавања језичког 
питања.

Треба за крај рећи и да нису све мере патријарха никона, његових на-
следника, као ни Петра Великог, које су се тицале питања књиге, ушле у 
карловачко црквено законодавство. није се, рецимо, обраћала пажња на 
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то да забрањена дела малоруских теолога остану ван употребе; штавише, 
нека од њих била су изузетно популарна, о чему сведочи чињеница да их 
често налазимо по старим српским библиотекама, а поједина су чак и пре-
поручивана од црквене власти за читање (тешко је рећи да ли су наши 
митрополити уопште и знали за тај детаљ постниковских контроверзи). 
осим тога, било је тешко дословно на делу испунити мере Викентија Јова-
новића, јер је и наредних деценија по српским манастирима било доста 
прениконовских издања, као и кијевских штампаних пре сједињења Ки-
јевске митрополије с Московском патријаршијом, па чак и књига из уни-
јатског љвова. Вероватно да су се српски свештенослужитељи, због велике 
скупоће књига, као и због немогућности да се у сваком тренутку набави све 
што је потребно, морали сналазити с оним што им је било доступно. до-
дајмо и да правила Викентија Јовановића нису свуда била једнако пошто-
вана, чак су понегде, због немара манастирских настојатеља, била и непо-
зната, о чему сведоче поједини документи. ипак, статистички преглед го-
вори да су све српске библиотеке, не само на подручју некадашње Карло-
вачке митрополије (и Хиландар, као стуб средњовековног предања), од 
тада дубински русификоване, толико да чак ни у неким древним манасти-
рима више одавна нема нити једне изворно српске књиге. а колико се ду-
боко руска парадигма путем ове књижне реформе укоренила, види се из 
чињенице да у Српској Цркви све до данас рускословенски језик, имамо ли 
у виду целокупан корпус богослужбених текстова, још увек суверено влада. 

Summary: In the 3rd and 4th decades of the 18th century in the Metro-
politanate of Karlovci, a programmatic restoration of the life of the Ortho-
dox Church occurred. Metropolitans Mojsije Petrović and especially 
Vikentije Jovanović made rules for reforming monasticism and promoting 
priestly activity. Books were one of the most important elements of this 
renovation. Vikentije Jovanović made a rule that they must be exclusively 
of Russian origin, prescribing how they should be used. These rules are an 
echo of what happened in Russia at the time of the reform of Patriarch 
Nikon, when the standardization of church books carried out: new Mos-
cow books were proclaimed exemplary and Kiev ones came under the 
control of the Moscow Patriarchate. The reforms of Emperor Peter the 
Great were equally influential, spreading among the Serbs through a man-
ifesto known as the Duhovnyj regulament (Spiritual Regulation). Because 
of this, a Russian-inspired education was introduced in the Serbs and the 
old Serbian worship books were removed from use, with the adoption of 
the Russian  version of the Old Slavic language.



146 | АНА РАДАКОВИћ

ана РадаКоВић

КЊИГЕ ЗА НАРОД – ПРоСВЕТиТЕљСТВо  
У СЛУЖБи оЧУВаЊа идЕнТиТЕТа

Апстракт: у попришту сукоба између хабзбуршких власти и ма ђар-
ског племства у другој половини 19. века, положај српске националне 
мањине на тлу данашње Војводине знатно се променио. Повластице 
које је деценијама уживала као бранилац Царства од османлија у 
складу са новим политичким околностима постепено су се сма њи-
вале. аустро-угарском нагодбом из 1867. године то српско станов-
ништво преко Саве и дунава директно је потпало под управу мађар-
ских власти које се нису устручавале да занемаре законе које су шти-
тиле мањинске народе Хабзбуршке монархије. агресивна политика 
нове управе и свеприсутна мађаризација подстакле су изузетно јаку 
културну делатност српских интелектуалаца које је окупљала Матица 
српска. Њихов просветитељски рад за српску заједницу у Монархији 
крајем 19. и почетком 20. века најбоље се огледа у покретању едиције 
„Књиге за народ“ у оквиру издаваштва Матице српске.

Кључне речи: Матица српска, књиге за народ, Тихомир остојић, Закон 
о народностима, мађаризација

Долазак српског народа у јужну Угарску
од краја 14. и почетка 15. века може се пратити досељавање српског на-

рода на просторе јужне Угарске. Поставши вазал угарског краља Жигмун-
да (1387-1437), деспот Стефан Лазаревић (1389-1427)1 уједно постаје и угар-
ски племић са поседима на подручју краљевине Угарске. Већ од тада могу 
се пратити миграције становништва из српских земаља ка северу.

Све чешћи упади турске војске и коначан пад Српске деспотовине 1459. 
године довели су до масовнијих и учесталијих померања преко Саве и ду-
нава. Знатан број оних који су прешли на тло Угарске наставио је борбу 
против османлија, али овог пута у служби угарског владара. најпознатији 
међу њима био је свакако потомак српских деспота из династије Бран-
ковића, Вук Гргуревић Бранковић, познатији у народном предању као 

1 од 1389. до 1402. носио је титулу кнеза. деспотску титулу добија тек 1402. од византијског цара.
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„Змај огњени Вук“ који је служио угарској војсци у време краља Матије 
Корвина. Заузврат добио је поседе Сланкамен и Купиник у Срему. Потом, 
значајан допринос борбама против Турака дала су и браћа Стеван и дми-
тар Јакшић, који су од краља за себе и својих 1.200 војника добили поседе 
на Моришу. на додељене поседе годинама је долазило становништво из 
некадашње деспотовине како у својству радне снаге, тако и да врши војну 
службу. Према појединим угарским извештајима са краја 15. века, до тада је 
већ на ове просторе пребегло око 200.000 душа.2

Прва половина 16. века и долазак султана Сулејмана I (1520-1566) на 
престо донели су нове сукобе који су директно утицали и на становнике 
српског порекла у Угарској. након битке на Мохачу 1526. године, Мађарска 
(на чијој страни се борио велики број Срба) је доживела потпуни пораз. 
Међутим, Хабзбуршка монархија је ипак осмислила нови вид одбране од 
даљег продирања османлија – Војну крајину. Војна крајина је требало да 
представља посебну установу и у потпуности засебну јединицу унутар 
Царства која је имала за циљ одбрану његових граница. на тај начин се, 
између осталог, заобилазио изузетно тром систем регрутације војника ко-
ји је до тада зависио превасходно од земаљских сталежа. Пруживши на-
роду могућност да се настани на тлу Војне крајине, он је био поштеђен 
плаћања дажбина, али и дужан да по потреби отпреми војску по царевом 
наређењу. овај систем био је на снази до 1770. године. Стварање Војне кра-
јине званично је отпочело 30-их година 16. века досељавањем Срба-ускока 
у Жумберак (подручје Крањске). Положај тог становништва формално је 
био регулисан тек дипломом цара фердинанда II3 1627. године када је уста-
новљено да становници Војне крајине имају право на посед и да су потчи-
њени искључиво аустријском цару. Године 1630. са истим циљем, раздва-
јања провинцијалних територија и Војне крајине, донесени су и Српски 
статути (Statuta Vlachorum) за Вараждински генералат којима су проши-
рене одлуке дипломе.4

наредни велики талас сеоба народа са некадашњих српских територија 
уследио је у време Великог бечког рата (1683-1699). Патријарх арсеније III 
Чарнојевић успео је да издејствује код цара Леополда I (1658-1705) попри-
лично добре услове за српско становништво које је требало да насели опу-
стошене делове јужне Угарске. Привилигијама из 1690. и 1695. године зага-

2 С. Гавриловић, Из историје Срба у Хрватској, Славонији и Угарској (xiV-xix век), Београд 
1993, 11-12.

3 Владао као цар Светог римског царства од 1620. до 1637. године.
4 Вараждински и Карловачки генералат били су основне јединице старе Војне крајине. Више 

о овоме у В. С. дабић, Сеобе Срба у Хрватску и Славонију од почетка xVi до краја xVii века, 
Београд – Краљево 1992.
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рантоване су им слобода вероисповести и право избора духовног и светов-
ног вође.5 на ове начине Срби одржавају свој етнички, верски и културни 
идентитет упркос непостојању сопствене државе.

Смањивање привилегија
другу половину 18. века аустријске царевине обележила је владавина 

Марије Терезије (1740-1780) и њеног сина Јозефа II (1780-1790).6 Период у 
историографији познат као „просвећени апсолутизам“ довео је до секула-
ри зације државе у извесном смислу. То се одразило и на црквене органи-
зације некатоличког становништва на тлу Царства. Прелазак у римокато-
личанство који је био подстицан и више него пожељан, као и одвајање 
државног од верског апарата у великој мери за време ових владара, учи-
нили су да се положај православних становника у јужној Угарској доста 
погорша.7

Револуционарна 1848. година пробудила националне страсти код на-
рода Хабзбуршке монархије. Српска заједница у Царству нашла се у по-
пришту сукоба између аустријског двора и Мађара који су по сваку цену 
захтевали већа права и учешће у власти. одбијени од угарских сталежа, 
Срби су махом прешли на страну Беча. исход њиховог учешћа било је 
осни вање Војводства Србије и Тамишког Баната, посебне круновине ау-
стриј ског царства са центром у Темишвару.8 Тиме су званичне власти из 
Беча „казниле“ мађарско племство и обезбедиле додатну подршку међу 
српским становништвом. оснивање ове посебне територије директно по-
дређене двору (у наплати пореза прескочени су били мађарски племићи) 
ипак није било у потпуности остварење сна Срба са подручја јужне Угар-
ске. Војводство није обухватало све Србе у Монархији и Срби нису имали 
знатну већину у односу на друге народе. Политика контролисања мађар-
ских сталежа одржавањем творевине какво је било Војводство трајала је до 
1860. године. Како би задовољио претензије Мађара, који су претили но-
вом побуном, почетком 1861. године цар франц Јозеф (1848-1916) званично 
је дозволио уграску анексију Војводства. о тренутном огорчењу Срба и 
Румуна сведочи спис На Туцин-дан Светозара Милетића. То је био почетак 
побољшавања аустро-угарских односа на уштрб привилегија које су ужи-
вали други мањински народи Монархије.9

5 Ј. Радонић, М. Костић, Српске привилегије од 1690. до 1792, Београд 1953.
6 У периоду од 1740. до 1780. године Марија Терезија била је краљица Угарске, а њен супруг 

франц I цар Светог римског царства. након супругове смрти 1765. године, учинила је свог сина 
Јозефа својим савладаром и царем. Јозеф II постаје владар целокупне Хабзбуршке монархије тек 
након мајчине смрти 1780. године.

7 С. Гавриловић, нав. дело, 37-48.
8 Исто, 253-335.
9 Видети З. Стевановић, Војводство Србија и Тамишки Банат (1849-1861), нови Сад 2014.
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аустро-угарском нагодбом 1867. године, цар је оставио одрешене руке 
мађарским властима за решавање унутрашњих проблема Угарске, какво је 
на пример било и питање националних мањина. Године 1868. Угарски са-
бор доноси Закон о народностима којим је Србима дозвољено да самос-
тлно уређују црквене, школске и фондовске послове, али је прописао и 
озбиљан државни надзор чиме је остављено знатно много простора за 
кршење начела прописаних законом. овим законом такође је предвиђено 
постојање само једне, недељиве, мађарске политичке нације којом су обу-
хваћени сви становници Угарске. ове одлуке су мађарске власти неретко 
користиле у контролисању српских поданика.10

Укидање Војводства и доношење Закона о народностима поделило је 
српску јавност у Угарској. док су црквени представници и конзервативци 
имали прагматичан приступ односима са бечким двором, наиме сматрали 
су да српска мањина треба да настави да рачуна на „милост“ цара, радикал-
на Уједињена омладина српска окупљена око Светозара Милетића залага-
ла се за потпуни раскид са Бечом и политичку борбу за признање аутоном-
не Војводине од стране Мађара.11

Прелаз између 19. и 20. века затекао је Царевину у озбиљним унутраш-
њим проблемима. национализам грађанске средње класе био је махом проу-
зрокован појавом индустрализације у аустрији, али и пропадањем пољо-
привреде у Угарској. Сукоб између крупних магната и мађарског ситног 
племства резултирао је оштром борбом за национално питање која је не-
ретко занемаривала одредбе Закона о народностима. Мањински народи у 
Уграској су због тога трпели највећи последице. народ је са свих страна био 
„подстицан“ да се асимилује - од конкурса и новчаних награда за учешће у 
организацији прославе хиљаду година мађарског народа у Панонији, до 
тога да је једина квалификација за рад у бирократком систему била позна-
вање мађарског језика. Такође се у једном тренутку на Угарском сабору 
потегло питање и грађанског насупрот црквеног брака. Такав потез дирек-
тно је имао за циљ смањење утицаја Цркве. Кулминација овакве политике 
било је доношење апоњијевог Закона о школству 1907. године, по коме су 
наставници морали да полажу посебну заклетву на оданост и могли су да 
изгубе посао уколико њихови ученици не би знали добро мађарски језик. 
овим је апоњијев закон уништио аутономију српског народа у Угарској у 
„школским стварима“ која му је призната чланом 9 из Закона из 1868. и 
Школском уредбом о вероисповедним народним школама из 1872. го-

10 М. Савин, Политичке активности Срба у Војводини од Аустроугарске нагодбе до Велико-
кикиндске конференције, Културни центар новог Сада, октобар 2017.

11 Исто.
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дине.12 Слично овоме, мађарско ситно племство спречавало је и политичко 
истицање других народа – осуда и мешање у рад њихових организација. на 
пример, у српској заједници то је била појава нотабилитета. нотабилитети 
су заправо били пежоративни назив у народу за политичаре који су у по-
четку били у редовима Српске народне слободоумне странке Светозара 
Милетића, али који су се врло брзо одметнули од његовог Бечкеречког 
програма и почели да спроводе проугарску политику.13 ово су били само 
неки од начина на које је мађарско ситно племство задобило и одржало 
монопол на запослења како у државној служби, тако и на слободне про-
фесије и додатно угрозило положај националних мањина у Угарској.14

Матица српска и едиција књиге за народ
Матица српска је од свог оснивања 1826. године пролазила кроз неко-

лико криза. након премештања из Пеште у нови Сад 1864. постаје језгро 
окупљања младих што је убрзо изазвало подозрење код мађарских власти.

окупљајући најзначајније интелектуалце тог доба, Матица је постала 
прворазредна национална институција од изузетног значаја за очување 
језика, књижевности, културе и, свакако, српског националног идентите-
та. Уз Православну цркву, постала је кључни чинилац у борби против ма-
ђаризације крајем 19. и почетком 20. века. Таква, послужила је и другим 
словенским народима као инспирација за оснивање сличних институција. 
Убрзо су основане: Матица чешка (1831), Матица илирска (1842), Матица 
лужичкосрпска (1847) итд.15

Преношењу седишта у нови Сад претходило је укидање Војводства 
Србије и Тамишког Баната, као и организовање велике манифестације по-
водом стогодишњице рођења Саве Текелије 1861. где је кључну улогу имала 
управо Матица српска. Брижљиво планирање овог догађаја имало је за 
циљ да покаже јединство српског народа. Званице су биле делегације из 
свих територија насељених српским становништвом, као и представници 
свих удружења и институција које су делиле идеје са Матицом српском. 
након овога политика одолевања мађарској асимилацији постала је водећа 
за целокупну делатност Матице.16

Како су се односи између мађарских власти и мањинских народа све 
више затезали, тако је и рад Матице постајао све важнији. Године 1885. 

12 љ. драгосављевић Савин, Сутон либерализма и његова рефлексија на културни живот 
Новог Сада, Културни центар новог Сада, децембар 2016.

13 Видети више М. Савин, Нотабилитети и њихова политика у Војводини, Културни центар 
новог Сада, април 2017.

14 а. Џ. П. Тејлор, Хабзбуршка монархија 1809-1918, Београд 2001, 209-211.
15 Б. Ковачек, Матица српска 1826-2001, нови Сад 2001, 10-11.
16 Исто, 13-14.
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Ђорђе натошевић и Ђорђе Рајковић у оквиру издавачке делатности Мати-
це покрећу едицију под насловом „Књиге за народ“. ова серија свезака 
излазила је од 1885. до 1932. године, мада је витални значај имала у деценији 
пред балканске и Први светски рат. објављено је преко 160 свезака које су 
заједно са Календаром Матице српске представљале врло приступачно и 
читљиво штиво штампано у великом броју примерака.17 идеја је била да 
окупљени интелектуалци и стручњаци кроз ове књиге обучавају народ 
моралу, честитости, поштењу, али и практичним стварима неопходним у 
свакодневном животу и послу (од земљорадње до васпитавање деце). Ме-
ђутим, како је главни циљ ипак било изучавање и очување језика, историје 
и обичаја српског народа, није зачуђујуће да су међу ауторима били бројни 
историчари, попут: Владимира ћоровића, Јована Радонића, Станоја Ста-
нојевића; или књижевници: Стеван Сремац, Симо Матавуљ и можда један 
од најзанчајнијих људи за опстанак ове едиције уопште - Тихомир остојић, 
филолог и историчар књижевности.18

Како су се погоршавали односи између аустро-Угарске и Србије тако 
се појачавало и објављивање унутар ове едције - од тема до бројности ти-
ража. оваква, из политичке перспективе пре свега, директна активност 
Матице српске показала се као врло корисна у преброђивању изузетно 
тешког периода за српско становништво на подручју данашње Војводине.

Тихомир Остојић
Један од најзначајнијих људи за едицију „Књиге за народ“ био је фило-

лог и историчар књижевности Тихомир остојић. Сарадник од 1891. и члан 
редакције од 1900, дао је изузетан допринос и као један од аутора. Тихомир 
остојић, кључна личност за реформисање Матице српске на преласку ве-
кова, започео је као стипендиста Текелијанума, студирао је словенску фи-
лологију у Пешти и Бечу, где је и докторирао темом о доситеју обрадовићу 
(1907).19

Сакупљање народне поезије била је једна од ствари којом се бавио Ти-
хомир остојић. У том смислу свакако је био Вуков настављач. У оквиру 
„Књига за народ“, писао је радове и приређивао народне песме о Косов-
ском боју, Марку Краљевићу, ускоцима. Такође је од периодичних публи-
кација уређивао и Покрет, Летопис Матице српске и Календар Матице 
српске и сарађивао са готово свим листовима који су излазили у периоду од 
краја 19. до почетка 20. века. 

17 Исто, 14-15.
18 Видети Ј. николић, Библиографија Матице српске 1826-1949, I том, нови Сад 1976.
19 Ђ. Бубало, „Тихомир остојић“ у: Енциклопедија српске историографије, Београд 1997, 547-548.
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Превасходно се залагао за идеју новог покрета младих који би осавре-
менили јавни и културни живот српског становништва на тлу Монархије 
и у свему томе видео је управо Матицу српску као предводника делатности 
које ће остварити те идеје. Био је један од водећих људи у најзначајнијој 
националној институцији у тренутку разбуктавања националних страсти. 
након успеха српске војске у балканским ратовима, у Календару Матице 
српске за 1914. годину објављен је прилог у част тих победа и нада у коначно 
стварања јединствене државе свих Срба. То је дало повод мађарским вла-
стима да се умешају у рад саме организације и стану спроводити истрагу. 
Питање је шта би се догодило са Матицом да Тихомир остојић није „пру-
зео кривицу“ и поднео оставку.

Први светски рат провео је у изолацији и немаштини, што је најверо-
ватније резултирало болешћу од које је умро неколико година касније. 
Тихомир остојић – филолог, историчар књижевности, уредник бројних 
публикација, професор гимназије у новом Саду и универзитета у Скопљу; 
остао је понајвише упамћен као велики национални радник који је дао из-
узетан допринос очувању историјске свести и националног иднетитета 
међу српским становништвом преко дунава и Саве.20

Закључак
од краја 14. века српско становништво обитава на просторима јужне 

Угарске и у складу са тренутним политичким околностима мењао се његов 
положај. Проблеми са којима се сусретала Хабзбуршка монархија одрази-
ли би се директно или индиректно и на мањинске народе на њеној тери-
торији. Унутрашњи сукоби између двора у Бечу и мађарског племства кра-
јем 18. и кроз готово целокупан 19. век довели су до смањења привилегија 
које је уживао српски народ у јужној Угарској.

Крај века обележило је разбуктавање националних идеја што је имало 
је за последицу врло агресивну политику мађарских власти према нацио-
налним мањинама који су живели под њеном управом. Страх од мађа-
ризације и губитка сопственог националног идентитета био је више него 
реалан међу српском заједницом преко дунава и Сава. Матица српска, као 
институција број један од националног значаја у том тренутку, одиграла је 
своју кључну улогу. Једна од можда најделотворнијих активности које је 
спровела у борби за очување историје, језика и културе српског народа 
било је покретање едиције „Књиге за народ“. ове публикације које су има-
ле за циљ да што јасније и у што већем броју допру до српског народа у 

20 М. Матицки, „Тихомир остојић у контексту националног и просветитељског програма 
Матице српске“, Зборник Матице српске за књижевност и језик, књига 64 (2016), свеска 1, 211-216.
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Монархији и прошире како просветитељске идеје тако и национални за-
нос, биле су од круцијалног значаја у годинама уочи Првог светског рата. 
Заслуге за толику успешност ових свезака свакако иду Тихомиру остојићу, 
првом човеку редакције тих преломних година.

summary
The presence of Serbs in the territory of present-day Vojvodina, or once 
known Southern Hungary, date from the late 14th century. Escaping from 
the Ottoman threat was the main reason for this migration to the North 
and a large number of Serbs who migrated to the Kingdom of Hungary 
mostly served as soldiers. The status of the Serbian community in the Mon-
archy had been changing through centuries depending on the current po-
litical circumstances.
The oldest cultural-scientific institution that was vital for the national re-
birth of the Serbs in the 19th century was Matica srpska formed by Serbian 
intellectuals living in Hungary. They firmly fought the violent assimilation 
done by Hungarian authorities in the 19th century. Matica srpska intro-
duced very strong national and enlightment program starting the library 
„Book for the People of Matica srpska“. One of the most important editors 
was Tihomir Ostojić, philologist and literature historian.
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ЗоРан РанКоВић

о ЦРКВЕноСЛоВЕнСКоЈ оРТоЕПиЈи  
У СРБа

Апстракт. У овоме раду пажња је посвећена представљању српског 
изговора црквенословенских богослужбених текстова. наиме, ус-
вајање рускословенског језика од стране српских говорника пратила 
је извесна конфронтација тога језика како са српским тако и са српско-
словенским језиком. Под утицајем ових двају језика, рускословенски 
се на српском говорном подручју изменио, пре свега, на пољу говорне 
реализације. Тако је настала српска редакција рускословенског језика, 
код Срба позната као црквенословенски језик, чије основне одлике 
представљају резултат процеса србизирања рускословенског језика.1

Кључне речи: црквенословенски језик, рускословенски језик, српско-
сло венски језик, ортоепија.

После велике сеобе Срба под арсенијем III Чарнојевићем и доласком у 
крајеве преко Саве и дунава, српски народ, изложен верском и језич-

ком притиску римокатоличке аустрије, духовно се окреће Русији и обраћа 
јој се за помоћ. Резултат те српско-руске културне оријентације јесте от-
варање славенске школе у Сремским Карловцима 1726. године.2 Прву сла-
венску школу водио је Максим Суворов, често уз помоћ свога брата Петра, 
све до смрти оснивача славенске школе у Срба – митрополита Мојсија 
Петровића. Под новим митрополитом, Вићентијем Јова новићем, није до-
шло до гашења школе у Сремским Карловцима. Уместо Суворовљеве сла-
венске, 1733. год. почела је рад славенско-латинска шко ла у којој је предава-
ла група руских учитеља из Кијева на челу с Емануилом Козачинским, а 
прекинула је рад 1737. године, после упокојења митрополита Вићентија 
Јовановића. Међутим, Срби у данашњој Војво дини продужили су даље 

1 овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179078 („Српска теологија у двадесетом веку: фун-
даментлне претпоставке теолошких дисциплина у европском контексту - историјска и савре-
мена перспектива“), који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије.

2 а. Младеновић, О неким питањима примене и измене рускословенског језика код Срба. - 
Зборник за филологију и лингвистику, XXV/2, нови Сад 1982, стр. 47-55. 
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развијање свога школства на рускословенском језику. до данас, постепено 
сужавајући поље своје употребе, рускословенски3 је остао у функцији зва-
ничног богослужбеног језика Српске православне цркве.

Са лингвистичког становишта, прелажење на нови тип црквеног и 
књижевног језика – са српскословенског на рускословенски – није пред-
стављало неку посебну тешкоћу. Међусобне сличности и истоветности 
руског црквеног и српског црквеног језика првих деценија XVIII века биле 
су велике: оба ова језика представљала су, заправо, варијетете једног истог, 
старословенског језика, првог словенског црквеног и књижевног језика. 
Стога, како се у науци истиче, замена српскословенског језика рускосло-
венским у Срба није примана „као замена једног језика другим, већ само 
као примање друге варијанте једног истог језика који је имао ширу распро-
страњеност употребе и који је водио ка уједињењу са свом осталом култур-
ном сфером Slaviae Orthodoxae“.4 Сличности између ових двају црквених 
језика везаних за једну основу нису биле мале, нарочито у морфологији, 
синтакси и лексици. Разлике које су међу њима постојале јесу редакцијског 
карактера а оне се углавном тичу фонологије, графије и правописа. Усваја-
ње рускословенског језика у српској говорној средини пратила је извесна 
конфронтација тога језика како са српским тако и са српскословенским 
језиком, тј. како с народним тако и са књижевним. Под утицајем ових двају 
језика, рускословенски се на српском говорном подручју изменио, пре све-
га, на пољу фонетске реализације.5 У свом штампаном виду рускословен-
ски језик остао је ван домашаја србизације, тј. у богослужбеним књигама 
тај језик је дат у складу с одговарајућим графијским, ортографским и је-
зичким нормама. Србизирање је захватило рускословенски језик у читању 
и певању. Тако је настала српска верзија, или, по речима П. Ђорђића, срп-
ска редакција рускословенског језика: „назив „рускословенски“ може да се 
с правом односи само на језик у црквеним, богослужбеним књигама, на 
„мртво слово“. али чим се на њему људи Богу моле, онда он природно пре-
стаје да буде само мртав језик. иако он данас нема особине живог књи-

3 За језик богослужбених књига православних Словена има више термина: руска редакција 
старословенског језика, рускословенски, новоцрквенословенски, рускоцрквенословенски, црк-
венословенски језик. Види: а. Младеновић, Улога рускословенског језика у формирању српског 
књижевног језика новијег периода. - Зборник за филологију и лингвистику, XXX/2, нови Сад 
1987, стр. 45, напомена 1.

4 а. Младеновић, Нови радови Н. И. Толстоја из историје књижевног језика у Срба. - Зборник 
за филологију и лингвистику, XXVIII/1, нови Сад 1980, стр. 211.

5 Види у новијим радовима који су везани за ову проблематику: д. Е. Стефановић, Нешто о 
транскрипцији певаних рускословенских богослужбених текстова. - Зборник Матице српске за 
сценске уметности и музику, бр. 15, нови Сад 1994, стр. 65-74; З. Ранковић, Напомене о црквено-
словенском језику у Срба. - Црквене студије, год. III, бр. 3, ниш 2006, стр. 299-305; исти, О транс-
крипцији црквенословенског језика. - Годишњак, год. VII, бр. 7, фоча 2008, стр. 59-67.
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жевног или разговорног језика у пуном смислу, он ипак тиме што се изго-
вара (чита или поје) има своју живу фонетику, која дакако није идентична 
са фонологијом данашњег нашег језика… Сви такви изговори имају за-
једничку српску основицу, фонетску базу. Постоји, дакле, просечни изго-
вор као специјално наш или српска редакција рускословенског језика. Ја-
сно је, према томе, да код нас постоји разлика између црквеног језика у 
књигама и ван књига, у њиховом читању“.6 Српски изговор богослужбених 
текстова донекле је утврђен према моделима српскословенског, који је и 
после треће деценије XVIII века имао одређени утицај на језик српске црк-
ве и књижевности. Тако су се у изговору рускословенског језика у српској 
говорној средини сложиле особине из више језика: руског, српскословен-
ског и српског језика. Стога се може рећи да се под термином „црквеносло-
венски језик“ на српском подручју подразумева рускословенски језик са 
српским изговором.

Различита гласовна вредност појединих слова заједничких руско сло-
венској и српскословенској азбуци јесу елементи које су Срби морали уче-
њем савлађивати у сусрету с црквенословенским богослужбеним књигама. 
Руски изговор, који су преносили руски учитељи, није био прихваћен од 
стране српских ученика, јер је представљао „насиље“ над фонетским систе-
мом српског језика.7 Кроз читав XVIII век и делом XIX – све до Вукове ре-
форме, поједина слова заједничка рускословенској и српскословенској аз-
буци имају код српских писаца различиту гласовну вредност и различит 
начин обележавања.8 Та разноликост у изговору црквенословенских тек-
стова била је предмет рада на кодофикацији и у XX веку.9 Стога се у науч-
ним радовима највише пажње посвећује проблему изговора и транс крип-
ције црквенословенских текстова. анализа начина транскрипциј10 дотиче 
се више основних проблема фонетске реализације црквенословенскога 
језика у српској говорној средини.

6 П. Ђорђић, Карактеристика савременог изговора нашег црквеног језика. - Богословље, год. 
VI, св. 3, Београд 1931, стр. 236.

7 Б. Унбегаун, Почеци књижевног језика код Срба. Превео М. Поповић, Београд - нови Сад 
1995, стр. 45.

8 а. Младеновић, Напомене о транскрипцији и критичком издавању старих српских тек-
стова из xViii и xix века. - Зборник за филологију и лингвистику, XXII/2 нови Сад 1979, стр. 
91-129.

9 З. Ранковић, Делатност Срба у xx веку на стандардизацији црквенословенског језика. - 
Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати. Зборник радова 
научног скупа, књ. 4. (Приредио Б. Шијаковић ). Београд: Православни богословски факултет 
2009, стр. 86-90.

10 Транскрипција (лат. trans - преко, scribere - писати ) представља фонетско писање речи 
неког језика, тј. њихово преношење на други језик онако како се изговарају. То је, дакле, за-
писивање говорне реализације.
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У овоме излагању задржаћу се на примерима транскрипције богослужбе-
них текстова и променама које су настале у рускословенском језику, у ње го-
вој говорној реализацији, приликом усвајања од стране српских говорника.

Срби нису могли усвојити за њих тада непознату фонему јери, пошто 
њу нису имали ни у свом говору ни у српскословенском језику. фонема 
јери (ы) код Срба је егзистирала у извесним полажајима у XII веку, а већ од 
XIII века овај самогласник замењен је са и (мада се ы и даље писало, по на-
вици, на етимолошком месту). Учењем рускословенског језика, Срби су 
били дужни да усвоје и изговор самогласника ы. Међутим, у српској среди-
ни дошло је до србизације изговора самогласника задњега реда ы и његове 
фонетске реализације као вокала предњега реда и.11

Рускословенско и руско ѳ Срби су изговарали на свој начин – са т, а 
не са ф, како је то била руска фонетска реализација овог слова. фонетиз-
мом т за ѳ Срби су само наставили с традиционалном адаптацијом грчког 
гласа означеног са θ: ѳѡма, ѳеодѡръ (Тома, Теодор). 

Слово ѧ у вредности е у најранијој српскословенској писмености ретко 
се употребљавало, да би од XIII века Срби престали да пишу ову графију и 
заменили је графијом е. С примањем рускословенског језика Срби су при-
мили и слово ѧ у вредности секвенце ја.12 Требало је дакле само да усвоје 
давно напуштену графију и да се прилагоде новој фонетској вредности у 
низу случајева које су они до тада изговарали са е (светыи : свѧтый). 

Слово й није имало своје место у рускословенској азбуци,13 али је било 
присутно у њој као једна варијанта слова и, које је у позицији иза других 
самогласника имало фонетску реализацију ј, због чега је у обележавању 
добијало слитну. Пошто се слово й среће у српској писмености крајем XVII 
и у првим деценијама XVIII века,14 Србима није било тешко да наведено 
слово (й = ј) усвоје. Пажње вредни су примери обележавања гласа ј односно 
секвенце -је у Поменику манастира Грабовца, исписиваном у временском 
распону 1730-1896. године,15 а који је похрањен у Сентандреји, у Музеју 
Српске православне епархије будимске,16 где је исписано у секвенци је: 
тројическойе, поклоненийе, видйе.

11 З. Ранковић, Граматика црквенословенскога језика, Врњци 2016, стр. 29, нап. 4.
12 П. Ђорђић, Историја српске ћирилице, Београд 1971, стр. 195, 217.
13 Види нпр. граматике црквенословенског језика новијег датума: Т. Л. Миронова, Церковно-

славянский язык, Москва 1997, с. 9; М. Л. Ремнева, В. С. Савельев, и, и. филичев, Церковнослав-
янский язык, Москва 1999, с. 26; З. Ранковић, Граматика црквенословенскога језика, стр. 21.

14 а. Младеновић, О неким питањима примене и измене рускословенског језика код Срба, стр. 72. 
15 опис овог рукописа види: н. Р. Синдик, М. Гроздановић-Пајић, К. Манозиси, Опис рукописа 

и старих штампаних књига Српске православне епархије будимске у Сентандреји. опис југо-
словенских ћирилских рукописа III, Београд - нови Сад 1991, стр. 28-29. 

16 на неким од празних листова касније су, транскрипцијом, исписани извесни богослужбени 
текстови. Транскрибовани текстови исписани су Вуковом азбуком уз ретку употребу словних 
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Међутим, секвенце -ый и -їй на крају придевских облика изговорно се 
своде на -и у данашњем црквенословенском језику у Срба.17 изговор са -ј 
Срби нису могли усвојити јер за то нису имали упориште у свом народном 
језику где су се ови придевски завршеци изговарали са -и. они су, дакле, 
секвенце -ый и -їй усвајали ортографски али не и изговорно. наведено 
свођење секвенци -ый и -їй на изговорно -и, међутим, не важи за одгова-
рајуће партиципске завршетке: „изговорни завршетак -и нема подлогу у 
српском језику јер у њему нису сачувани одговарајући облици партиципа. 
С друге стране, изговорни облици партиципа са завршетком на -и, у неким 
случајевима изједначили би се са одговарајућим облицима императива, на 
пример грјади, воскреси“.18 Међутим, у овим текстовима секвенце -ый и -їй 
на крају партиципских облика такође су изговорно сведене на -и: пријеми, 
освјативи, благословиви, иако би правилна ортоепија подразумевала из-
говор са -ј.

Црквенословенска самогласничка група їи, пре свега у наставцима, из-
говара се и транскрибује као ији. изговор самогласничке групе їи као ији 
може се свести на и, како се и уочава у рускословенским текстовима XVIII 
и XIX века на српском говорном подручју.19 

диграм оу – састоји се из два словна знака али означава један глас и 
пише се на почетку речи – и слово ꙋ – пише се у средини или на крају речи 
– имају изговорну вредност у,20 што је посведочено и у овим текстовима. 
Међутим, у наведеном Поменику манастира Грабовца у неколико примера 
исписано је и слово ꙋ: оц҃ꙋ николаꙗꙋ, дꙋшу.

Слова ъ и ь у црквенословенском немају гласовну вредност, остала су 
у правопису због своје слоготворне функције, тј. због потребе да се слог 
заврши на самогласник или полугласник. не пишу се на почетку речи, али 
се обавезно пишу на крају речи када се реч завршава сугласником.21 Како 
немају изговорну вредност ови словни знаци се не транскрибују. Писар 
записа у Поменику манастира Грабовца текстова употребио је слово ъ три 
пута: у исписивању примера въ и Богъ, и у потпису: Срета Јанковићъ. 

знакова раније, предвуковске, азбуке. на листу 21 исписани су тропар и кондак Светоме оцу 
николају, на л. 22 исписани су тропар и кондак на празник Рождества Христовога, на л. 23 ис-
писани су тропар и кондак за празник Богојављење, а на л. 24 тропар на Сретење и почетак 
кондака за исти празник. на листу 173б руком Богољуба Прњаворовића исписан је 1897. године, 
Вуковом азбуком са елементима рускословенског писма, тропар на празник Преноса моштију 
Светога николаја Мирликијског.

17 П. Ђорђић, Карактеристика савременог изговора нашег црквеног језика, стр. 243.
18 д. Е. Стефановић, Нешто о транскрипцији певаних рускословенских богослужбених тек-

стова, стр. 67.
19 а. Младеновић, Напомене о транскрипцији и критичком издавању старих српских тек-

стова из xViii и xix века, стр. 126-127.
20 З. Ранковић, Граматика црквенословенскога језика, стр. 23, 27.
21 З. Ранковић, Граматика црквенословенскога језика, стр. 27.
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Самогласник ѣ се после тврдих сугласника већ у време Светога Саве 
изговарао као е.22 Такав, екавски, изговор постао је карактеристичан за 
српскословенски језик.23 Сусретом с рускословенским језиком, Срби су се 
сусрели и с новом гласовном вредношћу слова ѣ које је у руском црквеном 
језику имало вредност секвенце је.24 Такво „јекавско“ изговарање јата при-
хваћено је од стране подунавских Срба, а примењује се и данас.25 То значи 
да се ѣ изговара као је када стоји после тврдих сугласника, а када стоји по-
сле л и н, онда се л и н изговарају љ и њ, а ѣ као е. Ту је слово ѣ преузело 
улогу слова ѥ из српскословенске писмености које је морало бити напуш-
тено јер га није било у рускословенској ћирилици.26 

При одређивању српске фонетске реализације словних група л(ь), н(ь), 
треба имати у виду одговарајуће изговорне моделе у српском језику, одно-
сно, у недостатку таквих модела треба пратити етимологију датог облика27 
или се осврнути на морфологију. Тако, изговорно л и н присутно је нпр. у 
облицима: сельный, тельцы, погибель, пѣснь, исполнь, док је изговорно љ и њ 
присутно нпр. у облицима: вопль, вонь, господень. 

изговор словних група ле, не може изазвати недоумице. наиме, цркве-
нословенски језик је поменуте групе имао гласовно реализоване са ље, ње. 
У српскословенском и српском језику оне су, тако написане, изговаране са 
ле, не. изговорне секвенце ље, ње у српскословенској писмености означене 
су са лѥ, нѥ. Срби су црквенословенске групе ле, не читали и изговарали 
онако како се пише – са ле, не, сматрајући да тиме усвајају изговор који 
одликује нови црквени језик.28 У садашњем посрбљеном изговору цркве-
нословенског језика, ове словне групе имају двојаку фонетску реализцију: 
ле, не и ље, ње. При одређивању српске фонетске реализације ових словних 
група, као и сличних њима: ли, ни, л(ь), н(ь), треба имати у виду одговарајуће 
изговорне моделе у српском језику, односно, у недостатку таквих модела 
треба пратити етимологију датог облика29 или се осврнути на морфологију. 

22 П. Ђорђић, Старословенски језик, нови Сад 1975, стр. 222.
23 а. Младеновић, Међусобни однос српског и спскословенског језика и неке напомене о старој 

ћирилској графији. – археографски прилози, 10-11, Београд 1988-1989, стр.24; П. Ђорђић, Исто-
рија српске ћирилице, Београд 1990, стр. 210.

24 о слову ѣ = је у рускословенској ћирилици види: П. ивић, Б. а. Успенский, Архаическая 
система церковнославянского произношения (из истории литургического произношения в Росии) 
– Критика.- Зборник за филологију и лингвистику, XIII/1, нови Сад 1970, стр. 284-287.

25 З. Ранковић, Граматика црквенословенскога језика, стр. 23.
26 о фонетској реализацији слова ѣ код Срба види: а. Младеновић, Напомене о транскрипцији 

и критичком издавању старих српских текстова из xViii и xix века, стр. 99-107.
27 д. Е. Стефановић, Нешто о транскрипцији певаних рускословенских богослужбених тексто-

ва, стр. 70.
28 а. Младеновић, О неким питањима примене и измене рускословенског језика код Срба, стр. 

73-74. 
29 д. Е. Стефановић, Нешто о транскрипцији певаних рускословенских богослужбених тек-

стова, стр. 70.
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У наведеним транскрибованим текстовима, словне групе ле, л(ь) пренете су 
онако како су и написане: родителев, возљубленаго, јавлејсја, селењеј, свидјете-
лствоваше. Словна група не транскрибована је и са не: поклоненийе и са ње: 
селењеј. У анализираном тропару који је транскрибовао Богољуб Прња во-
ровић, словна група ле пренета је онако како је и написана: селенаја, остав-
леније, што је, да подсетим, у складу са познатом особином славеносрпског 
језика у којем су српски писци рускословенско ле читали и изговарали са 
ле.30 У данашњем изговору било би то са -љ-. 

У српскословенској писмености, словом  означавана је гласовна гру-
па шт. Са примањем рускословенског језика Срби су морали усвојити 
нову вредност обележену графијом  – гласовну вредност шч, што и није 
било особито тешко пошто је гласовна група шч постојала како у народном 
језику тако и у српскословенском. Међутим, како је већ приказано,31 при-
мањем рускословенског изговора  = шч, Срби нису заборавили ни своју 
вредност овога слова:  = шт.32 У наведеним транскрибованим текстови-
ма у Поменику јавља се изговор са шч: вешчей, нишчетоју, служашчи, пре-
сушчественаго.

Приликом фонетске реализације црквенословенског језика код Срба, 
долази до једначења сугласника и упрошћавања сугласничких група. Тако, 
написане примере: воꙁхвалѧтъ, беꙁ сѣмене, беꙁ сравненїѧ треба изговарати: 
восхваљат, бесјемене, бесравњенија; односно, примере: солнце, сердце као: 
сонце, серце. Међутим, треба имати у виду да правила једначења сугласни-
ка и упрошћавања сугласничких група у српском језичком изражавању „не 
могу сасвим доследно да се примене на све рускословенске облике, јер би 
они у неким случајевима постали неразумљиви и непрепознатљиви“.33 У 
анализираним текстовима ове сугласничке групе транскрибоване су без 
једначења: возсија, или упрошћавања: Отче, солнцу. наведени облици тре-
бало би да се изговарају и транскрибују као: восија, оче, сонцу.34 

У прилагођавању рускословенског српском изговору приметна је по-
јава тзв. непостојаног а. непостојано а се јавља у групи нагомиланих су-
гласника од којих је један сонант, а има за циљ да олакша изговор тих су-

30 а. Младеновић, Славеносрпски језик. Студије и чланци, нови Сад 1989, стр. 35, 39.
31 а. Младеновић, О неким питањима примене и измене рускословенског језика код Срба, стр. 

64-68; исти: Напомене о транскрипцији и критичком издавању старих српских текстова из 
xViii и xix века, стр. 107-113.

32 Види: В. Ст. Караџић, Главне разлике између данашњега Словенскога и Српског језика.- У: 
Сабрана дела Вука Караџића, књига осма, Београд 1964, стр. 59. на другом месту, у азбуци за 
слово  стоји гласовна вредност шт, шч. Види: В. Ст. Караџић, Оглед српског буквара.- У: Са-
брана дела Вука Караџића, књига осма, Београд 1964, стр. 120. 

33 дим. Е. Стефановић, Нешто о транскрипцији певаних рускословенских богослужбених тек-
стова, стр. 69-70.

34 З. Ранковић, Граматика црквенословенскога језика, стр. 25.
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гласничких група. Према садашњој пракси изговора црквенословенскога 
језика, када се сонант нађе на почетку речи испред сугласника, односно, на 
крају речи иза сугласника, као и у средини речи у неким облицима, између 
њих се умеће непостојано а. Тако написане примере: мꙁда, лжꙋе, льстивъ, 
нравъ (є҄динонравнїи), и҄ꙁбавльшесѧ, є҄смь, а҄враамль, ҄аковль, воскъ, а҄гнче треба из-
говарати: мазда, лажушче, ластив, нарав (јединонаравнији), јесам, избава-
љшесја, авраамаљ, јаковаљ, аганче. изговором непостојаног а понекад се 
указује и на својеврсну семантичко-диференцијалну функцију, тј. на разли-
чито значење речи: тма (σκοçτος, σκοτιçα = тама, мрак) треба изговарати 
тама, за разлику од речи тма (μυριçοι = мноштво, десет хиљада) где би не-
постојано а изостало. 35 При томе треба имати у виду чињеницу да „при ме-
на непостојаног а у српском изговору рускословенских текстова није норми-
рана. Њена учесталост зависи од различитих изговорних пракси, а не од 
кодификованог правила“.36 изговор с непостојаним а било би срби зирање. 

Стари српскословенски и рускословенски изговор почетног - у при-
мерима који представљају адаптацију грчких група ια-, ιε-, ιο-, ιου-, своди 
се у Срба на ј-, чему налазимо подлогу у српском језику средњега века. Та-
ко, написане примере: во ѡрданѣ, ерей треба изговарати и транскрибовати 
с почетним ј-: во Јордање, јереј.37 

Слово и изговара се као ји када стоји после самогласника.38 У анализи-
раним текстовима среће се писање како ји: тројическойе, тако и писање без 
ј: твоим. У овом другом примеру можда је заступљено морфолошко писа-
ње или је у питању заиста изговор без -ј-. 

Усвајање рускословенског језика од стране српских говорника пратила 
је извесна конфронтација тога језика како са српским тако и са српскосло-
венским језиком. Под утицајем ових двају језика, рускословенски се на 
српском говорном подручју изменио, пре свега, на пољу говорне реали-
зације. Тако је настала српска редакција рускословенског језика, код Срба 
позната као црквенословенски језик, чије основне одлике представљају 
резултат процеса србизирања рускословенског језика. Током времена до-
шло је до систематизације тих промена у изговору црквенога језика а са-
мим тим и до стандардизације црквенословенске ортоепске норме у срп-
ској језичкој средини. Међутим, анализа текстова транскрибованих 1896. 
и 1897. године показује да потпуне уједначености у изговору ни тада није 
било код српских говорника, бар на подручју Карловачке митрополије.

35 З. Ранковић, Граматика црквенословенскога језика, стр. 24.
36 дим. Е. Стефановић, Нешто о транскрипцији певаних рускословенских богослужбених 

текстова, стр. 72. 
37 З. Ранковић, Граматика црквенословенскога језика, стр. 23.
38 З. Ранковић, Граматика црквенословенскога језика, стр. 21.
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on ChUrCh sLaVonIC orthoePy In serbs

summary
In this paper, attention is paid to presenting the Serbian pronunciation of 
Church Slavonic liturgical texts. Namely, the adoption of the Russian lan-
guage by Serbian speakers was accompanied by a certain confrontation of 
that language with both Serbian and Serbian Slavonic. Under the influence 
of these two languages, Russian Slavonic in the Serbian-speaking area 
changed, first of all, in the field of speech realization. This is how the Ser-
bian recension of the Russian language was born, known to the Serbs as the 
Church Slavonic language, whose basic features are the result of the process 
of Serbianisation of the Russian Slavonic language.

Keywords: Church Slavonic language, Russian Slavonic language, Serbian 
language, orthoepy.
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ана РаШКоВић

СВЕТи аРСЕниЈЕ У РУСКиМ БоГоСЛУЖБЕниМ 
РУКоПиСиМа XV-XIX ВЕКа

Апстракт: Култ Светог арсенија у Руској Православној Цркви, као и 
култ његовог претходника, Светог Саве, представља важан елемент 
руско-српских културно-духовних веза. Помен Светог арсенија до-
спева у руски месецослов посредством синаксара Јерусалимског бо-
гослужбеног типика већ крајем XIV века, захваљујући чему Службу 
Светом Арсенију данила Пећког налазимо у руским минејима већ од 
почетка XV века, да би у XVI веку химнографија у част другог српског 
архиепископа нашла место у руским стихирарима. ови руски неум-
ски богослужбени рукописи представљају најстарије и најпотпу ни је 
нотиране преписе химнографије у част Светог арсенија, коју не на-
лазимо ни у Српској, нити у било којој другој помесној Право слав ној 
Цркви. највећи број рукописа који садрже последовање у част дру-
гог срспког архиепископа настао је у руским манастирским средина-
ма и то у периоду од почетка XVI до средине XVII века. У раду се 
детаљно разматра састав и садржај потпуног и непотпуног последо-
вања у част Светог арсенија у ненотираним и нотираним рукописи-
ма које је у руској средини добило мноштво варијанти комбиновањем, 
скраћивањем песама, прожимањем различитих микроциклуса сти-
хира, али и попуњавањем непотпуног последовања песмама из дру-
гих светитељских, махом руских служби. Састав Службе Светом Ар-
сенију у руским преписима условљен је категоријом његовог празни-
ка која је од прихватања Јерусалимског типика до никонове реформе 
у Руској Цркви варирала. Сваки од 174 руска богослужбена рукописа 
у којима смо пронашли помен и химнографију у част другог српског 
архиепископа допринео је ауторитету и угледу како српских светих, 
тако и Српске Православне Цркве у Русији. 
Кључне речи: Свети арсеније, служба, руски рукописи, минеји, сти-
хирари

Руски богослужбени рукописи у којима се налазе помен и химно гра-
фија у част светитеља арсенија, као и у случају Светог Саве,1 представљају 

1 овај рад представља наставак студије посвећене култу Светог Саве у руским богослужбе-
ним рукописима, вид. а. Рашковић, Свети Сава у руским богослужбеним рукописима од xV-xix 
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литургијску димензију култова српских светих у Руској Православној 
Цркви. Српски национални култови који су поштовани у Русији у периоду 
од почетка XV до краја XIX века представљају посебан слој српско-руских 
културно-црквених веза, које су, између осталог, имале истакнуто место у 
богословском и богослужбеном животу Карловачке митрополије, као про-
цеси који претходе каснијем руском утицају на српско богослужење и 
богословље. 

Свети арсеније (+1266) је уз Светог Саву најпоштованији српски све-
титељ у Руској Православној Цркви и једини српски свети кога је Руска 
Црква „канонизовала” на другом Макаријевом сабору у Москви 1549. годи-
не.2 Главни фактор који је условио литургијско утемељење култа другог 
српског архиепископа у Русији и његов улазак у руски месецослов, била је 
друга велика литургијска реформа у Руској Православној Цркви,3 која од 
последње трећине XIV, па кроз читав XV век, постепено мења Студијски 
устав на Јерусалимски. Јужнословенски преводи богослужбених књига по 
новом уставу, исправљени у складу са реформом патријарха Јефтимија, 
доспевају у Русију са Балкана, атоса и из Цариграда, као готови обрасци на 
основу којих настају руски преписи истих.4 ове књиге су отвориле дирек-
тан пут којим су се српски национални култови, међу којима је био и култ 
Светог арсенија, селили у Руску Православну Цркву. 

Помен Светог арсенија први пут се јавља у месецослову Псалтира са 
последованијем митрополита Кипријана из 1401. године, који се данас чува 
у фонду библиотеке Московске духовне академије Руске државне библио-
теке у Москви (ф. 173. I. бр.142). на л. 206 под 28. октобром, налази се помен 
Светог арсенија са тропаром осмог гласа Милости наставниче и конда-
ком другог гласа В пищи словес твоих. да ли је ово први помен Светог 
арсенија у руским рукописима, не можемо поуздано рећи, будући да смо у 
основном фонду библиотеке Тројице Сергијеве Лавре у Руској државној 
библиотеци, пре неколико година пронашли Mинеј за октобар РГБ. ф. 

века, Богословље и духовни живот Карловачке митрополије, зборник радова са научног скупа 
нови Сад, 11.12.2017, Београд, 2018, 117-131. 

2 Вид. архиепископ Сергий (Спасский). Полный месяцеслов востока. Восточная агиология. 
Том I, издание второе исправленное и много дополненное. Владимир: Типо-Литография В.а. 
Паркова, 1901, 609-610; В. о. Ключевский, Древнерусския жития святых как исторический ис-
точник. Москва: Типография Грачева, 1871, 224-225, напомена 3; В. П. Васильев, История кано-
низации русских святых. Москва: Университетская типография 1893, 186; ф. Г. Спасский, Русское 
литургическое творчество. Москва: издательский совет РПЦ, 2008, 21. 

3 о три велике литургијске реформе у РПЦ вид. а. М. Пентковский, Лиутургические реформы 
в истории Русской Церкви и их характерные особенности, Журнал МП РПЦ 2 (2001), 72-80. 

4 Вид. а. и. Соболевский, Южнославянское влияние на русскую письменность в xiV-xV вв., 
Санкт-Петербург, 1894, 12; С. н. Смирнов, Сербские святые в русских рукописях, Юбилейный 
сборник русскаго археологическаго общества в Королевстве Югославии, Белград, 1936, 70.



СВЕТИ АРСЕНИЈЕ У РУСКИМ БОгОСЛУЖБЕНИМ РУКОПИСИМА Xv-XiX ВЕКА | 165

304.I. бр. 30, писан на пергаменту, на словенском језику руског извода, који 
је датован у последњу деценију XIV и почетак XV века.5 на л. 225 у заглављу 
службе под 28. октобром читамо да се тог дана врши служба Светом ар-
сенију ако тако одлучи настојатељ (еклисијарх), а да се само последовање 
налази на крају књиге. Међутим, пошто је крај рукописа изгубљен, ни сама 
Служба Светом Арсенију није сачувана. ипак, ово више него драгоцено 
сведочанство отвара питање у којој се редакцији Јерусалимског устава у 
Русији јавља помен Светог арсенија, ако овако рано имамо његову службу 
у руском октобарском минеју по тек практично уведеном Јерусалимском 
типику? 

Смернице за размишљање о одговору на питање даје нам Тверски ти-
пик из 1438. године, који представља четврту редакцију Ока црквеног из 
1401. године. на л. 106’–107, под 28. октобром Свети арсеније се помиње са 
два тропара (општи светитељски тропар четвртог гласа Боже отец наших6 
и оригинални тропар осмог гласа) и кондаком другог гласа, без упутстава 
за службу. овај помен је и од Кипријановог Псалтира и од октобарског 
минеја из Тројице-Сергијеве Лавре млађи скоро четири деценије. Међутим, 
пошто у преписима прве руске редакције Ока црквеног према Мансветову 
није било помена јужнословенских светих,7 а није их било ни у раним ру-
ским преводима овог типика из друге половине XIV века који су настајали 
са грчких протографа,8 постаје јасно да су се помени српских светих, а међу 
њима и помен Светог арсенија, нашли у раним руским преводима Јеруса-
лимског типика из XIV века који су настајали на основу српских, односно 
јужнословенских протографа, чији је месецослов касније извршио утицај 
и на руске редакције Ока црквеног. 

Под утицајем Кипријановог Псалтира, који је био нека врста обрасца 
за руске псалтире с последованијем по Јерусалимском уставу, помен Светог 

5 о овом нашем открићу, али и о поменима српских светих у Псалтиру Митрополита Ки при-
јана видети у нашем раду: а. Рашковић, Последовања српским светима у руским богослужбеним 
рукописима xV-xix века као један аспекат српско-руских културних веза, очување рукописног 
и старог штампаног наслеђа Југоисточне Европе – идентитетска истраживања, ур. В. Вука-
шиновић, Београд, 2017, 51-53.

6 Појава општег светитељског тропара на месту првог тропара Светом арсенију није нео-
бична, будући да га налазимо и у српским минејима из средине XVI века (нБС, никољац, 36), 
па и прве половине XVII века (ПБ, бр. 227).

7 Први преписи руске редакције Јерусалимског типика који настаје 1401. године на основу 
грчких, јужнословенских и руских редакција типика (оригинал није сачуван) садржали су по-
ме не руских, али не и јужнословенских светих, вид. и.д. Мансветов, Церковный устав (типик) 
его образование и судьба в Греческой и Русской церквы, Москва, 1885, 273. 

8 Пентковски наводи пример раног руског превода Јерусалимског типика насталог са грчког 
протографа (ГиМ. Син. 329) у коме одсуствују помени јужнословенских светих, вид. а. М. 
Пентковский, Из истории литургических преобразований в Русской Церквы в третьей че-
тверти xiV столетия, Символ, № 29, 1993, 220. 
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арсенија са тропаром и кондаком или без њих, налазимо у руским Псалти-
рима с последованијем, Свецима, Зборницима тропара и Месецословима 
већ од прве половине XV па све до XIX века. Служба Светом Арсенију да-
нила Пећког, као главни литургијски чинилац култа другог српског архие-
пископа, доспева у руске минеје преко српских минеја ране јерусалимске 
традиције из XIV века, који су служили руским монасима-преписивачима 
као протографи у време друге велике литургијске реформе у Руској Право-
славној Цркви. 

У Минеју за октобар ГиМ. Хлуд. бр. 146 из 1388. године, који се чува у 
збирци алексеја ивановича Хлудова у историјском музеју у Москви, под 
28. октобром на л. 180’–191 налази се непотпуно последовање у част Светог 
арсенија, комбиновано са Службом Светим мученицима Терентију и Нео-
нили, који се прослављају истог дана. овај рукопис је значајан пре свега као 
„савременик” српских протографа који доспевају у Русију крајем XIV века, 
јер показује у каквом је облику и у ком саставу Служба Светом Арсенију 
могла доћи у Русију. Са друге стране, овај минеј има велики значај и као 
споменик српске средњовековне музичке писмености, будући да садржи 
фитне формуле које смо недавно открили баш у оквиру Службе Светом 
Арсенију.9

Како је и када овај октобарски минеј доспео у Русију утврдили смо 
захваљујући запису на празном пољу на л. 186’, у коме стоји да је рукопис 
користио известан монах Венедик из манастира Светог николе Скопске 
епархије Српске Православне Цркве.10 на крају текста стоји и датум: 26. 
септембар 1847. године. ако је рукопис био у српском манастиру средином 
XIX века, у Русију је могао доспети најраније шездесетих година XIX века, 
у оквиру приватне колекције александра фјодоровича Гиљфердинга11 који 
је шездесетих година XIX века је спровео опсежну експедицију по оку пи-
раној Старој Србији, из чијих манастира је однео више десетина српских 
богослужбених рукописа, међу којима се нашао и дотични октобарски 
минеј. Збирка је касније прешла у власништво алексеја ивановича Хлудо-
ва који је завештао држави, у чијем се историјском музеју она данас налази. 

9 Видети наше радове: а. Рашковић, Траговима јужнословенске фитне нотације до руске зна-
мене нотације: музичка веза српских минеја из xiV века и руских стихирара из xVi-xix века, 
Зборник Матице Српске за сценске уметности и музику, нови Сад, 2019. (у припреми); а. д. 
Рашкович, Фитные формулы в двух сербских минеях xiV века и их связь с русскими стихирарями 
xVi-xix вв., Вестник ПСТГУ, Серия V, Вопросы теории и истории христианского искусства, 
2019. (у припреми)

10 Вид. а. н. Попов, Описание рукописей и каталог книг церковной печати библиотеки А. И. 
Хлудова, Москва, 1872, 303.

11 исто, I.
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Колико су помен, Служба Светом Арсенију или њени делови били за-
ступљени у руској богослужбеној рукописној традицији од почетка XV до 
краја XIX века, најбоље илуструје рукописна статистика која је приказана 
у следећој табели:

састав/ 
рукописи

помен тропар и  
кондак

група  
стихира

служба укупно

потпуна непотпуна

ненотирани 61 41 - 7 31 140
нотирани 7 - 21 6 34

174

Табела 1. Помен, ненотирана и нотирана химнографија у част Св. арсенија  
у руским рукописима

из узорка од преко 2000 руских рукописних књига које смо прегледа-
ли, у 292 рукописа се помињу српски свети. од тога се Свети арсеније 
помиње у 174, од којих су 140 ненотирани, а 34 изнад текста садрже и руску 
неумску (знамену) нотацију. У ненотираним рукописима најчешће се на-
лази помен Светог арсенија у месецослову (61 рукопис), затим тропар и 
кондак (41 рукопис), док се преписи Службе Светом Арсенију данила 
Пећког налазе у свега 38 рукописа, и то као потпуни у 7, а непотпуни у 31 
рукопису. Што се тиче нотираних рукописа, помен Светог арсенија нала-
зимо у месецослову 7 рукописа, групу нотираних самогласних стихира – у 
21 рукопису, док се цело последовање (без канона)12 налази у 6 рукописа, 
што је двоструко више у односу на потпуне нотиране преписе Теодосијеве 
Службе Светом Сави.13 

Када је реч о хронологији рукописа, на прелазу из XIV у XV век имамо 
један помен у заглављу горе поменутог октобарског минеја; у XV веку има-
мо укупно 11 ненотираних рукописа; са прелаза из XV у XVI век имамо 
укупно 6 ненотираних рукописа; XVI веком датује се 86 рукописа (75 не-
нотираних и 11 неумских); са прелаза из XVI на XVII век имамо 10 рукопи-
са; XVII веком датује се укупно 39 рукописа (28 ненотираних и 11 нотира-
них); са прелаза из XVII на XVIII век имамо 3 рукописа; XVIII веком датује 
се 6 рукописа, док се XIX веком датује 12 рукописа. дакле, химнографија у 
част Светог арсенија континуирано почиње да се јавља у руским неноти-
раним рукописима од XV века, а музички „слој” она добија у XVI веку. Као 
и у случају Светог Саве, највише је рукописа датовано је у XVI и прву по-
ловину XVII века,14 после чега рукописи масовно уступају место старим 

12 Када је реч о нотираним преписима у руским стихирарима, има се у виду последовање без 
канона, који се готово никада нису налазили у стихирарима. 

13 Упор. а. Рашковић, Свети Сава у руским богослужбеним рукописима од xV-xix века…, 122, 127.
14 Упор, исто, 122-123.
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штампаним књигама, у које улазе помен и потпуна Служба Светом Арсе-
нију данила Пећког. Преглед хронологије нотираних и ненотираних руко-
писа и састав химнографије у част Светог арсенија у њима дат је у следећој 
табели: 

ру
ко

пи
си

садржај/ век

 X
IV

/ X
V

 X
V

 X
V

/X
V

I

 X
V

I

 X
V

I/
XV

II

 X
V

II

 X
V

II
/ X

V
II

I

 X
V

II
I

 X
IX ук

уп
но

не
но

ти
ра

ни
 помен 1 5 3 28 - 15 2 1 6 61

тропар и кондак - 5 3 21 5 6 - 1 - 41
непотпуна служба - 1 - 21 4 5 - - - 31
потпуна служба - - - 5 - 2 - - - 7
укупно 1 11 6 75 9 28 2 2 6 140

но
ти

ра
ни

помен - - - 4 - 3 - - - 7
Група славника - - - 5 1 5 1 4 5 21
служба (без канона) - - - 2 - 3 - - 1 6
укупно - - - 11 1 11 1 4 6 34

укупно 1 11 6 86 10 39 3 6 12 174

Табела 2. Помен и химнографија у част Св. арсенија у руским рукописима кроз векове 

Реконструкција путева ширења култа Светог арсенија по Русији веза-
на је за питање порекла ових рукописних књига, које је само у случају ма-
њине познато. Руски рукописи у којима се помиње Свети арсеније потичу 
из најзначајнијих манастирских преписивачких центара као што су – Тро-
јице Сергијева Лавра, Чудов, Кирило-Белозерски, Јосифо-Волоцки, Соло-
вјецки манастир, затим градски центри – Успенски храм, Царске преписи-
вачке радионице, Патријаршијска, а касније Синодална библиотека и штам-
парија у Москви, црква Свете Софије у Великом новгороду, Благовештен-
ски манастир у нижњем новгороду, Вјатка, Вологда, архангелск са прио-
баљем Белог мора, Појачка капела у Санкт-Петербургу, као и староверске 
црквене заједнице Белокриницке јерархије са Рогошког гробља, једино-
вераца и десетина личних колекција чије порекло није могуће утврдити. 

Према типологији, ненотирани рукописи су минеји: служабни окто-
барски и трефологиони (празнични), затим, богослужбени зборници, псал-
тири с последованијем, устави, служабници и остали зборници који у себи 
садрже месецослов. нотирани рукописи су минејни стихирари месечни, 
годишњи, празнични (трезвони), Дијаково око, али и мешовити зборници. 

Када је реч о саставу Службе Светом Арсенију данила Пећког у нено-
тираним рукописима, руска богослужбена традиција је, према нашој кла-
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сификацији, изнедрила 10 различитих варијанти у којима она постоји у 38 
руских минеја, насталих од XV-XVII века. од тога, две су варијанте потпу-
ног последовања (у осам рукописа) и осам варијанти непотпуног после-
довања (у 30 рукописа). У следећој табели налази се преглед свих варијанти 
састава Службе Светом Арсенију у руским ненотираним рукописима: 

састав варијанта рукописа укупно
ПоТПУнЕ 
СЛУЖБЕ

1. oригинална потпуна служба 7
82. са додатим Малим вечерњим 

и стихирама на Литији из других служби
1

нЕПоТПУнЕ
СЛУЖБЕ

3. без Малог вечерњег 2

30

4. без Малог вечерњег и стихира на Литији 1
5. без Малог вечерњег, стихира на Литији и 
по Пс. 50; са 3 стихире на стиховње, од којих 
су две преузете са Литије

12

6. без Малог вечерњег, стихира на Литији и 
по Пс. 50; са 3 стихире на стиховње, од којих 
је једна преузета са Литије

3

7. без Малог вечерњег, стихира на Литији и 
по Пс. 50; са 4 стихире на стиховње, од којих 
су две преузете са Литије, а једна из друге 
службе

4

8. без Малог вечерњег и Литије, са 4 стихире 
на стиховње (као 7), са стихиром по Пс. 50 
из друге службе

1

9. без Малог вечерњег и Литије, са 4 стихире 
на стиховње (као 7), са стихиром по Пс. 50 
из друге службе и иним стихирама на Г-ди 
возвах из Службе Св. Сави

2

10. комбинована са службом Св. Петки 4

Табела 3. Варијанте у којима се Служба Светом Арсенију јавља у руским минејима

Као што се види из Табеле 3, свега нешто више од петине руских окто-
барских минеја у којима смо пронашли химнографију у част Светог арсе-
нија садржи потпуно последовање. Међу рукописима са службом потпуног 
састава изузетак представља Минеј за октобар РнБ. Погод. 445 с краја XVI 
века у коме је, судећи по свему, преписивач користио предложак са непот-
пуном службом који је допунио химнографијом из других светитељских 
служби. Мало вечерње је „позајмио” из служби Светитељу Стефану Перм-
ском (стихире на подобен на Господи возвах), Светом николи (славници на 
Господи возвах и на стиховње) и Митрополиту Петру Московском (стихире 
на подобен на стиховње). Литијске стихире је преузео из служби Светитељу 
игњатију Ростовском (три стихире) и Светом николи (славник). 



170 | АНА РАШКОВИћ

Када је реч о непотпуним службама, у свакој од осам варијанти изо-
стављени су Мало вечерње и Литија. најстабилније делове последовања 
представљају микроциклуси стихира на Господи возвах Великог вечерњег и 
на Хвалите са Јутрења, као и тропар, који у великом броју рукописа по чиње 
речима Благости наставниче (уместо Милости наставниче). изузетак 
чине два минеја у којима у микроциклус на Господи возвах на место иних 
стихира на подобен четвртог гласа „улазе” три стихире из Службе Светом 
Сави (три стихире на подобен на Господи возвах са Малог ве чер њег).

најнестабилнији микроциклус чине стихире на стиховње које се јав љају 
у групи од три и четири, интегришући у себе литијске стихире и то у скра-
ћеном или измењеном облику, али и у различитом гласу. У пет минеја долази 
и до „позајмљивања” другог тропара девете песме ин Канона из Службе Све-
том Николи који се јавља у улози прве стихире на Литији у две руске ва-
ријантие последовања Светом арсенију. Преглед руских преписа микроци-
клуса стихира на стиховње Светом арсенију дат је у следећој табели:

састав микроциклуса на стиховње извор/ место број 
рукописа

оригинална варијанта (1-4)
1 Киими песненными добротами, гл. 2 на свом месту

112 Киими похвалными венцы, гл. 2 на свом месту
3 Киими украшенными гласы, гл. 2 на свом месту
4 Слава, гл. 6, небеснаго царствия благодать на свом месту

1. скраћена варијанта са 3 стихире (5)
1 изволив лучшая, гл. 2 2. стих. на Литији, скр.

122 Сербская великая церкви, гл. 2 1. стих. на Литији, изм.
3 Слава, гл. 8, небеснаго царствия благодать на свом месту, изм. глас

2. скраћена варијанта са 3 стихире (6)
1 изволив лучшая, гл. 2 2. стих. на Литији, скр.

32 небеснаго царствия благодать, гл. 2 славник на стиховње
3 Слава, гл. 8 Сербская великая церкви 1. стих. на Литији,

комбинована варијанта са 3 стихире (10)
1 Сербская великая церкви, гл. 8 1. стих. на Литији,

42 небеснаго царствия благодать, гл. 8 славник на стиховње
3 Тоя красоты общника, гл. 8 исти славник, од 

средине
измењена варијанта са 4 стихире (7-9)

1 Яко священнеиши сосуд, гл. 2 троп. Канона 
Св.николи 7

2 изволив лучшая, гл. 2 2. стих. на Литији, скр.
3 Сербская великая церкви, гл. 2 1. стих. на Литији, изм.
4 Слава, гл. 8, небеснаго царствия благодать на свом месту, изм. глас

Табела 4. Преглед микроциклуса стихира на стиховње у руским преписима  
Службе Светом Арсенију
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Као што је у Табели 4 показано, до мешања микроциклуса стихира на 
Литији и на стиховње долази преузимањем две литијске стихире и задржа-
вањем славника на стиховње коме се глас мења из шестог у осми. Такође 
постаје јасно да је измењена варијанта са четири стихире на стиховње за-
право прва скраћена варијанта са три стихире на стиховње којој је додат 
тропар ин Канона из Службе Светом Николи у својству прве стихире. на-
рочито занимљиву појаву представља комбиновани тип непотпуне службе 
у коме се у својству стиховњих стихира на подобен појављују прва литијска 
стихира и славник на стиховње који се у својству друге стихире излаже у 
потпуности, а у својству треће од средине (као скраћена варијанта). 

Када је реч о стихири по Пс. 50, у минејима са непотпуном службом 
она је у највећем броју случајева изостављена. Уколико је руски преписи-
вач ипак желео да је укључи у Службу Светом Арсенију, „позајмио” би је 
или са истог места из Службе Светом Николи (Минеј ГиМ. Син. 891) или 
би употребио стихиру Излияся благодать во устну твоею шестог гласа, 
која се налази у неколико апостолских и светитељских служби, укључујући 
и Службу Светом Сави, у нешто измењеном облику (Минеји РГБ. ф. 209, 
бр. 162 и РнБ. Соф. бр. 421). 

Разлог за овако велики број варијанти и овако велике измене и интер-
полације у руским преписима Службе Светом Арсенију потражили смо у 
категорији празника другог српског архиепископа у руским редакцијама и 
преписима Јерусалимског типика, где он варира од малог славословног 
празника15 до средњег празника са бденијем16, као и самим минејима, у 
којима понекад налазимо ознаке од црвеног крста до крста у полукругу, 
које су варирале од средине до средине, а најчешће су биле остављене на 
вољу игуману, односно еклисијарху (типикару). Управо о томе сведочи на-
помена у заглављу готово сваке службе која гласи: аще хощет настоятель 
творит бдение (бденије се врши ако одлучи настојатељ). Будући да су се 
под 28. октобром у руском минеју могле наћи службе Светим мученицима 
Терентију и неонили, Преподобном Стефану Саваиту, Великомученици 

15 до никонове реформе празник Светог арсенија у Руској Цркви варира у својој категорији 
чак и у различитим периодима унутар истог манастира. да је понекад прослављан као мали 
славословни празник сведочи Устав РГБ. ф. 304. I. бр. 244 из Тројице-Сергијеве лавре из друге 
половине XVI века у коме се поред имена светитеља под 28. октобром налази црвени крст (л. 121). 

16 да је празник Светог арсенија био у категорији празника са бденијем XV-XVII века наводи 
Мансветов, позивајући се, у контексту устава XV-XVI века на синодални Устав (ГиМ.Син.389) у 
коме се ово експлицитно наводи, вид. Мансветов, Церковный устав (типик) его образование…, 
288-289. о оваквом статусу Светог арсенија и у XVII веку (до никонове реформе) сведоче 
Обиходник РГБ.ф. 304. I. бр. 249 (л. 176) и Обиходник РГБ.ф. 304. I. бр. 250 (л. 176) из Тројице-
Сергијеве лавре датовани у XVII век, у којима се поред имена другог српског архиепископа на-
води напомена: трезвон во вся язичныя, која је значила свечану звоњаву која се примењује само 
за велике и средње празнике са бденијем. 
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Петки иконијској и Светитељу арсенију Српском, различите манастирске 
или градске средине су могле дати предност различитим службама, што је 
често и био случај, услед неуједначености култне праксе на огромној те-
риторији под јурисдикцијом Руске Православне Цркве од увођења Јеру-
салимског типика до никонове реформе. 

Када је реч о нотираној химнографији у част Светог арсенија, 27 ру-
ских неумских стихирара у којима се она налази,17 представљају најстарије 
и најпотпуније музичке рукописе са нотираном химнографијом из службе 
овом светитељу у читавој Православној Цркви. Руски неумски записи који 
се налазе изнад химнографских текстова посвећених Светом арсенију мо-
гу се довести у везу са српским делимично нотираним минејем ГиМ. Глуд. 
146 из 1388. године, у коме смо недавно пронашли фитну формулу у стихи-
ри на Слава на стиховње.18 Компаративном дијахроном анализом дотич-
ног текстуално-мелодијског фрагмента у српском минеју из XIV века и 21 
руском стихирару, насталом од XVI-XIX века, доказали смо органску везу 
српског и руског неумског записа, која говори о несумњивом сродству ових 
словенских појачких традиција, али и постојању музичке писмености у 
средњовековним српским земљама.19 

од 27 руских неумских рукописа, у 21 стихирару су најчешће нотиране 
две до осам самогласних стихира из Службе Светом Арсенију, док у шест 
стихирара имамо максималан састав химнографије (службу без канона). 
Преглед нотираних песама у част Светог арсенија у руским неумским ру-
кописима доносимо у табели 5. 

Како се види у Табели 5, у 14 рукописа налазе се само две самогласне 
стихире – славници на Господи возвах шестог гласа и на стиховње осмог 
гласа. овде је занимљиво напоменути да се славник на стиховње (који по-
стоји у свих 27 рукописа) у чак 24 неумских записа јавља у осмом гласу, што 
се дешава под утицајем непотпуних преписа у руским минејима. Само три 
стихирара (РГБ. ф. 379, бр. 58, РГБ. ф. 199, бр. 383 и РГБ. ф. 247, бр. 722) сад-
рже ову стихиру у шестом гласу, што одговара српксим и руским преписи-
ма пуног састава. 

17 од 34 неумска рукописа које смо навели, одбили смо 7 у чијим се месецословима Свети 
арсеније само помиње под 28. октобром, па из тог разлога наводимо 27 у којима постоје но ти-
ране песме из Службе Светом Арсенију. 

18 Вид. а. Рашковић, Траговима јужнословенске фитне нотације…, а. д. Рашкович, Фитные 
формулы в двух сербских минеях xiV века…

19 исто.
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састав химнографије број ру-
кописа

 група нотираних стихира
2 стихире: славници на Г-ди возвах и на стиховње20 14
3 стихире: славници на Г-ди возвах, на стиховње и стихира по Пс. 50 2
5 стихира: сви славници Великог вечерњег и Јутрења, стихира по Пс. 50 2
7 стихира: сви славници Малог, Вел. вечерњег и Јутрења, стихира по Пс.50 1
8 стихира: сви славници, стихира по Пс.50, славник на Хвалите у 2 
варијанте

2

укупно преписа са групом нотираних стихира 21
 пун састав 
све стихире, свјетилан, тропар + упутства за канон 1
све стихире (присутни сви текстови, али само два садрже нотацију) 1
све стихире, тропар и кондак + упутства за канон 1
све стихире + упуство за канон 1
све стихире 2
укупно преписа пуног састава (служба без канона) 6

Табела 5. Преглед песама из Службе Светом Арсенију у руским неумским рукописима

Стихира по Пс. 50, коју налазимо у половини музичких преписа (14 
рукописа) у 12 рукописа стоји на свом месту, док се у два преписа (ГиМ. 
Единоверч. 37 и Бан. Строг. 44) на њеном месту налази стихира по Пс. 50 
из Службе Светом Сави (Издлияся благодать шестог гласа), што се такође 
дешава под утицајем непотпуних руских преписа у минејима о којима је 
горе било речи (вид. Табелу 3). У два стихирара (Бан. Вятск. 9 и РГада. ф. 
381, бр. 146) имамо две текстуалне варијанте славника на Хвалите. Једна 
стихира је оригинална (Превзыде память твоя шестог гласа), а друга је 
преузета са Литије (славник, Преславно прославися шестог гласа21), што је 
такође утицај нестабилног састава Службе Светом Арсенију у ненотираним 
преписима који се овде преноси и на микроциклус стихира на Хвалите. 

највећи значај међу нотираним рукописима има шест стихирара (РнБ. 
Кир.-Бел. 586/ 843, ГиМ. Син. певч. 123 из XVI века, РГБ. ф. 379, бр. 63, РГБ. 
ф. 304. I. бр. 443, РГада. ф. 381, бр. 318 из XVII века и РГБ. ф. 379, бр. 67 из 
XIX века), у којима се налази максималан састав химнографије (служба без 
канона) Светом арсенију. Према типу, четири стихирара су Дијаково око,22 

20 Један стихирар (РГБ.ф. 304. I. бр. 442) садржи само текст двеју стихира, али не и нотациј 
изнад истог. Будући да је текст био припремљен за нотирање (редови су размакнути, слова 
ситна), а налази се у неумском зборнику, ми га убрајамо међу нотиране рукописе.

21 оригиналан глас овог текста је осми.
22 Вид. а. Рашковић, Руски неумски стихирари типа «Дијаково око» из xVi и xVii века као 

главни извори за проучавање служби српским светима у руским рукописима, археографски 
прилози 37, (2015), 217-24.
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а два су месечни стихирари за октобар. Када је реч о саставу химнографије 
у част Светог арсенија, у три се налази оригинална химнографија која од-
говара српским и потпуним руским преписима, док су у преостала три 
стихирара шест стихира на подобен са Малог вечерњег „позајмљене“ из 
Службе Светом Сави. Преглед ових рукописа дајемо у следећој табели: 

стихирар тип састав/ интерполације
РнБ. Кир.-Бел. 586/ 843, XVI век Дијаково око оригинална химнографија

ГиМ. Син. певч. 123, XVI век Дијаково око оригинална химнографија
РГБ. ф. 379, бр. 63, 1652. Дијаково око шест стихира из  

Службе Св. Сави
РГБ. ф. 304. I. бр. 443, XVII век месечни оригинална химнографија

РГада. ф. 381, бр. 318, XVII век Дијаково око шест стихира из  
Службе Св. Сави

РГБ. ф. 379, бр. 67, XIX век месечни шест стихира из 
Службе Св. Сави

Табела 6. Тип руских стихирара са максималним саставом химнографије  
у част Св. Арсенија

За разлику од ненотираних рукописа, у којима је најнестабилнији био 
микроциклус стихира на стиховње, нотирани преписи Службе Светом 
Арсенију показују највећи степен варијантности у микроциклусу стихира 
на Литији. од шест рукописа у којима се појављује цео микроциклус ли-
тијских стихира, у три рукописа (РнБ. Кир.-Бел. 586/ 843, ГиМ. Син. певч. 
123, РГБ. ф. 304. I. бр. 443) изложен је оригиналан састав и редослед песама, 
док преостала три стихирара (РГБ. ф. 379, бр. 63, РГада. ф. 381, бр. 318, 
РГБ. ф. 379, бр. 67) садрже измењен редослед и скраћен текст песама, као и 
изме ну гласа славника, али без интерполација из других микроциклуса, 
што не нарушава тематски садржај Литије. Славник на Литији, који се 
јавља у укупно 11 руских неумских преписа,23 у седам рукописа има ознаку 
осмог, а у чети ри рукописа ознаку шестог гласа, што одговара српским 
преписима. Само у једном стихирару (РГБ. ф. 247, бр. 722) измењен је текст 
славника на Литији – уместо оригиналног текста написан је текст треће 
стихире овог микроциклуса Церковное светило шестог гласа. две вари-
јанте у којима се стихире на Литији јављају у руским неумским рукописи-
ма дајемо у следећој табели:

23 У стихирарима РнБ. Кир.-Бел. 586/ 843 и ГиМ. Син. певч. 123 дат је само инципит ове сти-
хире у оквиру Службе Светом Арсенију, али се писар позива на литијску стихиру из Службе 
Митрополиту Алексију Московском (20 мај) у којој је иста записана.
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састав микроциклуса на Литији извор/ место број ру-
кописа

оригинална варијанта 
1 Сербская пречестная церкви, гл. 2 на свом месту

32 изволив лучшая (дужа варијанта), гл. 2 на свом месту
3 Светило церковное, гл. 6 на свом месту
4 Слава, гл. 6, Преславно прославися на свом месту
измењена варијанта 
1 Преславно прославися (краћа варијанта), гл. 6 скр.вар. славника

32 изволив лучшая (краћа варијанта), гл. 2 2. стих. на Литији
3 Сербская великая церкви, гл. 2 1. стих на Литији
4 Слава, гл. 8, Преславно прославися славник, изм. глас

Табела 6. Преглед микроциклуса стихира на Литији у руским нотираним преписима 
Службе Св. Арсенију

Руски неумски рукописи који садрже максималан састав последовања 
у част Светог арсенија дозвољавају потпуну реконструкцију Службе Све-
том Арсенију у руској црквенопојачкој традицији и стога имају велики 
историјски, културолошки и уметнички значај. Поређења ради, стихире у 
част Светог арсенија налазе се у свега шест хиландарских стихирара из 
XVIII и XIX века, нотираних позновизантијском и аналитичком неумском 
нотацијом. У једном рукопису (Хил. 312) из XVIII века налазимо пет само-
гласних стихира, док у преосталих пет стихирара имамо само по једну пе-
сму. Уколико томе додамо и чињеницу да је у српској савременој појачкој 
традицији протојереј Бранко Цвејић 1941. године забележио свега пет сти-
хира, тропар, кондак, свјетилан и четири тропара из шесте песме Канона 
из Службе Светом Арсенију, што је д. Стефановић објавио тек 1970. године 
у нотном Србљаку,24 а да притом ни Мокрањац, ни Барачки, ни Ластавица 
нису записали ни једну песму у част другог српског архиепископа, онда 
разумемо огроман значај који ови руски неумски записи имају за право-
славну писмену музичку традицију и српску духовну културу.

Заступљеност химнографије у част Светог арсенија у овако великом 
броју руских ненотираних и нотираних рукописа много говори о угледу 
другог српског архиепископа у Руској Православној Цркви, о значају ње-
гове химнографије у руском богослужбеном животу, али и о томе колико 
је светитељ био значајна тема у руској црквенопојачкој уметности. о ње-

24 Вид. Србљак, карловачко појање (ставио у ноте Бранко Цвејић), Београд, 1970, 23-30.
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говом укупном значају можда најречитије говори Служабник РГБ. ф. 113, 
бр. 32 из XVI века који је настао у Јосифо-Волоколамском манастиру. У 
месецослову, на крају књиге на л. 196’, под 28. октобром помиње се Свети 
арсеније као преводилац и утемељивач Јерусалимског типика: … иже пре-
веде греческую грамоту на русскую и утверди грамоту. Јасно је да је дошло 
до мешања архиепископа арсенија (1233-1266) са архиепископом никоди-
мом (1317-1326), који је 1318. увео Јерусалимски типик у Српску Православ-
ну Цркву. Међутим, ова случајна грешка руског монаха-писара показује 
колико је велики ауторитет уживао други српски архиепископ у Руској 
Православној Цркви у XVI веку. на тај начин су личност и култ Светог 
арсенија, заједно са другим српским светима, посредством руских бого-
службених рукописа, црквене поезије и појачке уметности умногоме до-
принели ауторитету Српске Православне Цркве у Русији, што ће значајно 
утицати на касније руско-српске културно-црквене везе на простору како 
Карловачке митрополије тако и окупираних српских земаља јужно од Саве 
и дунава. 



СВЕТИ АРСЕНИЈЕ У РУСКИМ БОгОСЛУЖБЕНИМ РУКОПИСИМА Xv-XiX ВЕКА | 177
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Святой арсений Сербский  
в русских богослужебных рукописях XV-XIX вв.

Резюме: Культ Святого арсения Сербского в Русской Православной 
Церкви является важным элементом сербско-русских духовно-куль-
турных связей. Память Святого арсения проникает в русский меся-
цеслов посредством синаксаря иерусалимсого Устава уже в конце 
XIV века, благодаря чему мы находим первые списки Службы Свя-
тому арсению даниила Печского в русских минеях в начале XV века. 
В XVI столетии гимнография в честь воторого сербского архиепи-
скопа находит устойчивое место в русских месяцесловных книгах – 
минеях и стихирарях. нотированные знаменные рукописы имеют 
особое значение не только как отражение музыкального пласта куль-
та Святого арсения на Руси, а как древнейшие и полнейшие списки 
нотированной гимнографии в чест сербского святого, которые не 
находим ни в одной из поместных Православных Церквей. Большая 
часть рукописей, содержащих чинопоследование в честь Святого 
арсения создана в русской монастырской среде в периоде с начала 
XVI до половины XVII века.
В статье подробно рассматривается состав полного и неполного чи-
нопоследования в честь Святого арсения в русских ненотированных 
и нотированных рукописях. Выясняется, что Служба Святому арсе-
нию в русской литургической традиции получила несколько разных 
текстовых вариантов в силу комбинирования, сокращения и взаимо-
проникновения песнопений различных микроциклов, а также за-
полнения неполного чинопоследования песнопениям, взаимство-
ванным из других (нередко русских) святительских служб. Гимногра-
фический состав данной службы в русской рукописной традиции 
был обусловлен категорией праздника Святого арсения в русском 
месяцеслове, который варьировал в длительном периоде с принятия 
иерусалимского Типикона до никоновских реформ.  
Каждый из 174 русских рукописей, в которых мы обнаружили упо-
минание или гимнографию в честь Святого арсения Сербского сви-
детельствует не только о большом авторитете и почитании на Руси 
второго сербского архиепископа, но и об отношении к Сербской 
Православной Церкви на протяжении многих столетий.
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анЂЕЛа ГаВРиЛоВић

надБЕдРЕниК ПаТРиЈаРХа аРСЕниЈа III 
ЧаРноЈЕВића на ПоРТРЕТУ оВоГ ПаТРиЈаРХа  

од ЈоВа ВаСиЛиЈЕВиЧа (1744) –  
ЊЕГоВ СМиСао и УКРаС1

Апстракт: У овом раду се обрађује украс и смисао надбедреника као 
једне од архијерејских инсигнија арсенија III Чарнојевића (1672–1708) 
на његовом портрету који је извео украјински сликар Јов Василијевич, 
а који је настао 1744. године. на надбедренику је изображен лик исуса 
Христа, чији се разлози сликања и значење разматрају у раду. износи 
се мишљење да Христов лик није само обичан украс архијерејских 
одежди овог српског патријарха, већ да он доприноси специфичној 
тежини значења портрета арсенија III Чарнојевича, његовој раскош-
ности и највишем степену репрезентативности, што је посебно од 
важности када се имају у виду сврха настанка и функција самог па-
тријарховог портрета.
У раду се даје опис овог дела архијерејске одежде, разматрају се обја-
шњења византијских писаца која се односе на његово значење, обраћа 
се пажња на очуване примерке надбедреника и примере који се јав-
љају у уметности источног хришћанства, а када је реч о изображеном 
Христовом лику, исказује се мишљење да је он ту приказан у складу 
са значењем надбедреника као „духовног мача“ – „Речи очеве“, „Ло-
госа Божијег“ односно „мача оштрог са обе стране“ (откр 19.15), а 
српски патријарх њиме означен као чувар православља, праве вере и 
традиција.
Украшавање надбедреника фигуралном представом односно Христо-
вим ликом пракса је која се може пратити још од византијске умет-
ности и уметности средњовековне Србије. аутор се бави представама 
Христа изображеним на надбедреницима архијереја на територији 
српских и византијских земаља од средњег века до краја XVIII века, 

1 овај рад је настао у оквиру пројекта одељења за друштвене науке Матице српске Историја 
Карловачке митрополије од краја 17. до краја 18. века.
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пратећи траг значења представљеног на овим архијерејским ин сиг-
нијама.
Кључне речи: Карловачка митрополија, арсеније III Чарнојевић, над-
бедреник, исус Христос, барокни портрет, православна традиција, 
Јов Василијевич, значење.

Увод
Патријарх арсеније III Чарнојевић једна је од најзначајнијих личности 

српске историје, а његов портрет од украјинског сликара Јова Василијевича 
(сл. 1) убраја се међу најрепрезентативније портрете срп ске уметности не 
само на подручју Карловачке митрополије, већ и у српској уметности XVIII 
века и новог доба. о овом уметничком делу су писали олга Микић, Миро-
слав Тимотијевић, Бранислав Тодић, Владимир Симић, Катарина Васић и 
ана Костић Ђекић.2 Разматрање тог портрета је важно из више разлога: не 
само што је реч о једном од најрепре зентативнијих дела и портрета умет-
ности тог доба из важне целине настале на подручју Карловачке митро-
полије, које илуструје важну ли чност српске историје, већ он није у потпу-
ности истражен. Уједно, реч је о портрету које у себи обједињује барокни 
и православни наратив, а којег је патријарх арсеније IV Шакабента нару-
чио свом придворском сликару за своју дворску резиденцију. наручивањем 
портрета свог прет ходника на трону српских патријараха и његовим по-
стављањем у јавни простор свог двора, арсеније IV Шакабента је истицао 
своје досто јан ство и легитимитет српског патријарха.3 историја самостал-
ног репрезентативног портрета у српској уметности XVIII века у своме 
зачетку је историја портрета највиших архијереја Српске цркве, а на њеном 
челу, као први познати пример те уметничке форме стоји овај портрет 
патри јарха арсенија III Чарнојевића.4 Јов Василијевич, један од нај зна-
чајних барокних сликара на подручју Карловачке митрополије, насликао је 

2 д. давидов, Српска графика xViii века, нови Сад 1978, 95–96; М. Тимотијевић, Портрети 
архијереја у новијој српској уметности, у: д. Медаковић (ур.), Западноевропски барок и ви-
зантијски свет, Београд 1991, 160–164; исти, Српско барокно сликарство, нови Сад 1996, 79, 
264–265, сл. 4; о. Микић, Портрети Срба xViii века, нови Сад 2003, 205 (са старијом литерату-
ром); Б. Тодић, Јов Василијевич у Карловцима 1743–1744, Зборник народног музеја 18/2 (2007) 
181–186; В. Симић, За љубав отаџбине. Патриоте и патриотизам у српској култури xViii века 
у Хабзбуршкој монархији, нови Сад 2012, 188; Б. Тодић, Српски сликари од xiV до xViii века, i, 
Петроварадин – нови Сад 2013, 247–250; К. Васић, Портрети српских архијереја у Карловачкој 
митрополији (1690–1790), Београд 2013, 56–58; а. Костић Ђекић, Портрет патријарха Арсенија 
iii Чарнојевића, у: М. Марковић, д. Војводић (ур.), Српско уметничко наслеђе на Косову и Ме-
тохији. Идентитет, значај, угроженост, Београд 2017, 454–455.

3 Костић Ђекић, Портрет патријарха Арсенија iii Чарнојевића, 454.
4 Васић, Портрети српских архијереја, 20–22.
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портрет арсенија III Чарнојевића у складу са барокним концептом репре-
зентативних портрета. Уз све наведено, ово уметничко дело сведочи о ис-
трајавању сликања тема и мотива присутних у православној уметности и 
њеној дуговекој традицији.

Портрет Арсенија III Чарнојевића од Јова Василијевича
Благодарећи сачуваном натпису на дну слике испод портрета сазнајемо 

о личности патријарха српског арсенија III Чарнојевића (1672–1706) који је 
у натпису означен на идентичан начин као и на отрогонском портрету – 
као „арсеније Чарнојевић по Божијој милости православни архиепископ 
пећки и патријарх свих Срба и Бугара, и целог илирика“ [арсенїи черноевичь 
бжїею млстїею православньіи архїепскпъ пекскїи| и всехъ сербѡвъ и болгарѡвъ, и всегѡ 
іллуріка патрїѧрхъ].5 из натписа дознајемо и два кључна податка из живота 
патријарха арсенија III, будући да се у њему наводи да је „на позив римског 
цара Леополда оставио свој пећки трон који је држао 35 година и преселио 
се овамо у царске области“ [иже на позванїе римскагѡ цесара леѡполда ѡставивъ 
свои пекскьіи| егоже 35 лђтъ // добрђ содержалъ| прстолъ на сихъ странахъ во ѡбласти 
цесарско вселилсѧ],6 као и да је „након 73 година свог живота отишао Господу 
28. октобра 1706. године у аустријским Бечу оставивши славном свом и 
православном роду српском слободе и привилегије достојне успомене које 
је великим својим и изванредним трудом испосредовао од царског вели-
чанства“ [и по 73 лђтъ житїѧ своего ко гсдѹ ѡтиде мсца октомврїа28го дне 1706гѡ 
года во вїеннђ аѹстрїискои ѡставивъ же славномѹ и пра//вославномѹ родѹ сербскомѹ 
достопамѧтныѧ свободы и привилегїи их же великимъ своимъ и и блонарочитимъ 
трѹдомъ у цесарскагѡ величества исходатаиствова].7 натпис, уз друге податке, 
доноси и тачан датум настанка портрета – 3. март 1744. године, као и име 
наручиоца – арсенија IV Шакабенту, а некада је носио име сликара Јова 
Василијевича који је портрет извео.8

Портрет патријарха арсенија III Чарнојевића од Јова Василијевича 
имао је своја два „претходника“ односно предлошка. Први предложак био 
је неочувани репрезентативни портрет патријарха арсенија III настао око 
1700. године недуго након Сеобе, а који је сâм патријарх наручио у Бечу.9 
други портрет, настао 1708. године на основу истог, био је уљани портрет 
патријарха арсенија III намењен за архијерејски трон у српској цркви у 

5 За натпис на портрету патријарха арсенија III од Јова Василијевича у целости видети Тодић, 
Јов Василијевич у Сремским Карловцима, 183; за натпис уз острогонски портрет истог јерарха 
видети: Микић, Портрети Срба, 205.

6 Тодић, Јов Василијевич у Сремским Карловцима, 183.
7 Исто.
8 Исто.
9 д. давидов, Српска графика xViii века, 95; Тимотијевић, Портрети архијереја, 160.
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острогону, који се тренутно налази у поседу Црквено-уметничке збирке у 
Сентандреји (сл. 2).10 осим што је портрет од Јова Василијевича знатно 
репрезентативнији и декоративнији, на острогонском портрету је патри-
јарх арсеније приказан готово истоветно као на Василијевичевом портрету 
– одевен у црвене архијерејске одежде са архијерејском митром и жезлом.11 

на портрету који је извео Јов Василијевич (сл. 1), патријарх Чарнојевић 
је приказан фронтално у пуној, стојећој фигури као средовечан човек про-
седе браде која сеже до груди, са високом митром на глави одевен у рас-
кошно украшене архијерејске одежде – стихар са епитрахиљем, сакос са 
надбедреником и омофор. око врата има напрсни крст са Распећем, у де-
сној руци носи крст, а у левој архијерејско жезло. У позадини слике су при-
казани раван зид и два стуба у горњем делу, док је са десне стране патри-
јарха илустрован његов грб.12 С обзиром на чињеницу да је представљени 
патријарх био „caput nationis“, његов портрет, намењен свечаним про сто-
ријама патријаршијске резиденције, на подобије првобитног предлошка, 
представљао је слику институције која се велича и потврђује.13 наручилац 
портрета, патријарх арсеније Шакабента је и сâм уз велики труд издејство-
вао потврду српских привилегија од Марије Терезије. након што је царица 
Марија Терезија потврдила српске привилегије 1743. године, преко Царске 
дворске канцеларије, Угарске дворске канцеларије и дворског ратног саве-
та, требало је да привилегије потврди Црквено-народни сабор, одржан 6. 
марта 1744. године у Патријаршијском двору у Сремским Карловцима. Упра-
во за потребе тог сабора и непосредно пред његово одржавање, настао је 
овај портрет.14 Будући да се данас налази у двору Патријаршије у Београду, 
у свечаним, пријемним одајама Његове светости архиепископа Пећког, 
Митрополита београдско-карловачког и Патријарха српског, исти репре-
зентативни портрет на посебан начин и данас сведочи о великом труду и 
тежњама ових двају патријараха, о пресудном тренутку у историји српске 
цркве и чувању православне вере.

10 Микић, Портрети Срба xViii века, 204–205; Тимотијевић, Портрети архијереја, 160–161, 
сл. 5; К. Вуковић, Српска Црквеноуметничка збирка Сентандреја, Сентандреја 2014.

11 Видети претходну напомену.
12 о значењу мотива два стуба видети Тимотијевић, Портрети архијереја, 162–163; E. Rosen-

thal, Non plus Ultra, and the Columnar Device of Emperor Charles V, Journal of Warburg and Courtauld 
Institutes 34 (1971) 202–228; за детаљ патријарховог грба видети Васић, Портрети српских ар-
хијереја, сл. стр. 16.

13 Тимотијевић, Портрети архијереја, 162.
14 о овоме више и о припремама патријарха арсенија IV Шакабенте за одржавање сабора 

уопште, видети Тодић, Јов Василијевич у Сремским Карловцима, 185–196.
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Надбедреник, његов украс и значење
овом приликом анализираћемо репрезентативан украс патријарховог 

надбедреника (сл. 3), имајући у виду чињеницу да се он не слика увек или 
се слика само делимично видљив и без украса, а нарочито не са фигурал-
ним украсом. носећи специфичну тежину украшени надбедреник пред-
ставља нарочит иконографски детаљ арсенијевог портрета. Сва је при-
лика да се украс надбедреника у идентичном виду јавља и на надбедренику 
на патријарховом портрету на трону острогонске цркве (сл. 2). и као што 
у том случају сликање портрета на архијерејском трону прати стару сре-
дњовековну праксу, тако исто и илустровање и украшавање архијерејских 
одежди српског патријарха на портрету који је извео Јов Василијевич пред-
ставља резултат ослањања на средњовековну традицију извођења архи-
јерејских одежди. Као што је раније примећено, схватања епископске ин-
ституције као Христовог намесништва на Земљи условила су изведбу пор-
трета српског патријарха на острогонском трону испод фигуре Христа 
архијереја.15 исти узроци условили су и нарочит вид „декорације“ надбе-
дреника на патријарховом портрету од Василијевича.

надбедреник српског патријарха арсенија III Чарнојевића је (сл. 1, 3) 
уобичајеног ромбоидног облика са рубом опточеним бисерима. на сваком 
крају је по једна златна кићанка, док је централно поље надбедреника зау-
зима лик Христа. он је ту насликан на тамноплавој позадини како седи на 
облацима који формирају и Његов подножник. одевен је у златни хитон и 
тамноплави химатион. испруживши обе руке, њима чини гест благослова. 
означен је сиглама као „исус Христос“ [іс хс]. Руб централног поља надбе-
дреника у форми крста у којем је смештена Христова представа, такође је 
украшен бисерима, док се на сваком краку крста које формира ово поље 
налази по један украс у виду четири ромбоидно постављене тачке.

Манир илустровања декорисаних архијерејских надбедреника био је у 
византијској уметности врло ретка појава, присутна само у најраскошни-
јим и најрепрезентативнијим уметничким споменицима и делима. над-
бедреник се први пут слика у писаним изворима од времена XII века.16 он 
није увек илустрован као интегрални део епископских одежди, а у нај-
већем броју случајева није био украшен никаквом фигуралном предста-
вом. У погледу приказивања надбедреникâ украшених одређеним видом 
иконичне декорације као изузетан споменик српске средњовековне умет-
ности се истиче црква Светог Андреје на Тресци где су сви архијереји при-
казани у оквиру светилишта насликани са надбедреницима који носе 

15 Тимотијевић, Портрети архијереја, 160.
16 J.-P. Migne, Patrologiae cursus completus. Series graeca, Vol. 138, 988D (даље у тексту: Migne, 

Patrologia graeca са бројем тома и стране).
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одређени вид фигуралног украса (Христов лик).17 овом споменику може-
мо придодати и Марков манастир и цркву Свете Тројице у Ресави, где, 
чини се, само по један архијереј у свакој споменичкој целини има надбе-
дреник декорисан фигуралном представом.18 У познијем, турском, перио-
ду, у српској уметности, овај детаљ наставља да се јавља врло ретко, али 
чешће у односу на период средњег века. Када је о византијској уметности 
реч, са аспекта приказивања надбедреникâ украшених фигуралном пред-
ставом, особито се као један од ретких споменика истиче црква Богороди-
це афендико у Мистри.19 У поствизантијској уметности у ширем смислу 
речи је детаљ украшног надбедреника знатно присутнији него у визан-
тијској уметности. Као што то потврђује пример портрета арсенија III 
Чарнојевића (али и други), он наставља да се слика и у уметности новог 
доба у Карловачкој митрополији, и то не само када су у питању представе 
светитељâ, већ и историјских личности, по узору на њих.

надбедреник као архијерејска инсигнија односно део одежди пред-
ставља издужено четвороугаоно платно, које се привезује за један од чети-
ри угла за појас на десно бедро по чему је и добио назив. Њему се приписује 
нарочито значење, које је у контексту представе патријарха арсенија III од 
важности. Владике носе ову инсигнију као подсећање на то да су примили 
Реч Божију. надбедреник, наиме, симболично означава оружије Христо-
во, духовни мач –„ Реч Божију“ (Еф. 6:17). а оружије Христово, је према 
цитату из откривења „мач оштар са обе стране“ што „из уста Његових из-
лази,“ „да њиме порази незнабошце; и он ће их напасати палицом гвозде-
ном, и он гази кацу вина љутога гнева Бога Сведржитеља“ (откр. 19:15). 
Како овај стих објашњава Андреа Кесарејски оштрим мачем са обе стране 
„се назива казна која ће бити послата на безбожнике и грешнике услед 
праведног суда и заповести коју изговоре уста Божија...он гази кацу гнева, 
јер отац никоме не суди, него је Њему као човеку препустио сав суд, који 
је он по природи, као Син, имао од почетка“.20 Према истом аутору, мач 
оштар са две стране означава „одрицање безбожника, оштрије од сваког 
двосеклог мача или духовни мач којим се врши обрезање нашег унутраш-
њег човека“.21

17 J. Prolović, Die Kirche des Heiligen Andreas an der Treska: Geschichte, Architektur und Malerei einer 
palaiologenzeitlichen Stiftung des serbischen Prinzen Andreaš, Wien 1997, 100–104.

18 M. Tomić đurić, To Picture and to Perform. The image of Eucharistic Liturgy at Markov manastir 
(i), Зограф 38 (2014) 133; J. Prolović, Resava (Manasija). Geschichte, Architektur und Malerei einer 
Stiftung des serbischen Despoten Stefan Lazarević, Wien 2017, 237–240, Abb. 162.

19 Ρ. Ετζεόγλου, Ο ναός της Οδηγητρίας του Βροντοχίου στον Μιστρά. Οι τοιχογραφίες του νάρθηκα 
και η λειτουργική χρήση του χώρου. Αθήναι 2013, πίν. 3.

20 Migne, Patrologia graeca, Vol. 106, 404A.
21 Исто, 220C.
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Значење надбедреника се исказује и у речима молитве изговаране у 
тренутку привезивања надбедреника: „Припаши, јуначе, уз бедро своје 
мач свој, част своју и красоту своју“ (Пс. 44:3).22 Псалмопевац давид најпре, 
према црквеном писцу Јефтимију Зигабену, овим стихом „Господа при-
казује као војника“. Војничко оружије Христово су, према њему, „знаци 
Његове победе над ђаволом“, јер овим речима давид „призива Христа у 
борбу са ђаволом како би одневши победу над њим људе ослободио власти 
ђавола; давид наоружава Христа по људским законима да би Га показао 
као страшног, јер војници око бедара везују свој мач“.23

Свети Атанасије Александријски објашњава да псалмиста овим речи-
ма „подстиче Јединородног да војује за нас, ... он, као Бог, не носи видљиви 
мач; он је силан, односно, он је Господ на војскама, и то Му припада по 
природи. он је и прекрасан за оне, који су у стању да познају Његов дола-
зак (Његово оваплоћење) и да разумеју Његову надземљску лепоту. Мач на 
бедрима носи као претњу неверујућима и противничким (демонским) пу-
ковима. Псалам о неверујућим каже: ако се не обратите, мач свој нао-
штриће“ (Пс. 7:13).24

имајући у виду и тумачење светог Максима Исповедника, које стоји у 
складу са наведеним објашњењем светог атанасија александријског, може 
се рећи да лик Христа на надбедренику патријарха арсенија симболизује 
и тајну Христовог оваплоћења, доласка у телу и Његов суд. објашњавајући, 
наиме, стих пророка Захарије – Видех, а то књига лећаше (Зах. 5:1) – свети 
Максим исповедник у књизи тј. српу (односно мачу у контексту надбедре-
ника) препознаје „исуса Христа, Сина Јединородног и Логоса, тј. силу Ње-
говог доласка у телу – тајну Његовог оваплоћења“.25 Свети Максим испо-
ведник у крадљивцу и кривоклетнику из трећег стиха књиге пророка Заха-
рије симболично препознаје Противника, кога срп тј. Христос сатире.26 
Лик Христа на надбедренику арсенија Чарнојевића носи такав смисао и 
значење. Патријарх арсеније је приказан на портрету у својству духовног 
војника – архијереја са надбедреником који означава његов духовни мач 
– Христа, Реч Божију. Лик Христа на надбедренику арсенија III Чарно-
јевића указује да се он борио за проповедање Христове речи и вере, да ју је 
бранио од јеретика и ширио православље на територији српских земаља, 
да је био истакнути борац за православље и учитељ речи Христове. 

22 Л. Мирковић, Православна литургика или наука о богослужењу православне источне цркве. 
Први, општи део, Сремски Карловци 1918, 129.

23 Migne, Patrologia graeca, Vol. 128, 492A–B. 
24 Migne, Patrologia graeca, Vol. 27, 208D.
25 Migne, Patrologia graeca, Vol. 90/1, 648B, 652D, 656D.
26 Исто, 652а.
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Према светом Симеону Солунском новоизабрани епископ добија над-
бедреник што представља „Христову победу снагом Крста, коју је освојио 
Својом непорочношћу и чистотом. нови епископ је такође добио залог 
Васкрсења од прекрасног Жениха исуса Христа Бога нашег, те све ово сим-
болише надбедреник који виси о његовом појасу као мач, који осликава 
крст и васкрс, и јављајући победу над смрћу, што је и смисао нацртаног на 
надбедренику“.27 исти црквени писац о надбедренику такође каже: „неки 
од најстаријих (првих јереја) тј. ставрофори и неки од архимандрита имају 
и надбедреник, а то је дар архијерејски као и крст, јер нико осим архијереја 
не може носити крстове на фелону и на глави и надбедренике. овим лици-
ма се даје да носе крст на глави и надбедреник при свештеним радњама и 
што су они први између осталих, јер једни добијају хиротонију судије – 
најважније црквено служење, други се постављају за пастире душа и за 
економе, ради чега и носе одличја првог пастира, на ког су дужни да се 
угледају“.28 на основу овог навода јасно је да нису сва црквена лица имала 
право ношења надбедреника, као и да је арсеније Чарнојевић на портрету 
њиме истакнут и украшен као личност која врши пастирску делатност, као 
наоружани духовни пастир српске нације.

да илустровање Христа на надбедренику арсенија Чарнојевића пред-
ставља угледање на оновремену литургијску праксу сведочи очувани над-
бедреник липовског митрополита данила, из 1563. године који се данас 
чува у Музеју Српске православне цркве.29 на њему је приказан у центру 
Христос у стојећем ставу као архијереј у двострукој, ромбоидној мандорли 
златне светлости која прати облик надбедреника, а са његових страна из-
везена су четири херувима. Благосиљајући гест Спаситеља подударан је 
гесту Христа на надбедренику арсенија Чарнојевића.

Разумевање посебаног вида украса надбедреника арсенија III употпу-
њује се освртом на податке из наративних извора везаних за његов живот. 
Патријарх арсеније је у младим годинама постао игуман Пећке патри-
јаршије и попео се на престо Светог Саве, поставши старешина српског 
народа на великом пространству од Коморана у северној Угарској до Со-
луна на југу.30 Будући наследник светог Саве Српског на трону српских 
архиепископа он је попут светог Саве био „истинит пастир“,31 који „таму 

27 Migne, Patrologia graeca, Vol. 155, 412B–C.
28 Исто, 261D, 264A.
29 на основу ауторовог личног увида.
30 Р. Л. Веселиновић, Народни покрети и устанци. Од пораза турске војске код Беча до пада 

Београда 1683–1688, у: Р. Самарџић (ур.), историја српског народа III/1, Београд 1993, 494; Еп. С. 
Вуковић, Српски јерарси од деветог до двадесетог века, Београд – Подгорица – Крагујевац 1996, 
28 [арсеније III (Црнојевић) паријарх пећки 1672–1706].

31 Рукопис Дечани бр. 45а, fol. 15r (празнични минеј за децембар, јануар, фебруар и јули, трећа 
деценија XVI века – 1520/1525; даље у тексту: дечани 45а).
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демона одгони“,32 „изабрани и истинит пастир“,33 „добри пастир и учитељ“.34 
на речено упућује и надбедреник, а особито представа Христа на њему. У 
Служби Светом Сави се наводи и да је овај свететељ „богонадахнутим ре-
чима злосмрадне јереси оборио, и свој народ замирисао,“35 као и да је био 
„стуб и утврђење цркви Христовој коју је непоколебљиву од искушења 
Лукавог премудро сачувао“,36 да је „разорио злодејствија јереси и људе своје 
научио да служе Тројици Јединосушној и једног Божанства.“37 Христов лик 
на надбедренику патријарха Чарнојевића указује да је он попут светог Пе-
тра александријског, светог Саве Српског и Стефана Првовенчаног „рат-
ник Свете Тројице“, „победитељ над јересима“38 и „наставник правоверја и 
учитељ побожности“,39 бранитељ хришћанске вере.40 Био је патријарх у 
тешка времена када је православље било изложено двострукој агресији и 
притисцима – Римске курије и Бечког двора, који су се на све начине тру-
дили да под видом уније приведу Србе Римској цркви.41 нарочито је водио 
рачуна о православним Србима у Лици, Крбави, Срему и Славонији који 
су били константна мета римокатоличке цркве која је путем уније покуша-
вала да их приведе под своје црквено окриље милом или под притиском 
силе.42 Борећи се против уније патријарх Чарнојевић је скоро без престан-
ка путовао, боравећи у крајевима у којима је становао српски народ. он је 
са необичном личном пожртвованошћу, разборитошћу и прегалаштвом, 
положио главне основе једној новој самосталној српској православној об-
ласти, у сасвим новим духовним, културним и политичким приликама, 
под тешким притисцима и под агресивном католичком, аустроугарском 
влашћу. из ових темеља уздигла се ускоро почетком XVIII века, српска 
Карловачка митрополија, која је брижљиво чувала светосавље и друга на-
ционална обележја пастве у страној средини. Српски народ је арсенија 
Чарнојевића поштовао и називао „великим оцем и богомољцем,“ „општим 
оцем и учитељем,“ „добрим пастиром,“ што стоји у складу са горе наведе-
ним цитатима.43

32 Дечани бр. 45а, fol. 15r.
33 Дечани 45а, fol. 16r.
34 Исто, fol. 18v.
35 Исто, fol. 15r.
36 Исто, fol. 20v.
37 Исто, fol. 20v.
38 Исто, fol. 19v.
39 Исто, fol. 20r.
40 М. Костић, Деспот Георгије ii Бранковић, Београд 2014, 53.
41 Ј. Радоњић, Римска курија и јужнословенске земље од xVi до xix века, Београд 1951, 392; Ву-

ковић, Српски јерарси, 28; Р. Л. Веселиновић, Срби у Великом рату 1683 –1699, у: Р. Самарџић (ур.), 
историја српског народа III/1, Београд 1993, 491–564; Костић, Деспот Георгије ii Бранковић, 51.

42 Вуковић, Српски јерарси, 28.
43 Р. Грујић, Патријарх Арсеније iii Чарнојевић, Календар „Црква“, Сремски Карловци 1941, 88; 

Вуковић, Српски јерарси, 32.
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Закључак

Сликара Јова Василијевича, пореклом из Кијева, одликује осећај за 
детаљ, као и изразита „декоративност“ испољена у начину украшавања 
архијерејских одора и инсигнија патријарха арсенија Чарнојевића. она 
свој пуни одраз добија у сликању надбедреника, који је украшен Христо-
вим ликом. 

Када је реч о утицајима уметничких традиција у приказивању лика 
арсенија III Чарнојевића, треба рећи да је илустровање надбедреника ис-
кључива одлика источнохришћанске, византијске, а тиме и српске тра-
диције. Његова појава, украс и смисао имају колико симболичну, толико и 
практичну функцију. они су одраз теолошке учености и учености наручи-
оца, а такође и репрезентативности, раскошности и, што је важно, тра-
диције. ако је судити по очуваним примерима надбедреника, овој инсиг-
нији се не би смело одузети и својство одражавања оновремене литургијске 
праксе. Важност представе Христа на надбедренику арсенија III Чарно-
јевића и њена особеност посебно долазе до изражаја када се има у виду 
историјска улога овог архијереја и сеоба читаве српске етније на нове про-
сторе у којима је прихваћен нови западноевропски, барокни израз у умет-
ности. анализа значења надбедреника као архијерејске инсигије је од на-
рочите важности за сагледавање симбиозе и преклапања двеју традиција у 
уметности новог доба: примљеног нововековног барокног духа времена и 
система вредности, с једне, и неговања средњовењковне, православне тра-
диције, с друге стране. Таквој пракси илустровање украшеног надбедрени-
ка, уз мотив два стуба у позадини сцене, служи као речити пример. 44
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ниКоЛа ЛУКић · ПРЕдРаГ ПЕТРоВић

БоГоСЛУЖБЕни ЖиВоТ и диСЦиПЛина  
У МанаСТиРиМа КаРЛоВаЧКЕ МиТРоПоЛиЈЕ

Abstract: Жеља да се монаштво васпостави у својој првој слави и до-
стојанству подстакла је карловачке митрополите на стварање једин-
ственог акта названог Монашка правила или Regulae monasticae. 
Сачувано је више примера ових Правила, али независно од аутора 
матeријали обилују литургичким темама и канонском грађом која 
садржи аутентичну рецепцију светоотачког предања. Текст Правила 
представља непосредно сведочанство о правцу реформистичких 
тежњи и схватању богослужбеног живота и манастирске дисципли-
не у Карловачкој митрополији XVIII века. У овом раду ћемо најпре 
пратити историјски ток настанка ових Регула, затим ћемо предста-
вити садржај првих познатих рукописних Правила митрополита 
Викентија Јовановића из 1733. године, као и садржај првих штампа-
них Монашких правила из 1777. године, која је потписао митрополит 
Вићентије Јовановић -Видак. Разлика у њиховом садржају најбоље ће 
нам представити ток богослужбено-дисциплинарних реформи у ма-
настирима Карловачке митрополије.
Кључне речи: Монашка правила, богослужбени живот, манастирска 
дисциплина, Викентије Јовановић, Павле ненадовић, Вићентије Јова-
новић-Видак.

О рганизација живота сваког манастирског братства јасно је дефиниса-
на и садржајно је одређена у свом богослужбеном правилу и дневним 

навикама. Све поменуте одреднице дефинисане су институцијом ктитор-
ских типика, који се називају Завештањима, Правилима1, Регулацијама 
или пак образником, као што је случај са Студеничким типиком2. на про-
стору Карловачке митрополије XVIII века иницијативом митрополита уво-
де се као општи образац монашког владања Монашка правила или Regulae 
monasticae. По свом садржају и усмерењима Правила одговарају форми 

1 John Thomas, Angela Constantinides Hero, Byzantine monastic foundation documents, A Complete 
translation of the Surviving Founders’ Typika and Testaments, Dumbarton Oaks Research Library and 
Collection, 2000, V -X.

2 Тихон Ракићевић, идеологија братства светог Саве, Црквене студије,16/I (2019), 32.
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ктиторских типика али са широко примењеном обавезношћу која важи за 
све манастире митрополије. 

Кодификација правила монашког живота има своје зачетке у делима 
аскета антонија и Пахомија3, као и Василија Великог4, али има и свој даљи 
историјски развој који зависи од особених локалних услова у којим мо-
нашка заједница борави. Поменута Монашка правила Карловачке митро-
полије представљају континуитет историјског развоја богољубивог зако-
нодавства које уважава све добре примере свештене прошлости и активно 
их усмерава против њима савремених пропуста унутар монашке дисци-
плине и богослужења.

Монашка правила XVIII века су по форми најсличнија руским монаш-
ким правилима која су присаједињена Регуламенту Петра Великог (1721). 
Поредећи Монашка правила која је митрополит Вићентије објавио 17. мар-
та 1733. године са Монашким правилима која су објављена као додатак 
духовном регуламенту5, јасно се уочавају различити приступи питању уре-
ђења монашког живота, условљени различитим историјским контекстом, 
али и различитим идејним полазиштима законодаваца. друштвено корис-
на улога манастира, коју је дух просветитељске епохе наметао, преузела је 
примат над староруским аскетским идеалом, који је наглашавао литур-
гијско-молитвени аспект монаштва, што је евидентно у Регуламенту Петра 
Великог6. Слично дефинисану друштвено-корисну улогу манастира фор-
сираће у оквирима хабзбуршких граница Јосиф II7. За разлику од друштве-
но-политичких тенденција просветитељства, Карловачка митрополија је 
сагледавала улогу монаштва у традиционалном аскетском моделу и својим 
правилима желела је да ојача дисциплину, а самим тим и да реконструише 
тренутно нарушене аскетско-богослужбене норме.

Пре издавања Монашких правила поредак манастирског живота уну-
тар митрополије следио је аскетске норме српских средњевековних мана-
стира8. Поред поменутог, средњевековна монашка дисциплина допуњавана 

3 Hadrijan Borak, Redovnička pravila, Zagreb 1985, 60-82.
4 Види: Монашка правила Василија Великог, PG 31, 1322-1429. У западној цркви овaj дух орга-

низованости ће доживети рецепцију кроз дела хипонског епископа августина.Види: Saint 
Augustine, Monastic rules, translation and notes by sister Agatha Mary, S.P.B. and Gerald Boner New 
City Press, New York 2004, 33-44. 

5 Види: В. н. Бенешевич, духовный Регламентъ и стоящiе съ нимъ въ тѣсной связи документы, 
у: Сборникъ памятниковъ по истории церковного права, преимущественно русскаго, кончая 
временемъ Петра Великаго, Петроградъ 1914, 159-191. 

6 Владислав Пузовић, Утицај духовног регуламента (1721) на свештеничка и монашка правила 
митрополита београдско-карловачког Вићентија Јовановића, Зборник Матице српске за исто-
рију, 90 (2014), 46-47.

7 Derek Beales, Enlightenment anд Reform in xViii century Europe, I.B.Tauris, New York 2005, 227- 256.
8 После светосавских типика најстарије примере појединачних правила монашког живота 

преведене на српскословенски језик сусрећемо у рукописима манастира дечана. У питању је 
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је и појединачним пенитенцијалним правила којим су санкционисане не-
правилности у свакодневним и духовним навикама9. Монашка правила 
XVIII века, Regulae Monasticae, својом појавом не укидају постојеће типике 
него консолидују дисцилину и богослужење одржавајући неопходне усло-
ве манастирског живота. Правила нису настала као субститут Типика10, 
него пре као његова потпора и подсетник на доследност при његовој реа-
лизацији. ако пак погледамо стање манастирских типика према опису из 
1753. године видимо да се фрушкогорски манастири користе рукописним 
српским, рукописним светогорским и заповеђеним московским обрасцима11.

Разлог за устројавање оваквог дисциплинарно- богослужбено- прав-
ног акта лежи у чињеници да оновремено монаштво не познаје дужности 
свог позива, али да упркос томе митрополити желе да светињу пустиножи-
тељства поставе у прво достојанство и лепоту12. овако конципиран са-
став регула садржи описе и детаљне појединости монашког живота. Њи-
хова посебност садржана је у чињеници да су то монашка правила која су 
обавезна не само у директно именованом манастиру него у свим манасти-
рима Карловачке митрополије, без изузетка. она представљају покушај 
реформе и унификовања правила манастирског живота под строгим над-
зором карловачког митрополита и спровођење идентичног поретка бого-
службеног живота у сваком братству унутар митрополије.

најстарија сачувана монашка правила су дело митрополита Викентија 
Јовановића (1731-1737)13. Сачувана су у форми рукописног епархијског цир-

рукопис деч. 80 назван доротеј,из осме деценије XIV veka (1370/1380). он у себи садржи изводе 
из поучних текстова за монахе Светог Макарија, Стефана Тивејског, Симеона новог Богослова 
и Григорија Синаита. Види: димитрије Богдановић, љубица Штављанин-Ђорђевић, Биљана 
Јовановић-Стипчевић, љупка Васиљев, Луција Цернић, Мирослава Гроздановић-Пајић, Опис 
ћирилских рукописних књига манастира Високи Дечани, књига прва, народна библиотека Ср-
бије, Београд 2011, 312-317.

9 најчешће је у питању компилација светотачких поука и канонских норми. Сачуван је један 
такав примерак из XIV века, насловљен као Rазна правила за чрнце тј. монахе. Vatroslav Jagić, 
Sitna građa za crkveno pravo, Starine, VI (1874), 131-133; Вредна су пажње и црквена правила из XIV 
века, која у себе интегришу делове Синтагме Матије Властара, канона Јована Постника, Законе 
цара Јустинијана као и одредбе душановог законика. Видети: а. Соловјев, Српска црквена 
правила из XIV века, Гласник скопског научног друштва, XIV (1934), 33-42.

10 интересантно је приметити да димитријевски у свом опису литургијских рукописа (Ти-
пици, III ) међу рукописима српско бугарске редакције не констатује појаву овог регуламента 
монашког живота, управо зато што се ова правила не могу поистоветити са класичним редак-
цијама Типика. Види: дмитриевский а. а. Описание литургических рукописей, хранящихся в 
библиотеках православного Востока. Т. 1: Τυπικά. Ч. 2: Памятники патриарших уставов и кти-
торские монастырские Типиконы, Петроградь 1917, 464-481.

11 никола Лукић, Монашка правила митрополита Викентија Јовановића, Три века Карловачке 
митрополије, нови Сад 2014, 526.

12 Монашка правила митрополита Вићентија Јовановића Видака, 1777, БМС Р18Ср IV 15.1, 9-11.
13 аСанУК МПа, а, 1733/118
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кулара тј. посланице14. она су доцније допуњена и рехабилитована од стра-
не митрополита Павла ненадовића (1749)15. Прва штампана Монашка пра-
вила су Синодална правила, која је саставио атанасије димитријевић Се-
кереш 1777. године. ова Правила су позната као правила митрополита Ви-
ћентија Јовановића-Видака (1774-1780)16, за чије су време издата и по-
тврђена. Потом следе рукописна правила Јована Рајића из 1779. године17, 
као и Настављеније Митрополита Мојсија Путника из 1780. године. изу-
зев Синодалних правила из 1777. године, која су штампана као званични 
указ остала правила су у границама митрополије функционисала као цир-
куларни преписи. То што су правила била у форми рукописа није одузима-
ло ништа од њихове присутности. Сваки манастир био је упознат са њихо-
вим текстом. акт се преписивао на основу циркуларне посланице и био је 
део иницијативе црквених поглавара док су штампана правила Викентија 
Јовановића-Видака умножавана допуштењем државних власти и део 
су државног, политичког виђења потенцијалне реформе манастирског 
општежића.

Побројана правила чине апсолутну већину корпуса монашке дисци-
плине XVIII века. извесне допуне и указања о монашком животу можемо 
срести у посланицама појединих митрополита. Те посланице у свом садр-
жају увек у већој или мањој мери интерпретирају већ поменута правила и 
опомињу на будност при чувању монашких завета18. детаљна анализа и 
компаративно поређење целокупних садржаја свих ових правила превази-
лази обим овог рада, тако да ћемо се у даљем тексту фокусирати на међу-
собни однос првог рукописног текста и првог штампаног издања монаш-
ких правила. 

Поједини сматрају да историја Монашких правила код Срба у Хаб-
збуршкој монархији почиње од Мојсија Петровића (1718-1730), али оваква 
позивања имају аналогије у помињању његових несачуваних али делимич-
но познатих свештеничких правила. Посебна монашка правила митропо-

14 У раду ће бити кориштена грађа из више архива. Ради лакшег праћења навода прилажемо 
списак скраћеница које користимо: БМС = Библиотека Матице српске, нови Сад; аСанУК, а= 
архив Српске академије наука и уметности у Ср. Карловцима, фонд а; аСанУК, Б= архив 
Српске академије наука и уметности у Ср. Карловцима, фонд а; УБСМ= Универзитетска би-
блиотека Светозар Марковић, Београд; ПБР= Библиотека српске патријаршије, нБС= народна 
библиотека Србије.

15 Ми смо користили рукописни текст ненадовићевих правила под сигнатуром УБМС 3746; 
Познат је још сачувани рукопис истих правила под сигнатуром аСанУК МПа, а, 1749/46.

16 Целокупан текст правила видети: Правила монашескаја, 1777., БМС Мк 1025.
17 Монашка правила Јована Рајића, БМС РР IV 60; Познат је још један сачуван рукопис пра-

вила у Библиотеци српске патријаршије под сигнатуром ПБ ЈР 21; о разликама ова два рукописа: 
Вла димир Вукашиновић, Српска барокна теологија, Врњци-Требиње 2010, 239-240.

18 Као пример видети посланицу Јована Георгијевића, аСанУК МПа, Б, 1770/17. 
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лита Мојсија Петровића до сада нису пронађена те , за сада, не постоји 
реална основа нити позната архивска грађa на основу које би се о њима 
говорило. 

1.1 Монашка правила митрополита Викентија Јовановића
Са садржајем правила митрополита Викентија Јовановића упознаћемо 

се на основу документа које је митрополит издао у својој резиденцији у Ср. 
Карловцима 17. марта 173319. године. да су Правила у свему обавезујућа 
потврђује и лични ауторитет митрополита. на последњем листу рукописа 
сачуван је његов потпис20. Укупно има 34. правила21. на крају текста запи-
сано је Утврђење правила тј. упутство о њиховој примени. Утврђење гласи: 
Сва ова Правила игуман је дужан да прочита једном месечно свом брат–
ству сабраном у трпезарији. Односно, да се ова Правила читају сваке прве 
суботе у месецу, ради бољег памћења и ревносног чувања онога што је у 
њима записано.

ова Правила митрополит је дао на увид јавности на мајском сабору 
1734. год. у осијеку. од 24 тачке колико је сабор садржао, 19. тачка тицала се 
рецепције ових Правила. одговор сабора гласи: Тешко је - рекоше - свугде 
провести једнако устројство, но зато ћемо по дужности својој колико год 
буде могуће ревновати за благочешће22. иако су преписи Правила постојали 
њихово спровођење у праксу је очигледно представљало знатан проблем. 
Манастирско општежиће у том тренутку готово да није ни постојало или 
је постојало, али са пренаглашеним индивидуализмом (о томе нам сведоче 
следеће тачке поменутих правила: 28., 29. , 30. и 31. ). дисциплина самих 
монаха је толико била опала да је поред метанија у крајњој нужди уведено 
и физичко кажњавање (33. монашко правило). Тематски садржај ових пра-
вила је у основи познат научној јавности23, док ми овде доносимо пун текст 
оних тачака Викентијевих правила (1733) која се својим садржајем односе 
на богослужење. То је простор од 3 до 11. правила24:

19 на послетку текста стоји: Монашка правила издата су у нашој резиденцији у Карловцима 
месеца марта 17. године 1733.( аСанУК МПа 1733,118). димитрије Руварац тврди другачије и 
наводи да су Правила издата 1. новембра 1733. год. д. Руварац, Живот и радња Вићентија Јо-
вановића, Српски Сион, 47(1893), 747.

20 Монашка правила, аСанУК МПа, а, 1733/118
21 Будући да кориштени рукопис Правила не садржи фолијацију нити пагинацију упућивање 

на садржаје вршићемо на основу редног броја којим су правила означена.
22 д.Руварац, Правила митрополита Вићентија Јовановића и Павла ненадовића за прото-

презвитере, Српски Сион, 9 (1903), 273.
23 Види: Владимир Вукашиновић, Српска барокна теологија, 234.
24 Све интерполације означене заградама ( ) уметнуте су од стране преводиоца ради бољег 

разумевања текста, док садржај означен // заградама представља интегрални део оригиналног 
текста, који је и сам тако означен у рукопису.
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3. правило: При свештенодејству црквених Тајни, свештеници и ђа-
кони да поступају ревносно. Све да буде по поретку и благообразно, као 
што је написано у служебницима јерејског свештенослужења, а по штам-
паном московском Типику. на крају те књиге (Служебника) написано је 
Извјестије учителноје25 које указује како су дужни да служе јереј и ђакон. 
ови треба да знају како да служе у Светој Цркви, како да припремају и 
врше свештенодејства. најпре што се тиче Божанствене литургије, а на по-
слетку им се дају смернице како да поступају у недоумицама које се појав-
љују у одређеном тренутку и како да их разрешавају. Тако да буде и за слу-
жење осталих Тајни записаних у књизи Требник, који треба да буде мо-
сковске штампе. о овоме да се поучавају (свештеници) и исти често да 
читају (известије), а прочитано да памте и држе.

4. правило: даља црквена последовања и чинове: Мало вечерње, Вели-
ко вечерње, Велико повечерје, Мало повечерје, Јутрење, Часове, Међу ча-
сове, и Литургију неизмењено да држе, као што је записано у Типику, која 
садржи богослужбени поредак који се зове Устав26. Тако и у књизи октои-
ху и у књизи Триоду и у књизи Пентикостару и у књигама 12 Минеја, у 
књизи ирмологион, у књизи Псалтир која је протумачена и књизи Часос-
лов. Све књиге да буду нове, московске штампе и ништа друго самоини-
цијативно и самовољно нико да се не усуди да чини, него само оно што је 
написано у овим књигама27. По свим овим горенаписаним последовањима 
и црквеним чиновима да служе јереји и ђакони и канонарси, да питају 
екли сијарха, и по његовом расуђивању све да творе. Њему (еклисијарху) да 
се повинују сви који су на богослужењу као првоме после архимандрита.

5. правило: Божанствена Литургија, која је свештенослужење Тајне 
Свете Евхаристије, свакога дана да се служи /у нужди изменити/28. она је 

25 а.В. Петровский, Учительное известие при славянском Служебнике, Христианское чте-
ние, 4 (1911), 552-572; о адаптацији известија у савремени богослужбени живот: Л.н. Парийский, 
Учительное известие при служебнике, учебное пособие по практическому руководству для 
пастырей, Ленинград 1955; известие учительное на современном языке, Православная енци-
клопедия, Азбука веры, перевод с церковнославянского священника Георгия Палехова, Москва 
2016.

26 овде се упућује на Московски типик штампан 1733. године. Типик је штампан је за време 
царице ане ивановне , под благословом Синода, у царском граду Москви. Пун назив књиге је 
Типикон, то јест изображење црквених чинова које се зове Устав преподобног и богоносног оца 
нашег Саве. Упутства за вршење поменутих служби налазе се на 2-37. листу типикона. Види: 
Тѷпікон сїе есть Ѹставь (1733), 2-37.

27 о последицама које ће русификација имати по српско богослужење опширније видети: 
Владимир Вукашиновић, Српско богослужење, студије из литургијске теологије и праксе код 
Срба, Краљево - Врњци -Требиње 2012, 93-119.

28 Увођење служења свакодневне литургије за манастире јужно од Саве и дунава је била 
непознаница. о томе нам сведочи визитација Викентија Јовановића манастиру Раваница. Рава-
ничани потврђују да су Типик поштовали колико су могли и колико су књига имали. Потврђују 
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наше благодарење изказано Богу за учињено превелико Спаситељско ста-
рање ради нашег Спасења29. Као што каже божанствени апостол Павле у 
Првој посланици Коринћанима, глава 11, стих 26: Који једе хлеб овај и чашу 
ову пије, смрт Господњу објављује докле не дође.

6. правило: За време црквеног певања да се не ходи тамо амо по Цркви, 
пре отпуста, као што је од раније постојао лош обичај и да се не излази из 
Цркве / без велике потребе /, него свако на свом месту да стоји са страхом 
и пажњом. Запрећује се тешком казном30.

7. правило: Милостињу коју хришћани доносе, или дају манастирским 
путницима неодложно да се уписује у манастирски Протокол, у каквом год 
виду она била, по реду и у које год време била примана31. да се служе по-
мени за кога је дана милостиња, без одлагања на много времена. ако ли цео 
Сараднар32 ако ли пола, ако ли и мање да се одслужи, да туђи напори не 
буду узалудни. Више од шест имена живих и шест имена упокојених не 
помињати. Записивати када и ког месеца, које име је поменуто.

8. правило: Парусија33 да се помиње по обичају Јерусалимском и Свете 
Горе у недељне дане и на празнике Господње и Богородичине и Светих који 

да су сваке недеље и празника служили литургију, али да ће у складу са новим послушањима 
почети да је служе сваки дан иако то до сада нису чинили. Опис визитације манастира Ра-
ванице, аСанУК МПа, Б 1733/137, л.12.

29 ово је својеврсна дефиниција Литургије која је доцније замењена богословским интерпре-
тацијама руских теолога. То најбоље видимо у Епитому дионисија новаковића, где он по-
зајмљује дефиницију Стефана Јаворског и каже: Литургија је свештенодејство бескрвне жртве 
коју је Сам Христос, да га врше, апостолима предао. од апостола је предато њиховим наслед-
ницима а од њих следећим нараштајима кроз векове, све до другог доласка Христовог. Владимир 
Вукашиновић, Српска теологија xViii века, Ad fontem, Краљево-Врњци 2013, 343.

30 о владању братије на богослужењу постоје упутства у Типику. Тѷпікон сїе есть Ѹставь, 
л.37-38.

31 о скупљању милостиње или манастирским писанијама XVIII века: љиљана Пузовић, Хи-
ландарска писанија 1709. године, Зборник Матице српске за историју, 97 (1/2018), 29–51; љиљана 
Пузовић, Писанија монаха манастира дечана у XVIII веку на примеру општег листа (дечани 
154), Дечани у светлу археографских истраживања, Београд 2012, 309-335.

32 Сарандар је четрдесетодневни помен за упокојене. Цео Сарандар износи 40 литургија. 
овакав вид молитвеног посредништва је био присутан и крајем 18. века. начин његове наплате 
био је једно од саборских питања. То се може видети из Регуламента Марије Терезије од 27. 
септембра 1770, када се Сарандар први пут и помиње у званичним актима. Његова присутност 
у молитвеној свести нашег народа полако је јењавала да би већ средином 19. века (1865.год.) 
постао непознат и самим свештеницима. Руварац димитрије, Сарандар и Парусија, Српски 
Сион, XIII, (4/1903), 115-117.

33 Парусија је помен приложницима на поменутим службама. Значење ове службе било је 
једнако проблематично тако да је у појединим крајевима имала различито значење. нпр. у 
Карловцима Парусија је означавала је оглашење мртваца у средње звоно, 3 полијелеја по опелу 
затим оглашење истим звоном на шестнедељни, погодишњи и годишњи парастос и по један 
полијелеј за шта се плаћа 30 форинти и то се зове Велика Парусија. Мала парусија, за коју се 
плаћа 10 форинти, је оглашење у исто звоно и један полијелеј по опелу. она је убрзо као и Са-
рандар постала непозната и самом свештенству. Руварац димитрије, Сарандар и Парусија, 
Српски Сион, XIII, (4/1903), 117.
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имају велико славословље. Помињати на Литургији на јектенији: Рецимо 
сви... и на Великој вечерњи на тој јектенији и на јутрењу по Великом сла-
вословљу на Помилуј нас Боже...

9. правило: Молитва за упокојене увек да се врши по отпусту свакод-
невног Вечерњег и Јутрења, по чину као што је написано у Типику34.

10. правило: У трпезарији да се прочитају Поучне речи и Житија Све-
тих. ово да се прочита са молитвом и пажњом, а о прочитаном да се не 
мудрује нити пак глуми35.

11. правило: Панагија да се узноси у оне дане који се прописују по Ти-
пику36. /Јеромонаси на малом и великом Входу при Божанственој служби 
да носе свеће37/.

12. правило: По оптусту на Вечерњем и по молитви за упокојене, да се 
иде у трпезарију када је обичај да се вечера, и по завршетку вечере опет да 
сви иду у Цркву на Повечерје38. Када нема вечере онда по отпусту Вечерњег, 
сви да иду без изузетка на Повечерје и читају Повечерје.

даља правила тичу се опхођења у манастиру, спољног изгледа монаха, 
пристојног владања и покорности игуману: Игуман да гледа на све њих као 
на браћу и по нелицемерној љубави и безпристрасно према свима да се оп–
ходи. Најпре да се брине о спасењу свакога од њих и увек да промишља као о 
сопственом (22.правило). Што се тиче распореда служитеља у манастиру 
постоји задати поредак : Пре свега игуман, тако и сви свештеници и ђакони 
који у Цркви држе дежурство седмичног служења, канонарси, као и они кој 
ходе на пут ради милостиње, да не држе месечно дежурство у трпезарији. 
Они који спремају јела иако нису корисни на светом манастирском богослу-
жењу, колико су корисни у трпезарији, (могу вршити поменуте дужности.) 
када у Цркви недостаје свештенослужитеља, чтечева или појаца и оних 

34 Типик прописује да се чин врши у притвору храма. Видети: Тѷпікон сїе есть Ѹставь (1733), 
л.22.

35 Владање за трпезом је такође прописано Типиком. Тѷпікон сїе есть Ѹставь (1733), л. 40-45.
36 У Типику стоји записан Чин уздизања Панагије. Тѷпікон сїе есть Ѹставь (1733), л.9б-10б. 

о значају манастирске трпезарије видети: Мирослав Тимотијевић, Крушедолска трпезарија и 
верско-политички програм „друге цркве“ у Карловачкој митрополији, Анали, огранка СанУ 
у новом Саду, 2008, 61-82.

37 Текст у загради је специфичан додатак Софронија Јовановића. Види: Лазар Богдановић, 
Монашка правила владике пакрачко- славонског и осечкопољског Софронија Јовановића, Ду-
ховна стража, 3, 199. 

38 Монашка правила Висариона Павловића из 1761. године садрже дописано указање о вре-
мену вршења богослужења: на вечерње увек да се клепа у пет поподне, на јутрење у три часа по 
поноћи а на Литургију у девет часова преподне. Тако од месеца маја до месеца новембра. од 
месеца новембра до месеца маја на вечерње клепати у четири часа поподне, на јутрење у пет по 
поноћи а на литургију или часове како је споменуто. овако чинити осим у време свете Четрде-
сетнице када се часови и вечерња служе у своје време. Монашка правила Висариона Павловића, 
нБС Рс 576, л.8.



БОгОСЛУЖБЕНИ ЖИВОТ И ДИСЦИПЛИНА У МАНАСТИРИМА КАРЛОВАЧКЕ МИТРОПОЛИЈЕ  | 197

који би се могли послати на пут ради милостиње. За такво дело треба 
постављати старе монахе (за сакупљање милостиње). Ако ли се шта до-
говоре са манастиром, да им се плати. Такође и гостионичара (који ради у 
гостопримници) и вратаре треба постављати из реда монаха и стараца. 
Свештенике и ђаконе нипошто не узимати за те дужности осим у слу-
чајевима крајње нужде и оскудице (24.правило).

Посебан проблем у садашњем препознавању монашких правила ми-
трополита Викентија Јовановића је непрецизност и разноврсност њихове 
атрибуције. најчешће се ради о препису монашких правила под именом 
епархијског епископа или под именом манастира где су сачувана, те се 
стиче утисак да се ради о мноштву посебних докумената. Тако се јављају 
правила манастира Ковиља или правила Висариона епископа Бачког39 или 
пак правила владике пакрачко-славонског и осечкопољског Софронија 
Јовановића из 174540 године. Поредећи њихове садржаје видимо да су у пи-
та њу дословни преписи Викентијевих правила које су епископи препору-
чили манастирским братствима и потврдили својим потписом. Разлог за-
што ту стоје имена епископа, а не митрополитово име, треба најпре тражи-
ти у чињеници да је у питању интерна епархијска преписка где се адресати-
ма на тај начин представља очигледна епископска подршка и сагласност 
митрополитовој вољи.

Правила митрополита Викентија Јовановића (1733) се често мешају са 
правилима Псевдо-Викентија Јовановића Видака која је написао атанасије 
димитријевић Секереш41. најновији случај такве пермутације имамо у 
скором раду Слободана Продића. У питању је његово дело Монашка пра-
вила42, коме је придружен и двојезични латинско-словенски текст правила 
назван фототипско издање43. основни проблем поменутог писања је чиње-
ница да је Продић погрешно идентификовао, а самим тим и погрешно да-
товао правила. Правила за које је он сачинио уводну студију и чији је текст 
приказао нису правила митрополита Викентија Јовановића (1731-1737) 

39 Препис ових Правила, под именом бачког епископа Висариона, сачуван је и у Пакрачкој 
библиотеци под сигнатуром Пакрац 151. (Р65/879). опширније о рукопису: Владимир Вука-
шиновић, Зоран Ранковић, Србољуб Убипариповић, Рукописне књиге библиотеке Славонске 
епархије у Пакрацу, Београд 2015, 59-60.

40 Сачуван је рукопис Правила под његовим именом, у поседу манастира ораховица (орахо-
вица Р 66/880). Владимир Вукашиновић, Зоран Ранковић, Србољуб Убипариповић, Рукописне 
књиге библиотеке Славонске епархије у Пакрацу, 61-62; Штампани текст правила: Лазар Богда-
новић, Монашка правила владике пакрачко- славонског и осечкопољског Софронија Јовано-
вића, Духовна стража, 3 (1931), 196-206.

41 Владимир Вукашиновић, Српска барокна теологија, 237.
42 Слободан Продић, Монашка правила митрополита Викентија (Јовановића) према издању 

из 1733. године, Шибеник 2015.
43 Пра́вила монашескаѧ 1733, фототипско издање, истина, Шибеник 2015.
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објављена 1733. Године, као што стоји у Продићевом наслову, него су пра-
вила митрополита Викентија Јовановића Видака (1774-1780) из 1777. године. 
дакле, евидентно се ради о знатној ауторској и хронолошкој омашци. Мо-
тив који покреће настанак Продићевог дела одише нареченом забрину-
тошћу за текст Правила: Али, кад би неко покушао да дође до те хваљене и 
толико спомињане књиге, настао би значајан проблем. У већини библиоте-
ка, па чак и оним које спадају у сам врх установа овог типа када је реч о 
српској библиографији, једноставно не постоји сачуван примерак овог дела44. 
овде постоји више спорних места и оваква тврдња се сама преоручује 
бројним приговорима. 

Прво, када се говори о Правилима Викентија Јовановића (1733) није у 
питању књига него рукопис, пошто до сада још увек није објављено фото-
типско издање правила Викентија Јовановића. Због тога је тако именована 
Правила немогуће наћи у библиотеци као засебан наслов тј. књигу иако су 
правила већ штампана као чланци унутар периодичних публикација наше 
цркве 45. Стога је оригиналан текст Правила требало тражити у архивама46 
а не у библиотеци, премда се и тамо могао наћи. Разлика између 34 Монаш-
ка правила Викентија Јовановића и Видакових правила је очигледна и у 
саставу и у обиму тако да је упућеном читаоцу врло тешко да пермутује те 
садржаје. дакле, не само да постоје сачувани рукописни примерци и штам-
пано издање у периодици, него постоји и превод правила на савремени 
српски језик47. Целокупно дело Продић је предузео са надом да ће се у до-
гледно време на српском језику појавити не само један већ и више радова 
посвећених труду митрополита Викентија Јовановића48, не знајући да је тај 
процес већ увелико у свом току. Што се тиче названог фототипског издања 
текста он има једнако очигледне недостатке. То је пре фотокопирани текст 
правила него фототипски материјал. издање је лишено сваког појашњења, 
осим погрешно лоцираног датума на корицама. ако изузмемо поменуте 
омашке, премда је то немогуће, даља анализа Продићеве уводне студије 
представљала би увид у некритички одабране и делимично препричане 
делове текста Правила из 1777. године. 

44 Слободан Продић, Монашка правила митрополита Викентија (Јовановића) према издању 
из 1733. године, 7.

45 Штампано (рашчитано) издање Монашких правила видети: Монашка правила Викентиiа 
Iовановића ар хиепископа и Митрополита Карловачког, од 17. мар та 1733. год., Беседа, 2 (1870) 
32; 3 (1870) 47–48; 4 (1870) 63–64; 5 (1870) 78–80; 6 (1870) 95–96.

46 Примера ради сачувани су рукописи: аСанУК МПа, а, 1733/ 105; аСанУК МПа, а, 1733/ 
118; 

47 Видети: никола Лукић, Монашка правила митрополита Викентија Јовановића и њихов 
утицај на богослужбени живот Карловачке митрополије, Три века Карловачке митрополије ( 
1713- 2013), 517-525.

48 Слободан Продић, Монашка правила митрополита Викентија (Јовановића) према издању 
из 1733. године, 8.
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даљи наставак историје Викентијевих правила налазимо у делу ми-
трополита Павла ненадовића (1749-1768)49. Митрополит Павле ненадовић 
својим правилима, 1749. године, у ствари рехабилитује Викентијева прави-
ла за која признаје да су погребена у коначни заборав50. он у Прологу истих 
истиче да правила није ни учему скратио и сматра: Но за похвалу је и до-
стојно помена и у свему нужно монашком чину да тако чини… Онај који не 
буде извршавао правила да се лиши власти и низвргне из свог чина. Павле 
ненадовић дословно преписује правила наводећи Викентија као аутора51, 
али постојећи текст допуњава циркуларним протоколом фрушкогорским 
манастирима52. он ту подсећа фрушкогорске монахе на њихове дужности: 
Прва дужност монашка је славословље Божије тј. богослужење. ненадовић 
крепко заповеда да се у свим манастирима сваки дан служи литургија, када 
то Устав предвиђа. Сва братија на челу са игуманом су дужна да буду на 
литургији, а тек по савршавању богослужења да се разилазе на послушања. 
оне који изостају са богослужења игуман да записује у Протокол и да из-
вести о томе митрополита. да би се литургија сваки дан служила чредни 
свештеник, еклисијарх и типикар треба да посећују економа ради потреб-
ног (свећа, тамјана итд.). Све ове наредбе митрополита ненадовића имају 
за циљ да дисциплинују богослужбени живот манастира.

Све да бива по Типикону – је и императив и правац жељене рехаби-
литације богослужбеног поретка. Митрополит је доследан у реализацији 
богослужења и не допушта никакве импровизације. Заповеда се да литур-
гија слижи сваки дан. У посебном случају ако не може чредни свештеник 
да служи, митрополит заповеда да други преузме, ако не други онда трећи 
јеромонах. даље се од свештенослужитеља захтева да сви држе своје чреде 
и да се не изговарају старошћу или болешћу53. игуман је дужан да литур-

49 Стање прелазног периода (1733-1749) најбоље слика рад арсенија IV Јовановића Шакабенте 
који је објавио више допуна монашким правилима 1740, 1742, 1743 и 1745. године. опширније: 
Владимир Вукашиновић, Српска барокна теологија, 235-236; Владимир Вукашиновић, Прилог 
бољем разумевању литургијске теологије и праксе Карловачких митрополита XVIII века, Са-
борност, 2 (2008), 148-155; Предраг Пузовић, Рад митрополита Павла ненадовића на обнови 
монашког живота и општежића у фрушкогорским манастирима, Црквене студије, VI (2009), 
353-363.

50 Види: УБСМ 3746, л.13.
51 Митрополит ненадовић у самом наслову правила оставља име Викентија Јовановића. УБСМ 

3746, л.3б.
52 акт је издан 28. августа 1749. године. УБСМ 3746, л. 13- 17
53 Упозорење да су сви свештенослужитељи унутар манастира дужни да се држе прописаног 

поретка служења тј. чреда поновиће свештеномонасима и митрополит Јован Георгијевић. Ми-
трополит Георгијевић инсистира да сваки понаособ у монашким чиновима од јеромонаха па до 
игумана редовно врши црквена последовања и то: Мало Вечерње, Велико вечерње, Велико 
повечерје, Мало повечерје, Јутрење, часове, Литургију и међучасја. на богослужењу су сви ду-
жни да се повинују еклисијарху као првом после игумана. аСанУК МПа, Б, 1770/17
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гише, осим чреде, сваке недеље и празника као и сви проигумани, јеро-
монаси и ђакони54. Јасно је да митрополит овде васпоставља слику прве 
славе монашких заједница обнављајући литургијски живот и заповедајући 
један динамичан ток молитвених сабрања која би укључивала сву мана-
стирску братију. Тако уобличен корпус монашких правила функционисао 
је све до времена митрополита Викентија Јовановића Видака, до издавања 
његових правила за монахе.

1.2 Правила митрополита Викентија Јовановића Видака из 1777. године
Посебан пример интервенције државних власти у простор манастир-

ског живота представљају Синодска правила (Regulae monasticae) штампа-
на 1777. године за време митрополита Викентија Јовановића Видака (1774-
1780)55. Правила су штампана двојезично, латинско- српски у Курцбековој 
штампарији56, о народном трошку. иако стоји да су Правила настала од 
стране Синода њих је са знањем митрополита Видака сачинио атанасије 
димитријевић Секереш57, рецезент српских књига у Курцбековој штам-
парији. Синод је покушао да изврши неке исправке и достави их пре штам-
пања, али исте у штампи нису уважене. највећа слабост ових правила је то 
што су била преамбициозна. она су до те мере била захтевна да су неке 
одреднице превазилазиле стварност и типични су одраз просветитељских 
тенденција ученог аутора. 

У Уводу Правила аутор подстиче аутентичне монашке вредности наво-
дећи речи Василија Великог: Као што се по плодовима познаје дрво, тако 
се и по делима познаје истинско монаштво58. То објашњава и мотив зашто 
су правила настала. Мотив је чврста жеља да се светиња путиножитељ-
ства по стави у прво достојанство и лепоту59 .

Правила су подељена на две целине. Прва целина60 говори о одласку у 
манастир, затим на који начин треба примати оне који се уклањају од света, 

54 УБСМ 3746, л. 14- 15.
55 Правила су сачињена према 10 предложених тачака којим су скицирана основна начела на 

којима је сачињен доцнији текст регула. Тачке је сачинио гроф Колер и преко комесара Матезена 
23. септембра 1774. године их доставио Синоду на знање и даље поступање. Мита Костић, До-
ситејев пријатељ и саветник Секереш, отисак из Гласа CCLVI, књ. 12, одељење друштвених 
наука СанУ, Београд 1963, 34.

56 о раду Курцбекове штампарије: Мита Костић, Гроф Колер као културнопросветни рефор-
ма тор код Срба у Угарској у xViii веку, Српска краљевска академија, Београд 1932, 83-101; Franz 
Fillafer, Whose Enlightenment?, Austrian History Yearbook, 48 (2017), 112-115.

57 Владимир Вукашиновић, Српска барокна теологија, 237.
58 Монашка правила, 1777. година, БМС Р18Ср IV 15.1, 5. Поука Василија Великог о добром 

монаху заузима знатан део уводног слова, што нам јасно сведочи где се налазила парадигма 
пожељног монашког живота.

59 Исто, 9.
60 Исто, 1-14.
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о истинским заветима, о савршеном послушању, о сиромаштву, о чистоти 
и о пребивању у монашком чину. други део правила61 је и сам подељен на 
три целине или главе. Sectio prima или прва глава говори о чувању монаш-
ких завета, о црквеним последовањима тј. молитвама и богослужењу, о 
свештенодејству, о богомишљу, о учењу монаха, о духовницима и испо-
ведању, о проповедницима Слова Божијег. Sectio secunda или друга глава 
говори о избору црквене управе, о архимандриту, о игуману, о броју мона-
ха и свештенослужитеља, о дужности и части началствујућих, о читању и 
владању у трпезарији, о гостопримству, о одевању монаха, о одржавању 
келија, о јелима и храни за празнике, о посту пред Свето Причешће, о тре-
нутцима када се скида камилавка на богослужењу, о дочеку епископа у 
манастиру и о болеснима. Pars tertia или трећи део62 говори о смрти и по-
гребењу сабраће, о књигама крштених, венчаних које манастир треба да 
води, помиње одредбе када се врше помени, о правилима преласка из ма-
настира у манастир, о одрицању од монашког чина и на послетку се говори 
о казнама и епитимијама.

дело нема конфесионално нијансираних тема и не може му се ставити 
никакав приговор латентног унијаћења, иако је аутор, атанасије дими-
тријевић-Секереш, доцније постао унијата63. оно што разликује ова пра-
вила од правила из 1733. године је јасна просветитељска тенденција прео-
бражаја манастира у културно-просветне институције уређене по моделу 
државне администрације Хабзбуршке монархије. Све појединости и одно-
си међу манастирским звањима су строго дефинисани, следећи јасно раз-
ликовање по угледу на устројства јавних институција монархије. Тројична 
конститутивна основа Викентијевих правила (1733) је богослужење-аскеза 
(лична молитва)-дисциплина. Сада се код атанасија димитријевића ова 
позиција унеколико мења и делатност манастирског братства се сада по-
сматра у другачије постављеном односу: боогослужење – учење (образо-
вање) – дисциплина.

Препоручено обазовање монаха је врло захтевно, будући да се од њих 
очекује познавање свих тада релевантних и престижних просветитељских 
дисциплина (грчки језик, латински језик, метафизика, математика, при-
родно богословље). У даљем тексту, у шестој глави, описује се време када 
се учи64. Укратко, увек и кад год се стигне и у размацима између монашких 
послушања. Када је времена мање заповеда се да се у празничне дане, када 

61 Исто, 14-93.
62 Исто, 93-113.
63 опширније о Секерешу: Мита Костић, Доситејев пријатељ и саветник Секереш, 26-29.
64 Монашка правила, 1777., БМС Р18Ср IV 15.1, 31- 36.
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је богослужење дуже, не чита и не учи ново него да се понавља старо и да је 
тако корисније него да се проводи време у обичном монашком мољењу65 .

За питање богослужења је посебно интересантна прва и друга глава 
другог дела Монашких правила. Међу братством манастира помиње се 
послушање будилника тј. сабрата који је водио рачуна о будности и рев-
ности учествовања у богослужењу. Посебно је уочљиво инсистирање на 
богослужбеном благољепију и организованости. Заповеда се, када се бра-
тија сакупља на богослужење да се влада благочино и у храму да стоји ра-
споређена по свом достојанству и звању. достојанство се рачунало по дa-
туму примања подстрига. напред, у храму стоје старији свештеномонаси, 
јерођакони, затим ипођакони и на послетку монаси. Богослужење је мора-
ло у свему бити складно. Зато се заповеда да појци и чтеци са сваком 
пажњом и умиљењем избегавају неприкладно појање. Поверену им службу 
да врше ревносно, да не поју брзо нити превише тихо но умерено високим 
и разумљивим гласом66. 

држање чреда свештенослужења у манастиру је било обавезно. Чред-
ни свештеник је служио свакодневно, до се ђакон придруживао чредном 
само у празничне дане67. У Правилима из 1777. даје се тачно време када се 
које богослужење врши, у посту и ван њега. Посебно је значајан указ о 
служењу литургије Пређеосвећених дарова: Служи се у неке дане поста 
Пређеосвећена литургија са Вечерњим али никада да се не поје пре подне. 
Зато је установљено да се служи у једанаест часова и тако да се по подне 
завршава, у подобно и пристојно време јер сама себе одређује за поподневно 
служење68. Врло јасно је описана и припрема монаха за Свето Причешће: 
Они пак који хоће да приступе Светом Причешћу шест дана најстрожијим 
постом да припремају себе, а три дана пред Причешће да се одрекну поло-
вине следовања вина у трпезарији69. Помиње се држање тримирја у прва 
три дана Великог поста, али са напоменом да то чине само они најјачи, а не 
сви. Сухоједеније се у манастирима заповеда само средом и петком током 
Великог Поста, а ако је пак неки нарочити празник заповеда се да се суха 
јела замене рибом и јелејем. овде се под нарочитим празником засигурно 
подразумевају Благовести. 

Због отпора монаха , Правила су морала бити повучена а у Рескрипту 
царице од 2. априла 1778. године речено је да су епископи дужни да надзиру 
и контролишу живот у манастирима. Као последица одбијања Правила из 

65 Исто, 32.
66 Исто, 14- 25.
67 Исто, 20.
68 Исто, 25.
69 Исто, 69
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1777. настала су монашка правила ковиљског архмандрита Јована Рајића 
(1779)70 која нажалост никада нису доживела своју практичну примену на 
ширем простору митрополије. У односу на претходне монашке уставе и 
правила Рајић није донео ништа ново што се тиче садржаја. на формирање 
његовог дела утицало је све што је до тада постојало од монашких правила, 
а да је њему било познато. највећи утицај на њега извршила су монашка 
правила из 1777. године. иако није оригиналан, Рајић се показује као тачан 
и добар познавалац изворне монашке традиције. одликује се система ти-
чношћу, прецизношћу у изразу, прегледношћу текста и свеобухватности 
теме71.

У вредновању Монашких, богослужбених и дисциплинарних правила 
Карловачке митрополије, морамо се клонити сваке једностраности под-
стакнуте личним утисцима. Митрополити су правила осмислили и конци-
пирали на широкој канонско-дисциплинарној основи инсистирајући на 
доследном вршењу богослужења према Типику. Све теме унутар правила 
су обрађене у својој суштини и представљају реалан колорит тадашњег 
црквеног живота митрополије. Било би презахтевно очекивати да она мо-
гу одменити целокупно предање на које се позивају или створити ин сти-
туцију паралелног типика. она су пре свега подсетник како приличи да 
сваки монах живи у манастиру и са таквом намером су и писана. она не 
укидају него афирмишу дотадашње искуство црквеног живота и недвос-
мислено се залажу за његово унапређење узимајући у обзир понекад и 
најпрогресивније просветитељске тенденције. Упркос добрим намерама 
ова правила никада нису имала жељену рецепцију на простору митро-
полије, независно од тога ко их је подстицао, митрополити или државна 
власт. нама остаје да закључимо да упркос несрећним временима и злим 
обичајима ова правила сведоче јединствену намеру, да се монашки живот 
Карловачке митрополије утврди на својим предањским, аскетским основа-
ма вршећи прву монашку дужност, а то је славословље Божије.

70 о Правилима опширније: Владимир Вукашиновић, Српска барокна теологија, 239-241; 
иванка Веселинов, Правила монашеская Јована Рајића из 1779. године, Прилози за књижевност, 
језик, историју и фолклор, XLI, (1/2,1975), 80-91; Порфирије Перић, Монашка правила Јована 
Рајића, Зборник са научног скупа: Јован Рајић историчар, песник и црквени великодостојник, 
нови Сад 2001, 119-125.

71 Порфирије Перић, Монашка правила Јована Рајића, 122.
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LItUrGICaL LIfe and dIsCIPLIne at monastery In  
the metroPoLItanate of KarLoVCI

A great wish to reconstruct monastic life at its first glory and shape encour-
aged Metropolitаns of Karlovci to issue a unique document called Monastic 
rules or Regulae Monasticae. Independently from authors, these docu-
ments have an abundance of information about liturgical life and a vast 
number of canonical materials which represent authentic reception of pa-
tristic tradition. Content of rules presents direct testimony about church 
liturgical reform and monastic life and daily routine of monks in the XVIII 
century. In this study, we, at first, considered the history of this Regulae. 
Then, we compared the text of first saved manuscript of Monastic rules of 
Metropolit Vikentije Jovanovic, which are proclaimed in 1733 in Sr.Karlo-
vci, with the first printed Monastic rules of Vidak issued in Joseph Kurz-
bek’s printing house, 1777 in Vienna. Their similarities and distinction 
demonstrate the course of liturgical and disciplinal reform and variability 
demand of monastic discipline and scholarship in the space of Karlovci 
metropolitanate in XVIII century.
Key words: Monastic rules, liturgical life, monastic discipline, Vikentije Jo-
vanovic (1731-1737), Pavle Nenadovic ( 1749-1768) , Vicentije Jovanovic Vi-
dak (1774-1780).
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ВЛадиМиР анТић

KУЛТУРоЛоШКЕ ПаРадиГМЕ У РаЗВоЈУ СРПСКоГ 
ЦРКВЕноГ ПоЈаЊа на РаЗМЕЂУ XVIII и XIX ВЕКа

Апстракт: Црквено појање – псалтика, формирало се у склопу пра-
вославног богослужења и заједно са њиме се и развијало. Примањем 
хришћанства Срби су примили богослужење и појање византијског 
литургијског типа. У раду је анализирано питање континуитета, с 
једне, и промене у развоју српског појања у XVIII веку, с друге стране. 
до ове промене долази под утицајем руског богослужења, језика и 
појања. У наставку свога развоја, српско појање доживљава нове ути-
цаје и приближава се западно-европском естетском моделу. Свеједно, 
све измене које се на појању дешавају под утицајем историјских при-
лика или естетског помодарства, временом постепено одумиру као 
карактеристике епохе, док у самом појању увек опстаје језгро које је 
израз црквеног естетског начела.
Кључне речи: псалтика, карловачко појање, промена, континуитет, 
културни обрасци, естетске парадигмe

Увод
У историји нашег народа je било више изузетно неповољних периода 

за развој црквеног живота, па у његовим оквирима и црквених уметности. 
ипак, црквене уметности су током тих тешких времена најчешће биле 
главни (ако не и једини) израз културног живота нашег народа. Стога је 
несумњиво да српско народно појање представља једну од најважнијих те-
ковина наше културе, те један од главних видова музицирања у нашој про-
шлости.1 Mесто црквеног појања у културној историји српског народа про-
истиче из позиције коју богослужење има у самом црквеном животу.

1 Упореди: Петровић д., Димитрије Руварац и српска музичка историографија, у: Браћа Ру-
варац у српској историографији и култури, СанУ нови Сад – Сремска Митровица 1997, 173; 
изузетан значај нашег црквеног појања, у светлу његовог потенцијалног уписа у Унескову листу 
нематеријалног културног наслеђа човечанства, недавно је разматран у раду Марјановић н. и 
Брујић М., Српско народно црквено појање као нематеријално културно наслеђе – прелиминарни 
поглед из интердисциплинарне перспективе, Етноантрополошки проблеми н. с. XIII 4 (2018), 
927-949.
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Појачка уметност је у првом реду примењена – богослужбена умет-
ност, будући да је одувек представљала саставни елемент или можда боље 
рећи један од видова самог богослужења. на први поглед је очигледно да се 
православно богослужење готово у целости врши уз појање, будући да се 
осим псалама и химни, и светописамска читања, молитве, јектеније и воз-
гласи изговарају мелодично. Према томе, православно богослужење пред-
ставља контекст унутар кога се развија црквено појање.

Чињеница је да се српско народно црквено појање формирало, као што 
је то уосталом и са нашом средњовековном књижевношћу (богослужбена 
поезија, житијска проза и сл.), сликарством, архитектуром, али и целокуп-
ним богословљем, на ромејској култури, која се донекле може изједначити 
са појмом Православље. иако ова тврдња звучи превише снажно, чиње-
ница да је византијска култура у највећем свом делу и била сакрална кул-
тура појашњава нам такво становиште.2 Црквено појање - псалтика, које 
представља један од најзначајнијих аспеката ромејске културе, настало је и 
развило се у ,,амбијенту“ православног богослужења, у литургиологији 
називаног Византијски литургијски тип. 

Псалтика, или појачка уметност, после ширења православног хриш-
ћанства на Балкану, а поготово од мисије Свете браће Кирила и Методија, 
пренета је и међу Србе. ово појање је неговано током историјског хода 
наше помесне Цркве са великом пажњом. исто ово појање се, уз разумљиве 
промене, као аутохтоно карловачко појање, негује и данас у оквирима бо-
гослужбеног живота Српске Цркве.

Међутим, музика је темпорална акустичка уметност, и до почетка XX 
века није било могућности њеног звучног бележења. Прецизна сазнања о 
звучању древног музицирања уопште, па и звучања нашег црквеног појања 
пре појаве првих звучних записа, практично су немогућа. истраживања 
црквеног појања су због тога примарно усмерена на музичке рукописе као 
основне изворе, али и на друга писана сведочанства о црквеном појању, 
која потичу из богослужбених ненотираних појачких зборника, предговорâ 
самих нотних издања, као и других текстова који се баве појањем, или се на 
њега узгред осврћу. Упоредним изучавањем појачке праксе и рукописних 
и других извора, могуће је са великом сигурношћу утврдити како је цркве-
но појање током претходних векова звучало.

Велики број истраживања српског црквеног појања, која су се појавила 
у другој половини XX и почетком XXI века, расветлила су поједине аспекте 
развоја наше народне појачке традиције. Тако су у својим радовима ове 

2 Упореди: Мајендорф Ј., Литургија: пут ка суштини Византије, у: Мајендорф, Ј., Византијско 
наслеђе у Православној Цркви, Краљево 2006, 147-163.
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теме обрађивали многи музиколози међу којима су за наше истраживање 
посебно значајни радови Милоша Велимировића, димитрија Стефановића, 
и данице Петровић3. Млађа генерација аутора, имала је могућност да се 
изучавањем црквеног појања бави упоредо са обнављањем древне псалти-
ке у окриљу Српске Православне Цркве.4 од последње деценије XX века до 

3 Види следеће радове поменутих аутора: Velimirović, M., Byzantine elements in early Slavic 
Chant: The Hirmologion, Monumenta musicae Byzantinae, ser. subsidia, vol. IV, Copenhagen 1960; 
исти, Present Status of Research in Byzantine Music, Acta Musicologica 43/1-2 (1971), 1–20; исти, The 
Present Status of Research in Slavic Chant, Acta Musicologica 44/2 (1972), 235–265; исти, Originality and 
innovation in Byzantine Music, u: Littlewood A. R., (прир.), Originality in Byzantine Literature, Art and 
Music: A Collection of Essays, Oxford 1995, 189-199; исти, Byzantine Musical Traditions among the 
Slavs, у: Yiannias J. (прир.) The Byzantine Tradition after the Fall of Constantinople, Charlottesville 
1991, 95-105; Стефановић, д. (прир.), Стара српска музика: Примери црквених песама из xV века, 
Посебна издања Музиколошког института СанУ књ.15/I, Београд 1975; исти, Стара српска 
музика: Примери црквених песама из xV века, Посебна издања Музиколошког института СанУ 
књ.15/II, Београд 1975; Petrović D., Osmoglasnik u muzičkoj tradiciji Južnih Slovena, Posebna izdanja 
Muzikološkог institutа SANU knj. 16/I, Beograd 1982; иста, Osmoglasnik u muzičkoj tradiciji Južnih 
Slovena: Transkripcije i faksimili, Posebna izdanja Muzikološkog instituta SANU knj. 16/II, Beograd 
1982; иста, Грчко–српске културне везе и српско појање у 18. веку, Сентандрејски зборник СанУ 
2, Београд 1992, 149–159; као и радови поменутих аутора који су наведени у овом раду.

4 Пено В., Сличности међу гласовима српског осмогласног појања – прилог аналитичком проу-
чавању црквеног појања, Зборник Матице српске за сценске уметности и музику 22–23 (1998), 
67–79; иста, О пореклу новијег српског црквеног појања, Мокрањац 2 (2000), 36–48; иста, The Tonal 
Foundations of Serbian Church Chant, Acta Musicae Byzantinae III (2001), 21–29; иста, Stichira me-
lodies in new Serbian and Greek chanting based on Octoëchos, у: Pisclöger M. (прир.),Theorie und 
Geschichte der Monodie, Internationale Konferenz, Oesterreichiesche Byzantinische Gesellschaft und 
Institut für Musikwissenschaft der Universität Wien, Wien 2001, 24–42; иста, Теоријско промишљање 
лествичних основа новијег српског и грчког црквеног појања, Музикологија 8 (2008), 101– 125; иста, 
О појачкој уметности у Византији непосредно пре и у доба Светог Саве (Нацрт методологије 
у проучавању српске средњовековне музике), наша прошлост 9 (2008), 29–40; иста, The Liturgical 
Typikon as a Source for Medieval Chanting Practice, у: Composition and Chanting in the Orthodox 
Church, Proceedings of the Second International Conference on Orthodox Music, 4–7 June 2007, 
University of Joensuu, Joensuu 2009, 203–212; иста, Great Chant in Serbian Tradition – On the еxamples 
of the melody „it is Truly Meet“, Зборник Матице српске за сценске уметности и музику 40, (2009), 
19–38; иста, Двојезични музички рукопис из Одељења старе књиге Матице српске (прилог српско-
грчким појачким везама), Зборник Матице српске за сценске уметности и музику 42 (2010), 51–
60; иста, Двојезични музички зборници из касног средњег века – нови поглед на познате музичке 
изворе, Зборник радова Византолошког института LIV (2017) 279-301; Blagojević G., Η μουσική 
μεταρρύθμιση του 1814: μια εμπειρική-αφηγηματολογική προσέγγιση, Εργαστήριο Βυζαντινής Μουσι-
κολογίας, Αθήνα 2019; иста, Byzantine church music as a field for ethnological and anthropological 
research, у: Karagounis K. и Kouroupetroglou G. (прир.), The Psaltic Art as an Autonomous Science. 
Scientific Branches – Related Scientific Fields – Interdisciplinary Collaborations and Interaction. 
Proceedings of the 1st International Interdisciplinary Musicological Conference29 June - 3 Jυly 2014, 
Volos, Volos Academy for Theological Studies, Volos 2014, 149-153; иста, Византијско појање и родни 
идентитет у Србији и Грчкој: женски глас између божанске икономије и људске економије, у: 
Раденковић, љ. (прир.), Српска народна култура између истока и Запада, Балканолошки ин-
ститут СанУ, Београд 2014, 139-156; иста, Byzantium as a Symbol and inspiration for the Contemporary 
Musical Creativity in Serbia at the end of the second and the beginning of the third millennium, у: То-
доровић и. и Благојевић Г. (прир.), духовна култура и религиозностнекад и данас – различити 
контексти и традиције, Београд 2012, 171-198; иста, Byzantine music as a driving force of music crea-
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данас основани су многи византијски хорови из којих су касније произ-
никле и појачке школе, које се баве изучавањем византијског појања.5 Тиме 
је, поред већ постојеће мреже активних вишегласних црквених хорова и 
доминантне позиције коју народно појање има у Српској Православној 
Цркви, ова ренесанса византијског појања, подстакнута општом тежњом 
ка целовитом обнављању светоотачког предања у његовим бројним аспек-
тима, донела инспирацију музичарима, те нова сазнања о нашем средњо-
вековном појању у појачке и музичке кругове.6

Преломне тачке у развоју српског појања
Без обзира на разумљиву чињеницу да су се током историје у црквеном 

појању десиле одређене промене, евидентно је да у његовом развоју постоји 
одређени континуитет. овај континуитет сведоче нам многи музички спо-
меници и дуги извори. Управо нам такви споменици музичке писмености 
помажу да препознамо граничне тачке у овом историјском развоју. 

tivity in Belgrade today, у: Nika-Sampson E. и др., Greece as an Intercultural Pole of Musical Thought 
and Creativity, Thessaloniki 2013, 237-243. ивана Перковић-Радак, Музика српског Осмогласника 
од 1850 до 1914., факултет мизичке уметности, Београд 2004; иста, Од анђеоског појања до хорске 
уметности: српска хорска црквена музика у периоду романтизма (до 1914. године), Музиколошке 
студије: дисертације, факултет мизичке уметности, Београд 2008; ista, Serbian Chant on the 
Threshold: the Dialogue between Orality and Literacy, Vasiliu L. и др. (прир.), Musical Romania and the 
Neighbouring Cultures. Traditions – Influences – Identities, Peter Lang, Frankfurt am Mein 2014, 81–
87; иста, О есхатолошком аспекту српске црквене музике, нови Звук 16 (2000), 35–41; ista, Serbian 
Chant: Perspectives on the History of its Analysis, Haggh, B. H. и Dobszay L. (прир.), Cantus Planus, 
Hungarian Academy of Sciences, Budapest 2009, 519-534; ашковић, д., Паралитургијске песме код 
Срба, (докторска дисертација), Универзитет у Бањој Луци, академија уметности, Бања лука 
2010; исти, Liturgical Poetics between improvisation and interpretation, Philotheos 15 (2015): 261-268; 
isti, The Prayer Chanting of the God Worshipper Movement, у: Orthodox Christian Renewal Movements 
in Eastern Europe, Palgrave Macmillan, Cham 2017, 191-212; исти, Допринос мисије Свете браће 
Ћирила и Методија у настајању и развијању црквене музичке традиције код Срба, у: Вукаши-
новић В. (прир.), Кирилометодијевско предање, језик и мисија Цркве у 21. веку, Зборник радова 
са међународног научног скупа Београд: Православни богословски факултет (6–7. децембар 
2013. године), ПБф, Београд 2014, 309-324. Види и остале радове које смо навели у овом раду.

5 Г. Благојевић, О рецепцији црквене византијске музике у Београду крајем 20. и почетком 21. 
века (или како је Стеван Мокрањац постао старији и српскији композитор од Стефана Ср-
бина), Гласник Етнографског института СанУ 53 (2005), 153-170, иста, Архимандрит Паисий 
(Танасиевич) Хиландарец как певчий: его роль в распространении афонского ифоса визан ти-
йского пения в Сербии в конце ХХ и начале ХХi века, у: Хватова, С. и. (прир), Богослужебные 
практики и культовые искусства в современном мире, Российский гуманитарый научний фонд 
Министерство образования и науки Российской федерации фБГоУ во «адыгейский государ-
стевнный университет» Майкоп 2017, 39-50; ista/Pavićević A., Od elekroakustičke muzike do vizan-
tijskog pojanja i vice versa: Vladimir Jovanović, kompozitor), Etnoantropološki problemi (n.s.) XIII 2 
(2018) 327-344.

6 Упореди: Smiljanic M., Renaissance of Orthodox Church Chanting and Ethno Music in Belgrade 
from 1990 Until Today, у: Barna G., Povedak K. (прир.), Spirituality and Spiritual Movements in 
Hungary and Eastern Central Europe, SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged 
2014, 302-314.
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на основу прегледа доступних писаних музичких извора за проу ча-
вање нашег појања, у музикологији је прихваћена следећа периодизација 
развоја српског појања:
1. период развоја појања међу Србима је период усменог предања од IX до 

XIV века и његова главна карактеристика је одсуство музичких писа-
них споменика;

2. период постојања неумских записа у рукописима који се датирају од 
XV до XVIII века (ови неумски рукописи сачувани су у више збирки у 
нашој земљи и иностранству);

3. период који траје је од XVIII века до данас и карактерише га појава 
карловачког појања (=напева) те његово записивање у петолинијски 
нотни систем током XIX века.7

наведена периодизација идентификује преломне моменте у којима је 
долазило до најважнијих промена у развоју нашег појања. Тако се прва 
већа промена у развоју нашег појања догодила на прелазу из XIV у XV век. 
она се огледа у појави првих рукописних музичких зборника. Без обзира 
на то што се први рукописи јављају тек на преласку из XIV у XV век, појање 
је у ове две етапе било исто и у потпуности је одговарало византијском об-
расцу. Међутим, када је други пут, на размеђу XVIII и XIX века, дошло до 
поновног обрта, увиђамо да је промена била много драстичнија. наиме, за 
разлику од парадигме која је владала у претходна два периода, а према којој 
је српско појање тежило да се саобрази тзв. византијском појању своје епо-
хе, од краја XVIII века среће се нова парадигма. 

Развој нашег појања на размеђу XVIII и XIX века, као и промене до 
којих у овом периоду у црквеном појању долази, треба посматрати у светлу 
размена културних и образовних утицаја које су га пратиле. Појање, тако, 
у овом временском интервалу тежи већој еманципацији у односу на (тада 
већ у многим изворима тако називано) грчко појање, те се временом јавља 
тежња да се у своме уметничком изразу оно приближи западноевропском 
музичком моделу. до овакве промене су довеле одређене историјске окол-
ности као што су одсуство богослужбених и појачких књига, али и школа 
у којима би се учило читање и појање, разбијеност српског националног 
корпуса, прозелитски притисак у Хабзбуршкој монархији, као и јачање 
просветитељских и националистичких идеја.

7 Упореди: Петровић д., Српско појање у усменом и писаном предању, научни састанак сла-
виста у Вукове дане књ. 14, Београд 1985, 257.



210 | ВЛАДИМИР АНТИћ

 Историјске прилике и промене у српском појању  
током XVIII и XIX века

Живот Срба и Српске Цркве у Хабзбуршкој монархији прожимала је 
стална борба за очување православног идентитета.8 до те борбе је довела 
тежња Царевине да се православни Срби који живе у њој потчине Римо-
като личкој цркви. Пропаганда је у пракси спровођена на више поља, и не 
увек отворено. она се кретала у широком спектру различитих активности, 
од настојања да се од стране Цркве усвоје естетски критеријуми западно-
европске црквене уметности и архитектуре, преко штампања богослужбе-
них и вероисповедних књига са примесама римокатоличке доктрине и пра-
ксе, па до отвореног присиљавања јерархије на унију. 

осим архитектуре, поља на коме је аустроугарска царевина временом 
успела да оствари снажан утицај на Србе, остала поља црквеног живота су 
постепено попримала утицаје, али не увек директно са Запада. Управо на 
пољу самог богослужења и ликовне и музичке уметности, током XVIII века 
остварен је снажан утицај из руске црквене средине.9 до овога је довео при-
тисак прозелитске пропаганде на српски живаљ у Хабзбуршој монархији 
који је приморавао епископе да се обраћају за помоћ руским царевима за 
помоћ. 

Један од навећих проблема почетком XVIII века представљао је недо-
статак србуљских штампаних богослужбених књига. Тако је на молбу ми-
трополита Мојсеја Петровића из Русије допремљен велики број богослуж-
бених књига црквенословенске редакције.10 Увођење у богослужбену упо-
требу књига штампаних на црквенословенском језику, представљале су 
покушај да се одупре притисцима који су долазили из Беча. Међутим, тиме 
је у српско богослужење унето више обичаја који карактеришу руску ли-

8 Више о друштвеним и духовним приликама у којима се налазио Српски живаљ у Хабзбур-
шкој монархији види: Миковица д. и др., Срби у Хабзбуршкој монархији 1526-1918 т. 1, Прометеј: 
нови Сад 2016; Микавица д. и Његован д. (прир.), Три века Карловачке митрополије 1713-2013, 
Зборник радова са научног скупа одржаног у Сремским Карловцима 1.11.2013. године, Сремски 
Карловци-нови Сад 2014; П. Пузовић, Карловачка митрополија, Теолошки погледи XXX 1-4 
(1997), 185-201.

9 Литургијски живот, богословље, као и културно и уметничко наслеђе Карловачке митро-
полије подробно су обрађивани у следећим радовима: Вукашиновић, В., Српска барокна теоло-
гија: библијско и светотајинско богословље у Карловачкој митрополији xViii века, Београд-
Врњци 20172; исти, Прилог бољем разумевању литургијске теологије и праксе карловачких ми-
трополита xViii века, Саборност 2 (2008) 131-168, исти, Руски у малоруски утицаји у на ли-
тургијски живот карловачке митрополије у xViii столећу, Саборност 4 (2010), 163-208; Стошић 
љ., Српска уметност 1690-1740, Посебна издања књ. 91, Балканолошки институт СанУ, Бео-
град 2006.

10 Види: Руварац, д., Писма Максима Суворова руско-српског учитеља и Мојсија Петровића, 
Споменик СКа 49, 1910, 130-131.
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тургијску праксу, као и поједине карактеристичне црте руског појања које 
су ушле у наше појање, о чему ће у наставку бити више речено.

Године 1726. у Сремске Карловце стигао је са поменутим књигама и 
учитељ Максим Суворов. Међу књигама које је са собом донео је била и 
музичка књига Обиход, писана квадратном кијевском нотацијом, која се и 
данас налази у Патријаршијској библиотеци у Београду (Рс 133).11 У самом 
рукопису постоје записи који указују на могућност да је по њему предавано 
појање.12 Такође, једна штампана књига из манастира Крке садржи руком 
записане мелодије у квадратној кијевској нотацији.13 два наведена споме-
ника сведоче да су утицаји малоруског појања на наше током XVIII века 
били остварени.

највећу препреку истраживању нашег појања у XVIII веку представља 
сиромаштво музичких и нејасноћа појединих писаних извора. Музичка 
писменост на Балкану током временског распона од почетка XVII до прве 
половине XVIII века је замрла.14 Појци који су били у могућности да читају 
неумске рукописе у овом периоду били су изузетна реткост. о овоме све-
дочи и запис из рукописа народне библиотеке у Београду 93, који је изго-
рео при бомбардовању Београда. Према запису датираном 28. јуна 1735 
тада се појавио духовник кир исаија Светогорац, који је знао да са слатко-
пенијем поје из поменуте Псалтићије, која се одавно налазила при „епи-
скопској катедри нашој“ и нико из ње није знао да поје.15 Поред споменутог 
недостатка србуљских богослужбених књига, непостојање музички писме-
них појаца међу Србима, дакле, представља основну карактеристику овог 
историјског тренутка. 

Почетком XVIII века, у време већ споменутог митрополита Мојсеја 
Петровића, „у Београду није било никаквих наука“, а појало се ,,сербски“, 
„простачки“, „гречески и сербски самогласно“, „гречески реченијами серб-
скими“ и сл.16 Стога, поменути митрополит у Београд доводи истакнутог 

11 о поменутом рукопису види више: D. Petrovic, A Russian Musical Manuscript in the Belgrade 
Patriarchal Library, y: Musica Antiqua Europae Orientalis Vll, Bydgoszcz 1985, 273-285.

12 наиме у поменутом рукопису на последњем слободном листу стоји запис: „данас почесмо 
учити 3. глас“. Види: Петровић, д., Српско црквено појање у време Јована Рајића, у: Јован Рајић 
– живот и дело, институт за књижевност и уметност, посебна издања књ. XIX, Београд 1997, 350.

13 У питању је кант посвећен цару Петру Великом. Види више у D. Petrovic, Ukrainian Melodies 
in the Serbian Monastery of Krka (Dalmatia), Muzikoloski zbornik 14, (1978), 35-48.

14 Види: Петровић, д., Српско црквено појање у време Јована Рајића, 349.
15 Види о овом рукопису у Стефановић, д., Изгорели рукопис бр. 93 Народне библиотеке, Би-

блиотекар XIII 5 (1961), 379-384.
16 Види различите извештаје о стању међу свештенством и монаштвом Београдско-карловач-

ке митрополије: Витковић, Г., Извештај написао 1733. Максим Ратковић ексарх београдског 
митрополита, Гласник Српског ученог друштва 56 (1884), 117-325; Руварац, д., Српска митро-
полија карловачка око половине xViii века по архивским списима, Српска манастирска штам-
парија, Сремски Карловци 1902; исти, Опис српских фрушкогорских манастира 1753. године, 
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псалта анатолија, светогорског монаха, како би основао псалтопевачку 
грчку школу.17 У овој школи анатолије је „јуноше са добрим гласом учио 
греческој псалмодији“, а према сачуваном уговору који је у вези са овим 
послом потписао, био је дужан да их научи и музичкој писмености. 18

Број јужнословенских музичких рукописа насталих у овом периоду 
веома је мали. изузетак представља рукопис Е 10 (Z 58) из манастира Вели-
ке Лавре, који је настао у XVII веку.19 У другој половини XVIII века, у мана-
стиру Хиландару развија се веома плодна преводилачко-преписивачка 
делатност. Тако, од око 150 музичких рукописа који се налазе у манастиру 
Хиландару, њих око 50 је настало у XVIII веку.20 Међу њима има словен-
ских, грчких, као и двојезичних рукописа, које су писали хиландарски мо-
наси: Кипријан, Костадин, митрополит Герасим, Теодосије „Србин поре-
клом из Кроације“, и др.21 

осим поменутих рукописа сачуваних у хиландарској ризници, у раз-
личитим српским фондовима се налази и неколицина рукописа који сад-
рже одређене записе на маргинама и (ретко) напеве на црквенословенском 
језику.22 Међу њима налазе се: два рукописа у Музеју Српске Православне 
Цркве - Грујићева збирка (З Ι 62, З Ι 42), један рукопис у Патријаршијског 
библиотеци у Београду (ПБ 364), два рукописа у Спомен-библиотеци Кар-

Српска манастирска штампарија, Сремски Карловци 1903; исти, Митрополија београдска око 
1735. године по архивским списима, Споменик Српске краљевске академије XLII (1905), 101-204. 
Види више o овој теми у Пено, С., Православно појање на Балкану на примеру грчке и српске 
појачке традиције. Између Истока и Запада, еклисиологије и идеологије, Музиколошки институт 
СанУ, Београд 2016, 94.

17 Види у Рајић, Ј. Историја катихизма православних Србаља у цесарским државама, народна 
библиотека браће Јовановића, свеска 95, Панчево, б. г., 22.

18 Види Пено, С., Православно појање на Балкану на примеру грчке и српске појачке традиције, 
91-95.

19 Петровић, д., Музички рукопис манастира Лавре (E–10 / Z–58) из xVii века, у: ивић, П. 
(прир.), Проучавање средњовековних јужнословенских рукописа, Зборник радова са III међу-
народне хиландарске конференције одржане у СанУ марта 1989, СанУ, Београд 1995, 345–358. 
Манастир Велика Лавра имао је блиске духовне везе са Српским земљама. Тако је познато да је 
Велика Лавра поседовала метохе у Србији у време Ђурђа Бранковића. У 18. веку су патријарха 
арсенија IV Јовановић и бачки епископ Висарион Павловић у Карловцима и новом Саду омо-
гућили стварање метоха овог манастира. Види: Костић M., Хиландарски Метоси у Новим Саду 
и Сремским Карловцима, Летопис Матице српске 313/1-3 (1927), 485-491; Медаковић, д, Мана-
стир Хиландар у 18. веку, Хиландарски зборник 3, Београд 1974, 7-83, и Петровић, д., Грчко 
српске културне везе у српско појање у 18. Веку, Сентандрејски зборник 2, Београд 1992, 149-160.

20 Види: Јаковљевић, а., инвентар музичких рукописа манастира Хиландара, Хиландарски 
зборник 4, Београд 1978, 193-234. Упореди: Петровић д., Српско појање у усменом и писаном 
предању, 260.

21 Види: Petrovic, D., The importance of the Chilandari Music Manuscripts for the History of Serbian 
Church Music, у: Musica Antiqua Europae Orientalis VI, Bydgoszcz 1982, 223–263.

22 Преглед рукописа који се налазе у српским фондовима са значајним примедбама и запа-
жањима види у: Пено, В., Православно појање на Балкану на примеру грчке и српске појачке 
традиције, прилог бр. 17 и 95-97.
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ловачке гимназије (БКГ 9 и БКГ 10), два рукописа у одељењу старе и ретке 
књиге Библиотеке Матице српске (МР I 1 и MP I 2), један рукопис у архив-
ском одељењу народне библиотеке Србије (дечани 49), Један у архиву 
СанУ (421) и пет рукописа у Музеју Српске православне епархије будим-
ске у Сентандреји (Са I, Са II, Са III, Са IV и Са V). Међу овим рукопи-
сима само њих четири садрже богослужбене елементе на словенском је-
зику (МСПЦ Грујић З Ι 42, БКГ 10, БМС МР I 1 и архив СанУ 421). Међу 
поменутим рукописима који представљају несумњиво сведочанство о при-
суству византијског појања у српској црквеној средини у овом периоду, 
налазимо осам антологија, два стихирара-доксастара и једну ирмологију.23

Са друге стране на пољу појања током овог периода долази до снажног 
утицаја грчких даскала. овај утицај је остварен осим кроз грчку школу отво-
рену у Београду у време митрополита Мојсеја Петровића,24 и кроз присуство 
грчких даскала у неколико села у данашњој Војводини.25 од ових углавном 
анонимних учитеља су појање учили познати први професори појања у Кар-
ловачкој богословији (основаној 1794. године): димитрије Кре стић (ириг 
1762 - Крушедол 1843), дионисије Чупић (Сентандреја 1775 – Бео чин 1845) и 
Јеротеј Мутибарић (Бегеч 1799 - Сремски Карловци 1858). Тако је познато да 
је крушедолски архимандрит димитрије Крестић, као искушеник појање 
научио од Грка даскала у Бановцима. Као даровит музичар он је на основу 
знања српског и грчког појања саставио своје ново појање које је и предавао 
као професор у Карловачкој богословији.26 Јеротеј Мути барић, који је појање 
учио код Крестића као ђак Карловачке богословије, касније је и сам био про-
фесор у овој школи. Његов рад на скраћењу отегнутог Крестићевог појања, 
подстакнут од стране митрополита Стефана Стратимировића, резултирао 
је оним што је и данас познато као карловачко појање.27

наведено јасно сведочи о томе да је карловачко појање настало, не са-
мо на древном византијском појању, са чиме се слаже већина аутора, већ и 

23 Види: Пено, С., Православно појање на Балкану на примеру грчке и српске појачке традиције, 95.
24 Помичу се различити датуми отварања ове школе. Тако, д. Петровић помиње 1721. (Српско 

појање у писаном и усменом предању, 261), али и 1727. (Srpska crkvena muzika na prelazu iz xViii u 
xix vek, у: Glazbena baština naroda i narodnosti Jugoslavije od XVI do XIX stoljeća I, Zagreb – Va-
raždin 1980, 89), док андрија Јаковљевић даје 1727. годину (Srpska crkvena muzika u rukopisnim i 
štampanim knjigama 18. veka, Zvuk 62 (1964), 175). Упореди: Перковић-Радак и., „Образовање је 
насушни хлеб“: црквено вишегласје, образовни процеси и национални идентит између четврте 
деценије xix века и 1914. године, Музикологија 7 (2017), 205.

25 Више у: Пено, С., Православно појање на Балкану на примеру грчке и српске појачке тради-
ције, 99-102.

26 Поповић, а. Српско народно црквено пјеније, у: Календар Српске православне епархије 
бачке, нови Сад 1944, 82. Петровић д., Јеротеј Мутибарић и карловачко појање, Зборник Мати-
це српске за ликовне уметности 24 (1988), 275.

27 Петровић д., Јеротеј Мутибарић, 278.
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на појању које је у Светој Гори и Константинопољу доживело одређени 
развој и у поствизантијском периоду. Међутим, развој нашег појања се 
није зауставио на овоме, већ је током XIX века почео да се интензивира. 
Западна музичка култура постепено је освајала свој простор на рачун 
псалтике.

Карактеристично је да се у периоду којим се бавимо срећу естетска на-
чела према којима певање у Цркви, да би се „допадало народу“ (sic!), треба 
да се поводи за уметничким певањем западноевропског театра. на овакво 
секуларизовано поимање довољно јасно указује став епископа горњо ка-
рловачког Евгенија Јовановића који у једном свом писму, коментаришући 
посланицу о неприхватљивости вишегласне хорске музике у богослужењу 
Православне Цркве сачињену од васељенског патријарха антима и Синода 
константинопољског из 1846. године, говори: „Уши су народа у театру и на 
концертима много задовољније, него када слушају једног кроз нос појућег 
појца у Цркви…“28 Као последица овакве промене у поимању функције 
појања код појединих утицајних клирика и јерараха, у нашем богослужењу 
је од средине XIX века уведена вишегласна хорска музика.

Међутим, и током овог периода има и примера тежње да црквена му-
зика очува црквене тј. богослужбене естеске критеријуме унутар којих се 
претходно развијала. Један од таквих примера је текст атанасија Поповића, 
који у Српском народном листу износи ставове да црквено појање треба да 
задржи своје старе карактеристике и једнообразност, а не да сваки поје-
динац поје своју верзију мелодије, или пак неку од мелодија оперских арија. 
исти аутор сматра да художество из театра не треба пресадити у цркву, као 
и да појање не треба мењати, већ да треба остати при општем и сталном у 
појању. на основу касније историје појања јасно је да овакво становиште 
није преовладало.29

Примери различитих утицаја у српском народном појању
Сведочанства о грчким и руским утицајима је могуће, свакако у одре-

ђеном ограниченом облику, пронаћи у нашем савременом црквеном поја-
њу. овде ћемо са пар примера илустровати неке од несумњивих сведочан-
става ових утицаја. Сасвим је очигледно да на архијерејској литургији у 
савременој пракси увек појемо на грчком језику Τόν Δεσπότην καί Ἀρχιερέα 
ἡμῶν, Εἰς πολλὰ ἔτη, Δέσποτα, као и Ἄξιος приликом рукоположења.30 напеви 

28 Види: архив СанУ, Сремски Карловци, МП „а“, 258/1847. наведено према: Петровић д., 
Српско појање у усменом и писаном предању, 263.

29 Поповић а., Црквено краснопјениjе, Српски народни лист VI 27 (1841), 212.
30 Упореди: Стефановић д., Неколико података о грчком утицају на српско црквено појање, 

Богословље XX/V 1-2 (1961), 110.
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ових химни готово у потпуности одговарају напевима византијског појања. 
У штампаним нотним издањима српског појања налазимо још понеке на-
певе на грчком језику, као што је трисвета песма Ἅγιος ὁ Θεός на литургији 
са великим Δύναμις, које налазимо у зборнику Ј. Козобарића.31 Поједине 
појаве из византијског појања као што су апихиме налазимо код неких за-
писивача народног појања. Тако, нпр. Г. Бољарић и н. Тајшановић у вели-
ком Свјат Василијеве литургије на почетку химне дају и апихиму другог 
гласа νεανές.32 

У музикологији се одавно прихвата да је фразеолошка структура мело-
дија нашег појања јасни показатељ његовог византијског порекла.33 Треба 
имати на уму да је још чувени западни музиколог Егон Велес мелодијске 
формуле, као битан елемент изградње мелодија византијског појања, уочио 
по први пут анализирајући Мокрањчев Осмогласник.34 на овом трагу од 
стране више српских аутора је показано да многи аспекти нашег појања 
одговарају аспектима византијског појања.35 на сродност два појања ука-
зује како сличност самих мелодијских линија, тако и зависност нашег по-
јања од византијског на нивоу музичких карактеристика појединих гласо-
ва (основни тон, лествица, владајући тонови и сл.).36 

надаље, класификација напева (начина) унутар једног гласа у карло-
вачком појању (стиховски, самогласни, велики напев и сл.), одговара кла-
сификацији која постоји у византијском појању (синдоми, аргосиндоми и 
арго напев у стихирарном, ирмолошком и пападичком стилу), иако, свака-

31 Види: Козобарић, Ј. Православно црквено пјеније по старом карловачком начину, осијек 
1935, 47-49. Звучни снимак ове химне се може чути на компакт-диску под насловом Изабраној 
Војвоткињи: заборављени напеви великог карловачког појања, који је под руководством В. ан-
тића снимио Хор студената Православног богословског факултета а издао Православни бо-
гословски факултет Универзитета у Београду 2015.

32 Види: Г. Бољарић, н. Тајшановић, Српско православно пјеније по карловачком старом на-
чину, књ. 1, св. I-IV, Сарајево 1887-1889, 393. Снимак ове химне може се, такође, чути на наведе-
ном компакт-диску.

33 Упореди: Петровић д., Српско појање у усменом и писаном предању, 258. апихима се у срп-
ској појачкој традицији постепено изгубила или је замењена са Днес. Види: Барачки, н., Нотни 
зборник српског народног црквеног појања по карловачком напеву, (прир. Петровић, д.), Крагу-
јевац 1995, 44; Козобарић, Ј. Православно црквено пјеније по старом карловачком начину, 84, 93.

34 E. Wellesz, Das Serbische Oktoechos und die Kirchentone, Musica Sacra, 50 Jahrgang, Heft 2, Regen-
sburg, 1917, 17-19.

35 Velimirovic, M., Byzantine Elements in Early Slavic Chant; Стефановић д., Неколико података 
о грчком утицају на српско црквено појање, 107-111; Пено, В., Православно црквено појање на 
Балкану у xix веку – на примерима српске и грчке традиције, академија уметности Универзитета 
у новом Саду (магистарска теза), нови Сад 1999; иста, Сличности међу гласовима српског 
осмогласног појања, 67–79.

36 Упореди мелодије Великог спавословља у првом гласу према грчком и српском појању: 
Ἰωάννου Πρωτοψάλτου, Ἀναστασιματάριον νέον, ἀργὸν καὶ σύντομον, Κωνσταντινουπόλει 1877, 45-49, 
и Мокрањац, С., осмогласник, Београд 19643, 25-29. Види више у: Пено, В., Православно црквено 
појање на Балкану у xix веку.
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ко, постоји одређена разумљива терминолошка разлика.37 Групе напева у 
гласовима српског појања скоро доследно одражавају број карактеристич-
них група напева у византијском појању. Тако, нпр. у српском Осмогласни-
ку у првом гласу срећемо, грубо говорећи, две групе напева: дуже (мелодије 
Господи возвах, догматика и сл.) и краће (отпуститељни тропари, стихире 
стиховње, канони и сл.), док у византијском Анастасиматариону чији је 
наш Осмогласник пандан, срећемо исти број напева (синдоми и аргосиндо-
ми напев). Слично је и у осталим гласовима.38

Занимљиво је да у савременој појачкој пракси у првом, трећем, седмом 
и осмом гласу карловачког појања недостају напеви подобна, који су вре-
меном постепено изгубљени. У неким другим гласовима подобни постоје 
(други глас Јегда от древа, пети глас за пасхалне стихире и сл.), али се они 
не певају, осим онда када у нотним зборницима постоје записане конкрет-
не стихире годишњег богослужбеног круга. Само напеви подобнâ четвртог 
и шестог гласа су готово увек у употреби. недостатак напева за подобне 
надомешта се неким сродним начином из истог гласа. Тако се нпр. недо-
стајући подобан Гроб Твој Спасе у српском појању замењује тропарским 
начином. У другим гласовима је слично. ова појава постепеног губљења 
напева подобнâ аналогно се јавља и у византијском појању, у коме нису 
сачувани сви подобни, већ они подобни који се најучесталије јављају у 
богослужењу.39

Међутим, на нивоу организације смене мелодијских формула постоји 
разлика између византијског и српског појања. Тако, док се у византијском 
појању тезе (=фразе) смењују без претходно задатог реда, већ у зависности 
од односа текста и њихове подгрупе (тако у византијском појању постоје 

37 Врсте напева у нашем појању види предговору Мокрањчевог осмогласника: Мокрањац, С., 
Осмогласник, 5-9. Мокрањац овде даје доста детаљну класификацију напева тј. начина у Осмо-
гласнику, те понекад сличне (готово идентичне) напеве дели у различите групе. Када су у питању 
врсте напева у савременом византијском појању види: Κωνσταντήνου, Γ., Θεωρία και Πράξη τῆς 
Ἐκλησιαστικῆς Μουσικῆς 1, Ἀθήνα 20095, 71-73 (=Константину, Г., Теорија и пракса црквене музике, 
Беседа: нови Сад, 2014). Више о теми сличности и разлика у подели напева у српском и ви-
зантијском појању види у помињаној магистарској тези В. Пено, Православно црквено појање на 
Балкану у xix веку; иста, О напеву у православном црквеном појању – прилог типологији цркве-
них напева, Музикологија, 3, Београд 2003, 219–234..

38 Поредили смо византијске и српске народне напеве према издањима: Ἰωάννου Πρωτοψάλτου, 
Ἀναστασιματάριον νέον и Мокрањац, С., Осмогласник, 25-29, која представљају најраширеније 
стандардне нотне зборнике обе традиције, на која упућујемо и читаоца.

39 Свакако треба имати на уму да је систем подобна немогуће доследно и аутентично приме-
нити на црквенословенски превод богослужбених химни због одсуства метричке истоветности 
између обрасца и химни које су по њему састављене. ово је свакако утицало на то да се подоб-
ном појању не придаје велики значај у карловачком напеву. Међутим, ово није од значаја за 
нашу тему.
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тзв. несвршене, свршене и коначне тезе у оригиналној терминологији)40, у 
српском народном појању фразе се смењују према устаљеном реду.41 У 
нашем народном појању налазимо следеће обрасце: abab…f, aaba…f, 
abcdab…f, и сл.42 на овом примеру видимо да српско појање пројављује 
сличност са руским кијевским појачким предањем, одакле је ова каракте-
ристика у наше појање и продрла.43

Утицај малоруског појачког предања се данас може са сигурношћу ут-
врдити у појединим напевима нашег појања који не спадају нити међу на-
певе Осмогласника, нити пак међу напеве великог појања. Примере за ово 
налазимо у литургији у виду (данас веома популарне) херувике која је у 
Мокрањчевом Општем појању названа Херувика мала44, или пак код н. 
Барачког Херувика глас 8. (руска)45. ова херувика, осим што мелодијски не 
одговара ниједном од напева нашег народног појања, нити пак византијског 
напева, у својој мелодијској конструкцији има образац према коме се граде 
руске херувике. У таквим композицијама херувике кратка (немелизматич-
на) мелодија се проширује кроз понављање одређених речи из самог тек-
ста. наведена херувика, иако према нашим сазнањима не показује слич-
ност са неким од напева у руским појачким предањима, поседује сличност 

40 Види: Καρᾶ Σ., Μέθοδος τῆς ἑλληνικῆς μουσικῆς: Θεωρητικόν, τ. Α΄, Ἀθῆναι 1982, 224.
41 Види: Стефановић, д., Прилог анализи Мокрањчевог Осмогласника, y: Зборник радова о 

Стевану Мокрањцу, СанУ, Београд 1971, 5-12.
42 Упореди: Петровић д., Српско појање у усменом и писаном предању, 263. овај принцип 

аплицирања фраза српског црквеног појања на богослужбену поезију назива се „кројење“. Више 
о томе види: Пено, В., Кројење као обликотворни принцип у црквено-појачкој пракси, Зборник 
Матице српске за сценске уметности и музику 15 (1994), 145–155; Marković М. и Bogunović B., 
Krojenje in Serbian chant: Aplication of Cognitive Structural Models of improvisation, New Sound 45/1 
(2015), 29-44; ашковић, д. и антић, В., Кројење између интерпретације и импровизације, у: 
Теоријско и уметничко у педагогији сценских уметности, Зборник са скупа 21. педагошки форум 
сценских уметности одражаног у Ректорату Универзитета уметности, Београд 28 – 30. септем-
бар 2018. (у штампи).

43 Упореди: Marković M., Serbian Chant in the Context of Russo-Serbian Educational Ties in the 18 th 
Century, у: Miladinović-Prica I. и др. (прир.), Contextuality of Musicology: What, How, Why and 
Because XIV International Conference of the Department of Musicology, Belgrade: Faculty of Music 
of the University of Arts in Belgrade, 2018 (у штампи). Личност малоруског појања са српским 
примећени још од стране д. Разумовског. Види: Разумовски, д., Церковное пение въ Росии, т. 2, 
Москва 1867, 175. о руском утицају на српско појање XVIII века види и: Петровић, д., Српска 
музика и руско–српске културне везе у xViii веку, у: Чубриловић, В. (прир.), Југословенске земље 
и Русија у XVIII веку, научни скупови СанУ, књ. XXXII, одељење историјских наука књ. 8, 
Београд 1986, 303–319. Више података о малоруском утицају на наше појање, до којих је дошло 
услед интензивне културне размене током XVIII века, даће докторска дисертација музиколога 
Марине Марковић која се бави управо овом темом. 

44 Сличну конструкцију има и Корнелијева херувика из истог издања. Види: Мокрањац, С., 
Опште појање, (прир. Манојловић К.), Београд 1935, 211-220.

45 Барачки, н., Нотни зборник српског народног црквеног појања по карловачком напеву, (прир. 
Петровић, д.), Крагујевац 1995, 37-38.
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на нивоу структуре мелодијско-текстуалних одсека. Тако, текст Мале херу-
вике лишен мелодије изгледа овако: 

иже херувими, херувими тајно, тајно, образујушче, тајно, тајно, тајно 
образујушче; и животворјашчеј Тројицје, Тројицје, трисвјатију пјесан при-
пјевајушче, пјесан, пјесан, пјесан, припјевајушче; Всјакоје ниње, ниње 
житејскоје отложим попеченије, отложим, отложим попечечије; Јако да 
Царја всјех подимем, ангелскими невидимо дориносима чинми, дориноси-
ма чинми. алилуја, алилуја, алилуја.

Тиме се однос текста и мелодије мења у односу на парадигму визан-
тијског појања и приближава се кијевском напеву.46 осим наведеног, на-
лазимо и варијанте напева химни после причешћа на литургији (Видјехом, 
Да исполњатсја и Буди имја), које код појединих записивача имају у насло-
ву одредницу руско. ово сведочи, ако не њихово руско порекло, онда си-
гурно чињеницу да су ове напеве српски појци у XIX веку разумевали као 
руске.47 Већ ових неколико примера илуструју руски утицај у склопу про-
мене парадигме у нашем појању на размеђу XVIII и XIX века. 

Закључак
Како је постепено јачала национална свест балканских народа под ути-

цајем просветитељских идеја и романтизма, јављале су се и сасвим разли-
чите културне и др. парадигме, које су тежиле да креирају поједине аспекте 
народног живота. Када је у питању српски народ, како смо видели из на-
ведених примера, ове промене су се односиле како на политички, тако и на 
културни и црквени живот. 

Током XVIII и XIX века, појање почиње да се разумева као аутентични 
и самосвојни аспект наше културе. Можемо рећи да се оно постепено уо-
бличава као још један од израза наше националне посебности, тј. издво-
јености у односу на друге православне народе, а не како је то било уоби-
чајено раније као израз наше припадности једном духовном и културном 
кругу. Тако, појање постепено постаје један од символа српске црквене и 
културне аутентичности, па се постепено развијају и нови називи којима 
се оно именује. најпре оно стиче назив карловачко појање, а касније и срп-
ско народно црквено појање.

46 Упореди три херувике у: Обиход нотного пения, Москва 1892, л. 14v-17r. Захваљујем се музи-
кологу Марини Марковић на конструктивним саветима и уступању наведених примера мало-
руског појања.

47 Барачки, н., Нотни зборник српског народног црквеног појања по карловачком напеву, 57-58. 
исти напев налазимо и код Мокрањца, али он нема напомену Руско. Упореди: Мокрањац, С., 
Опште појање, 369-370.
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Све наведено сведочи да је у нашем појању током XVIII и почетком 
XIX века дошло до промене парадигме. Тако је модел псалтике, који је као 
парадигму следило наше појање током претходних векова, у овом периоду 
делимично напуштен. нова парадигма је била успостављена не у следовању 
предању, већ у усаглашавању са новим укусима епохе. 

иако је природно да црквено појање кроз поједине епохе доживљава 
одређени развој, овај развој не би требало да се тиче основних поставки на 
којима црквено појање почива. Парадигма у појању, уколико оно жели да 
сачува своју најважнију карактеристику - црквеност, мора да буде има-
нентна православном богослужењу, и да према својим основним каракте-
ристикама одговара појању које је неговано у претходним епохама. Цркве-
на и богослужбена употреба, тј. сједињеност појања са молитвом Цркве, 
осветила је и нашу народну појачку традицију, а одређене карактеристике 
нашег појања у потпуности одговарају древној појачкој парадигми. Међу-
тим, аспекти појања који су ствар помодарства, временом ишчезавају из 
живе богослужбене праксе као застарели. на тај начин развој црквеног 
појања указује на виталност оних начела која срећемо у црквеном појању 
сваке епохе.
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VLADIMIR D. ANTIC

CULtUraL ParadIGms In the deVeLoPment of serbIan 
eCCLesIastICaL mUsIC at the tUrn of the19th CentUry

Ecclesiastical music – psaltika, was formed out of the framework of the 
Byzantine liturgical form in the first millennium after Christ, and thereafter 
continued to develop alongside its counterpart. With the reception of 
Christianity, the Serbs received both the traditions of the Byzantine liturgi-
cal form as well as its music, as both were invariably interconnected. Over 
time, the development of ecclesiastical music among the Serbs flourished 
with a continuity that was both temporal and geographic in nature. This 
was manifested in the adherence to the principles and compositional char-
acteristics of earlier ecclesiastical chant on the one hand, but also by con-
forming to the style of singing that was cultivated and developed in liturgi-
cal centers such as Mount Athos, Jerusalem, and Constantinople on the 
other. This paradigm of continuity was preserved until the 18th century, 
when significant changes were to occur. This paper analyzes the issue of 
continuity and contrasts it with the changes in the development of Serbian 
ecclesiastical music in the 18th century. It is well known that these changes 
transpired under the influence of Russian liturgical practice, language, and 
singing. Continuing its development, Serbian ecclesiastical music respond-
ed to new influences in the 19th century, bringing it closer to the aesthetic 
models of Western Europe. This paper examines several examples taken 
from contemporary Serbian ecclesiastical music, bearing witness to the 
shifting educational as well as aesthetic paradigms that occurred at the turn 
of the 19th century. Albeit, while all musical change ascribable to the influ-
ence of historical circumstance or aesthetic fashion eventually dies off in 
tandem with the characteristics of those times, chanting in itself survives 
intact, preserving at its very core the Church’s aesthetic expression, as re-
tained from the earliest centuries of ecclesiastical history.

Keywords: psaltika, karlovačko chanting, change, continuity, cultural pat-
terns, aesthetic paradigms
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