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предгОвОр

xvIII век представља значајну прекретницу у историји 
српског образовања. у њему се по први пут појављују 

универзитетски образовани Срби, међу њима и православ-
ни теолози. Српски ђаци усвајају високо теолошко обра-
зовање на факултетима и академијама, туђих царстава, 
како их је називао дионисије новаковић. 

где и шта су српски студенти учили, те какве су после-
дице тих студија не само на њихове животе него и на правце 
у којима се развијао друштвени и културни живот Срба 
уопште покушаћемо да, барем у основним цртама и више- 
-мање уводним напоменама, покажемо у овом зборнику. 

Срби из xvIII века жељни високог богословског обра-
зо вања морали су да га траже у иностранству. постојало је 
више школа на којима је то могло бити остварено а оне су се 
налазиле у различитим земљама. језичка, верска и културна 
блискост са словенским народима усмеравала је прве ге-
нерације наших студената у академије велике и мале русије. 
најпознатија међу њима је свакако кијевска духовна ака-
демија. доситејеве речи: „гди би се могао један дијакон учи-
ти разве у кијеву или у москви?“ то лепо илуструју. Он у ову 
школу ипак није ступио. други, међутим, јесу.

за кијевску духовну академију више пута је речено да је 
захваљујући њој западњачка просвећеност индиректно до-
лазила међу Србе и да је, без познавања утицаја кијевске ду-
ховне академије на Србе, немогуће разумети почетак и сре-
дину нашег xvIII века. Овоме треба додати и то да без позна-
вања xvIII столећа није могуће сагледати и доживети време 
у коме се ми налазимо и нас саме у њему.

Срби су током xvIII века одлазили у русију због шко-
ловања не само на богословским него и на световним шко-
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лама. кијевски ђаци, попут свих студената који су школе 
завршавали изван отаџбине, враћајући се на своје матичне 
просторе, нису са собом доносили само дипломе, сведочан-
ства и корпусе стечених знања. Са њима су, више-мање не-
приметно, долазиле и специфичне културне и религијске 
навике, погледи на свет, карактеристични стилови обла че-
ња, понашања и говорења. градила се једна нова религијско-
-културолошка психологија која се потом, кроз њихово дело 
и учење, ширила и укорењивала међу Србима. Ови обичаји 
ће касније, што због личног ауторитета оних који су их уво-
дили, што због саме чињенице трајања, континуитета неке 
праксе, попримити својеврсни легитимитет и постати, у 
свести појединаца, суштински изрази националног духа 
како у вери тако и у култури. 

Срби жељни знања у xvIII столећу нису изван својих 
матичних земаља похађали само високе него и средње шко-
ле. Оне су могле бити православне, протестантске и римо-
католичке. подразумева се да су ове последње биле најмање 
пожељне и да се у њих само по крајњој нужди уписивало. 
ако за пример узмемо живот јована рајића, можемо детаљ-
није пратити основне школске токове, просветну перспек-
тиву, која се отварала пред Србима у xvIII столећу. рајић је 
1744. године по завршетку школовања у Сремским карлов-
цима отишао у језуитску гимназију у коморану где се шко-
ловао током наредне четири године али је због унијатских 
притисака напустио школу. из коморана рајић је прешао у 
лутеранску гимназију, лицеј у Шопрону, у којој је провео 
пет година. поред ове школе, познате су биле и гимназије у 
Братислави, кежмарку, прешову, модри и трнави. профе-
сори ових школа били су Словаци и немци протестантске 
вероисповести. посебна веза православних Срба са Слова-
цима лутеранима који су били у сличној политичкој, нацио-
налној и верској позицији у империји, утицала је и на раји-
ћев избор ове гимназије. 

најпознатије православне средње школе налазиле су се 
у грчкој. долазак нових теолошких трендова као и стила 
богословствовања међу Србе у xvIII веку немогуће је пра-
тити без сагледавања грчког богословског школства тога 
доба. њих, пак, можемо пратити на основу школовања до-
ситеја Обрадовића. и његова теологија и његово просве-
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титељство прво су формирани и утемељени међу грчким 
учитељима а тек потом на западу. грчко образовање тога 
доба, поред изразито присутних традиционалних теолошких 
концепата, долази под интензивнији утиција протестантске 
теологије. преко утицаја протестантизма на црквени жи вот 
грка уопште, а просвету посебно, не смемо прећи без дужне 
пажње. познато је да су одређене личности па чак и група-
ције високих клирика цариградске патријаршије биле под 
великим утицајем лутеранства и калвинизма. на то су их 
наводиле најмање две ствари – заједничка антикатоличка 
оријентација и уверење да ће протестантске земље помоћи 
грцима да се ослободе од турског ропства. 

какви су, у ствари, били просветитељи грчког говорног 
подручја које је срео или желео да сретне доситеј? веселин 
чајкановић је добро запазио да су они и поред све своје от-
ворености ка новим културним и друштвеним идеалима 
ипак остали, сваки на свој начин и сваки у својој мери, верни 
и класичним православним теолошким погледима на свет и 
системима вредности „посредујући између западне и исто-
чне образованости“ тога доба. у њима су се, без сваке сум-
ње, преламали векови и сучељавали различити духовни кон-
цепти. то није могло а да не остави дубоког трага на њихову 
мисао и педагошко дело. и они су, попут Срба школованих 
у кијеву амалгамирали традиционалну и нову теологију, 
увек остајући просветарима под духовним патронатом цркве, 
– без обзира на све тензије и унутрашње напетости до којих 
је међу њима долазило, јаке националне оријентације, под-
једнако усмерени како на очување православља тако и на 
просвећивање широких народних маса.

поред русије и грчке, Срби су одлазили и на запад на 
школовање. Студирање на универзитетима немачког говор-
ног подручја популарисале су протестантске средње школе 
које су похађали Срби. 

најзначајнији универзитет немачког говорног подручја 
за српске студенте налазио се, без сваке сумње, у халеу. уни-
верзитет у халеу су најпре почели да похађају грци, и то од 
1703. године да би их од 1711. године следили и руси. право-
славни студенти са територије угарске почињу да долазе од 
1745. године. први српски студент теологије у халеу је гра-
бовачки монах арсеније теофановић потоњи епископ ко-
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стајнички, а најпознатији без сваке сумње доситеј Обра до-
вић. Он је у хале стигао у јесен 1782. године. 

Одабирање школе коју ће Срби похађати у xvIII веку 
оставило је дубоког трага на српски црквени и друштвени 
живот. Судбину српске културе и српске теологије, у крајњој 
линији – онога што ми данас добрим делом јесмо, у xvIII 
столећу усмерили су и обликовали српски студенти, на 
првом месту – школовани калуђери. Од тога где су били 
школовани, као и тога каква су духовна и интелектуална 
интересовања и афинитете гајили зависило је и то којим ће 
путем сами поћи, а потом за собом повести генерације које 
ће доћи након њих.

два велика школска центра тога времена, кијевска ду-
ховна академија и универзитет у халеу враћали, су српском 
народу његову надарену децу са измењеним уверењима и 
погледима на свет.

Без обзира на све разлике које су гајили у свом присту-
пу богословљу, месту и улози цркве и религије у друштву, 
српски студенти који су у xvIII столећу школовани, како 
рекосмо на почетку овога текста, „по туђим царствима“, 
када су се вратили у матичне крајеве у својим каснијим ак-
тивностима имају један неспорни заједнички именитељ. то 
је било високо вредновање школства као најбољег начина 
промовисања идеја и вредности које суштински треба да 
потпомогну промене и развој српског друштва. 

институција од централног значаја за остваривање ова-
к  вих идеја, целог овог програма, била је школа. друштво, па 
и црква у њему, могли су бити преображени и промењени 
само кроз исправно, планско и програмско школовање но-
вих генерација, носилаца промена.

зато је већина Срба школованих у иностранству или 
отварала школе или у њима предавала. Београдска велика 
школа отворена 1808. и богословија доситеја Обрадовића, 
отворена 1810. године, префектура и професура дионисија 
новаковића у висарионовом новосадском Духовном колеги
ју му из 1743. године, професура теологије јована рајића у 
истој школи из 1764. а географије и реторике у латинској 
школи у Сремским карловцима из 1760. године – показују 
нам да су сви српски студенти по повратку са школовања 
донели клице просветитељства – било да је оно нагињало 
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секуларизму и рационализму било да је реч о богословском 
разумевању истог феномена. 

Овај пројекат – очување националног идентитета за
хва љујући прожимању култура: Допринос првих универзи
тетски школованих срба на истоку и западу европе у 18. 
веку, за циљ има да изучи и јавности представи радове 
првих, у модерном смислу схваћених, школованих Срба, 
који у српско друштво уносе један нови религијски, фило-
софски, просветни и политички поглед на свет у коме су 
промене које наговештавају ново доба у историји европе 
већ ступиле на сцену. Сусрет и прожимање култура и систе-
ма вредности, унутрашње преструктуирање до тада доми-
нантних система мишљења, модернизација духа а не само 
модернизација технолошких средстава одликовале су сре-
дине у којима су ови Срби из дијаспоре школовани, а потом 
кроз њихов рад у просвети пренели ове спознаје у њихове 
матичне просторе. на, до тада незамислив начин, управо је 
ово отварање ка другом и другачијем суштински омогућило 
очување и неговање српског језичког, културног, етничког и 
верског идентитета. 

Шта је у њиховом раду остало непризнато и непрепо-
знато? много тога и кратки оквири овог уводног разматрања 
нам не дозвољавају да о свему томе говоримо. О једном 
аспек ту овог проблема, ипак хоћемо. код нас је постало 
уобичајено, уосталом тако стоји и у званичним историјама 
универзитета у Београду, да корене српског високог школ-
ства треба тражити или у доситејевој великој школи из 1808. 
године или у крагује вачком лицеју из 1838. године потоњој 
великој школи из 1863. године. Ове нам године не делују на-
рочито импресивно и о високом школству код Срба говоре 
у релативно кратким временским оквирима. да ли је то 
стварно тако и да ли мора да буде тако? уколико, на пример, 
погледамо датуме за које се везују почеци рада два европска 
универзитета: париског – сорбоне и загребачког, као и про-
фили школа које су тада основане а на које се њихови исто-
ричари позивају као на сопствене почетке, доћи ћемо до 
занимљивих закључака. теолог робер де Сорбон је 1253. го-
дине основао теолошку школу за 20 сиромашних студена-
та теологије у паризу, а хрватски језуити су 1669. године до-
били дозволу за рад своје академије у загребу која је 1692. 
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године прерасла у Neo academia zagrabiensis. епископ бачки 
висарион павловић је 1741. године основао у петроварадин-
ском шанцу, данашњем новом Саду, Духовни колегијум за 
младе богослове, познатији као висарионова академија. Ово 
је била школа са универзитетски школованим наставним 
кадром, уџбеницима, наставним планом и програмом и 
свим оним што карактерише живот и рад једног вискошкол-
ског центра. на њој су пре давали многи професори, о чијем 
школовању на страницама које су пред вама пише. достојно 
и праведно би било да историју српског високог школства 
започнемо да бројимо од ове њихове школе и тако им одамо 
заслужено признање. а о исторји српске просвете и културе 
пошаљемо не само једну лепшу него, пре свега, тачнију сли-
ку и свету који нас окружује и нама самима. и једнима и 
другима је то данас веома потребно. 

4. октобар 2013, земун, 
владимир вукашиновић
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Боривој чалић

кирил живкОвић,  
пакрачки епиСкОп

у потрази за изворима његове учености

кирил живковић припада међу оне, неправедно скрај-
нуте и занемарене, личности које су обележиле про све-

ти тељски век у српској култури. његов живот и рад нису 
били предмет целовитог истраживања које би покушало 
обу хватније да представи његово деловање као припадника 
високе црквене јерархије, али и његова настојања у бројним 
областима у којима је оставио значајан траг. у покушају 
таквог прегледа од кључне важности биће трагање за коре-
нима његове учености, чиме би се учинио онај корак који би 
поближе могао да објасни његова знања и помогао да се пре-
цизније оцрта његов интелектуални лик који се формирао у 
преломном периоду српске културе, готово на размеђи сред-
њег и новог века, у доба када су се Срби, након сеоба, нашли 
у новим друштвеним и цивилизацијским оквирима.

1.
дванаести пакрачки епископ кирил живковић био је 

1799. четрнаесту годину на челу, уз горњокарловачко, нај-
сиромашнијег владичанства Српске православне цркве. те 
године позвао је у пакрац академског сликара арсенија тео-
доровића и поверио му сликање икона за иконостас тамо-
шње цркве Светог илије. иза перспективног уметника већ 
су иконостаси у Баји, руском крстуру и Футогу.1 да ли му је 
управо овај последњи, урађен за цркву Светих врачева коз-
ме и дамјана, у месту у којем је кирил живковић провео 
детињство, донео препоруку код епископа, више се не зна. 
неће се, такође, сазнати ни да ли је владика већ имао на уму 
и поруџбину за свој портрет. у пакрачком владичанском 
двору, као и у другим епископским резиденцијама тога вре-
мена, формирала се већ мала галерија портрета претходних 

1 лепосава Шелмић, 
Црквено сликарство, 
(у) лепосава Шелмић, 
Олга микић, Дело 
арсенија теодоровића 
(1767–1826), галерија 
матице српске, нови 
Сад 1978, 9–12.
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је управо јосиф јовановић Шакабента, тада архиђакон ар-
хиепископа и митрополита јована георгијевића. не би мо-
рало да буде само домишљање да је Шакабента захтевао од 
чешљара да понови решење слично Орфелиновом, при ме-
њено касније и на портрету кирила живковића. С прециз-
но израженом симболиком која није тек празна декорација, 
ти портрети истичу статус и углед портретисаних, а тиме 
најдиректније, из верско-политичких разлога, величају и 
институцију чији су они поглавари.11

2.
на бази стуба, иконолошког знака вере и моралних 

врлина, исписао је сликар минејским словима дугачак за-
пис. текст је несумњиво саставио сам кирил живковић па 
би се он могао узети и као његов аутобиографски исказ. 
запис је први објавио заслужни истраживач српских ста-
рина владимир красић,12 те је тај текст, до данас, остао 
основа свих биографија кирила живковића. Онде стоји 
да је рођен 1730. у пироту, „в пределе Болгарии“,13 и да је 
1737, за време београдског рата, с родитељима пребегао14 у 
Футог где је „воспитан“. то би свакако значило да је ишао 
у школу, вероватно у новом Саду. године 1748. отишао је у 
Свету гору; наредне године у бугарском манастиру зогра-
фу пострижен је зa монаха, па је тада вероватно примио и 
монашко име, под којим је једино и познат. не зна се по 
којем свецу га је добио: најпознатији су били кирил јеру-
салимски и кирил александријски, уз константина (ћи-
ри ла), методијевог брата. године 1750. примио је свештенич-
ки чин. веома је интригантна чињеница да је кирил, нај-
вероватније већ исте године прешао у манастир хиландар. 
тешко је и нагађати шта је могло утицати на такву одлуку, 
али би се могло претпоставити да је дошао до за кључка да 
не припада у бугарски манастир, што ће по најпре указивати 
на свест о властитом националном пореклу. у хиландару је 
3. јануара 1751. завршио преписи ва ње теодосијевих канона 
симеону и сави на осам гласова.15 на крају преписа потпи-
сао се као хиландарски монах „во диаконех последнејши“. 
Боравак у хиландару и тамошња богата традиција писане 
речи сигурно су пресудно утицали на њега. Свој преписи-
вачки рад наставио је и касније, свугде где је боравио. 

11 мирослав тимоти-
јевић, српско барокно 

сликарство, матица 
српска, нови Сад, 

1996, 265-266. в. и м. 
ти мотијевић, пор тре
ти архијереја у новијој 

српској уметности,  
(у зборнику) западно
европски барок и ви

зантијски свет, Сану, 
Београд 1991, 165.

12 владимир красић, 
кирило Живковић, (у) 
Глас истине, нови 
Сад, 1884, 4, 29-30.

13 Сви записи и 
наслови транскри-
бовани су савременом 
ћирилицом. изо-
стављена слова став-
љена су у угласте 
заграде, а надредна у 
округле. у угластим 
заградама су с три 
тачке означена 
скраћивања.

14 турци су 20. сеп-
тембра 1737. поновно 
заузели пирот, а 
нешто касније и ниш. 
на челу многобројног 
избеглог народа тога 
краја био је нишки 
митрополит георгије 
поповић (в. п.г.в. 
[петар гагулић], епи скоп 
пакрачки кирило 
Живковић родом из 
пирота, (у) Глас пра
вославне епархије 
нишке, 1968, 3, 22–23). 
кирил не говори о 
другим члановима 
уже или шире поро-
дице, којих је свакако 
било. у свом теста-
менту (1804), међу 
наследницима по-
миње уз синовца, 
синовке, а такође и 
„братовог унука“. Све 
је то траг да је имао 
(бар једног) брата.

15 димитрије 
Богдановић, каталог 
ћирилских рукописа 
манастира 
хиландара, Сану, 
Београд 1978, 217–218. 
в. и д. Богдановић, →

епископа. Скроман портрет, више документарне него естет-
ске вредности, имао је и кирил живковић.2 њиме, засигурно, 
није могао да буде превише задовољан. интимно је, свакако, 
желео и бољу и значајнију слику. једног од његових претход-
ника на пакрачкој епископској катедри јосифа јова новића 
Шакабенту, једанаест година раније, као вршачког епископа, 
портретисао је теодор илић чешљар. тај раскошни парадни 
портрет морао је оставити снажан утисак на све оне који су 
га видели. кирил је, неће бити сумње, морао знати за њега. 
могао га је и видети и, тим пре, пожелети да на сличан начин 
овековечи свој лик и могао је у том правцу дати налог умет-
нику, иначе следбенику теодора чешљара. кирилов портрет 
вероватно је настајао упоредно са сли кањем икона. арси тео-
доровићу био је то први (познати) портрет. готову слику дати-
рао је 12. децембра 1799. године.3 три дана касније завршио је 
и портрет епархијског секретара, младог адвоката, георгија 
Суботића, о чему је на поле ђини те слике оставио запис ис-
писан латинским језиком.4 монументални портрет кирила 
живковића, стилски везан за доба каснобарокне уметности 
носи већ и одлике прибли жавања класицизму.5 уверљива 
психолошка обрада лика одражава „израз смирености и са-
знања о сопственом значају“.6 

кирил живковић морао је бити веома задовољан довр-
шеном сликом. димензијâ већих од природних,7 у стојећој 
фигури, у парадном ставу, у пуном достојанству епископске 
части и свечаног орната, са инсигнијама своје власти, био је 
то портрет који је приказивао једног кнеза цркве и као та-
кав више него достојан да његов лик сачува за потомство. 
арси теодоровићу предстоје још многи послови и значајна 
улога у српској, не само ликовној, култури, али овакав пор-
трет, ни по формату ни по сликарској дорађености, неће 
поновити.8 у ову слику ће, као и теодор илић чешљар у 
Шакабентину, користећи иконолошку симболику, уплести 
и она, у знатној мери, идеолошка алегоријско-амблематска 
значења каква је већ раније захарија Орфелин уградио у 
свој бакрорез свети кнез лазар (1773),9 а каква се, преузета 
са западних узора, сусрећу на архијерејским портретима у 
18. веку (патријарси арсеније III чарнојевић и арсеније Iv јова-
новић Шакабента, епископ, каснији архиепископ и митрополит, 
јован георгијевић).10 поручилац Орфелиновог бакрореза био 

2 Олга микић, 
портрети срба XVIII 

века, матица српска, 
нови Сад, 2003, 129. 

портрет је рад 
непознатог аутора.
3 О. микић, исто, 

128–129 и репродук-
ција на таб. xxIII.

4 исто, 194.

5 миодраг коларић, 
класицизам код срба, 

народни музеј 
Београд 1965, 1, 95.

6 О. микић, портре
тско сликарство (у) л. 

Шелмић, О. микић, 
исто, 40. в. и никола 
кусовац, уметничка 

баштина срба у 
западној славонији, 

народни музеј, 
Београд 1993, 8.

7 димензије 138x214 cm.
8 О. микић, исто.

9 лепосава Шелмић, 
бакрорез „кнез лазар“ 

захарије орфелина,  
(у) зборник за ликовне 

уметности, матица 
српска, нови Сад  

1973, 9, 291–301.

10 уп. у нав. књизи  
О. микић.
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њено касније и на портрету кирила живковића. С прециз-
но израженом симболиком која није тек празна декорација, 
ти портрети истичу статус и углед портретисаних, а тиме 
најдиректније, из верско-политичких разлога, величају и 
институцију чији су они поглавари.11

2.
на бази стуба, иконолошког знака вере и моралних 

врлина, исписао је сликар минејским словима дугачак за-
пис. текст је несумњиво саставио сам кирил живковић па 
би се он могао узети и као његов аутобиографски исказ. 
запис је први објавио заслужни истраживач српских ста-
рина владимир красић,12 те је тај текст, до данас, остао 
основа свих биографија кирила живковића. Онде стоји 
да је рођен 1730. у пироту, „в пределе Болгарии“,13 и да је 
1737, за време београдског рата, с родитељима пребегао14 у 
Футог где је „воспитан“. то би свакако значило да је ишао 
у школу, вероватно у новом Саду. године 1748. отишао је у 
Свету гору; наредне године у бугарском манастиру зогра-
фу пострижен је зa монаха, па је тада вероватно примио и 
монашко име, под којим је једино и познат. не зна се по 
којем свецу га је добио: најпознатији су били кирил јеру-
салимски и кирил александријски, уз константина (ћи-
ри ла), методијевог брата. године 1750. примио је свештенич-
ки чин. веома је интригантна чињеница да је кирил, нај-
вероватније већ исте године прешао у манастир хиландар. 
тешко је и нагађати шта је могло утицати на такву одлуку, 
али би се могло претпоставити да је дошао до за кључка да 
не припада у бугарски манастир, што ће по најпре указивати 
на свест о властитом националном пореклу. у хиландару је 
3. јануара 1751. завршио преписи ва ње теодосијевих канона 
симеону и сави на осам гласова.15 на крају преписа потпи-
сао се као хиландарски монах „во диаконех последнејши“. 
Боравак у хиландару и тамошња богата традиција писане 
речи сигурно су пресудно утицали на њега. Свој преписи-
вачки рад наставио је и касније, свугде где је боравио. 
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поповић (в. п.г.в. 
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Живковић родом из 
пирота, (у) Глас пра
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било. у свом теста-
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синовке, а такође и 
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15 димитрије 
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манастира 
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Београд 1978, 217–218. 
в. и д. Богдановић, →
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Шта је све учио и научио у хиландару и да ли је путовао 
изван манастира, није још увек познато. не зна се такође ни 
када је боравио у цариграду, чиме би се објаснио податак да 
је имао и завидно медицинско образовање16 које је стекао у 
болници коју је онде почетком 14. века основао краљ милу-
тин, а уз коју је деловала и медицинска школа.17 није позна-
то да ли је медицинско образовање, попут савременика, на-
кон цариградске школе усавршавао на неком од италијан-
ских или француских, тада чувених, медицинских училишта.

Остало је непознато под каквим је околностима отишао 
1755. у далмацију где је био учитељ. првог марта 1756. у жега-
ру потписао се на крају преписа Житија светог саве. ту ру-
кописну књигу пронашао је својевремено у патријар шијској 
библиотеци димитрије руварац и на основу рукописа ут-
врдио да сâм препис није начињен кириловом руком. из ру-
кописа је, примећује руварац, исечен последњи лист на којем 
је био крај текста, а кирил је на следећи лист само додао свој 
запис и потпис на крају: „преписах аз мен шиј во јеромонасех 
кирил живкович постриженац с[вја]то георгиевскија зог-
ра фскија обители во с[вја]теј горе суштеј атон“.18

током боравка у далмацији, био је, до 1759, учитељ у 
Скрадину. у школи, која постоји од 1734, наследио је умрлог 
учитеља јефрема кореског (карелског? карејског?), такође 
хи ландарског монаха.19 не би морало да буде само нагађање 
да је скрадинска православна заједница била у неким посеб-
ним везама с хиландаром и да је оданде могла затражити 
новог учитеља. кирил је онде својим радом стекао поштова-
ње и захвалност и шире околине, јер је на поласку из дал-
мације „испраћен од свију са благословом и са исказима ис-
крене благодарности за своје трудове о просвјети“.20 у Скра-
дину је, вероватно за потребе школског рада, саставио кати-
хизис наук или ученије началноје детем в кратце јазиком 

16 vladislav Švarc, Pri log 
povijesti zdravstva u Pa
kracu, (у) Zbor nik rado

va, Medicinski centar, 
Pakrac 1970, 11.

17 мирјана живоји-
новић, болница краља 

Милутина у Цари
граду, (у) зборник 
радова византо

лошког института, 
16, Београд, 1975, 105-117; 

реља катић, порекло 
српске средњовековне 

медицине, Сану, 
Београд 1981, 177.

→ стара српска књи
жевност, досије, нау-

чна књига, Београд, 
1991, 269. хиландарски 
проигуман, постриже-

ник манастира лепа-
вине, тимотеј јовано-
вић приредио је 1776. 

каноне на осам гласова 
и штампао их код пане 
теодосија у венецији.

18 димитрије руварац, прилози за историју српске књижевности, (у) бранково коло, Сремски кар-
ловци, 1911, бр. 43, 684–685. то је, каже руварац, „ки рило маказама упро па стио само да може његово 
име паради рати као преписи ва чево“. руварцу се тај поступак никако није допао, па је кроз цео чланак 
помало мрзо вољан према кирилу.

19 милан радека, Гра ђа о српским школама у с[јеверној] Д[ал мацији], (у) алманах срби и православље у 
Далмацији и Дубровнику, Савез удружења православног свештенства Ср хрватске, загреб, 127. в. и 
школство и просвета код срба у XVIII веку, уредник Бори во је ак сентијевић, пе даго шки музеј, Бео-
град 1957, 49.

20 никодим милаш, православна Далма ци ја, нови Сад 1901, 456.
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простим православнаго исповеданија свјатовосточно като
ли ческија вери христови. ученик кирила живковића, ди-
митрије медић уврстио је и овај катихизис у зборник који је 
исписао у Скрадину 11. септембра 1757. године. на крају пре-
писа је записао: „катихизис в кратце […] кирилом живко-
вичем јером[онахом] хиландар[ским] в венецији 1757“. 

из далмације је пошао у Фрушку гору.21 није познато 
зашто је одустао од крајњег циља свог путовања и зауставио 
се у Славонији. тада у његовом животу настаје кратко, мало 
познато и веома интригантно раздобље када је 1759/60. бо-
равио у русији. тамо је отпутовао с бившим егзархом па-
крачког епископа Софронија јовановића, генадијем васи-
ћем, који није успео у својим настојањима да, након смрти 
Софронија јовановића, буде именован за славонског влади-
ку, па је тражио подршку московске патријаршије да буде 
постављен за ердељског епископа. приликом свог првог бо-
равка у русији 1758. упознао је васић генерала јована хорва-
та од којег је, наводно, добио обећање да ће бити постављен 
за епископа у новој Србији, али то није одобрио Синод ру-
ске цркве.22 тешко да се може и нагађати какви су били мо-
тиви и очекивања кирила живковића када је 1759. кренуо 
на путовање с генадијем васићем. Средином године стигли 
су у новомиргород, седиште команде нове Србије.23 О сво-
јим утисцима о овом граду, који су основали нови насе ље-
ници и који је тада тек настајао, није сведочио. Овамо ће, 
двадесетак година касније, стићи и герасим зелић, а у два 
маха, на имању свог стрица петра, ту ће боравити и Сава 
текелија. из русије се кирил живковић вратио 1760. године. 
тада се и растао са својим сапутником. васић ће скончати у 
аустријским тамницама, док ће кирил, вољом судбине, сти-
ћи на трон пакрачког владичанства. 

чини се да је одмах по повратку отишао у пирот. не зна 
се шта га је побудило на такву одлуку. Онде, у месту свог 
рођења, остао је до 1765. године. тада је био игуман манасти-
ра Светог Ђорђа у темској код пирота, те се онде бавио и 
учитељским радом.24 у манастиру је морао затећи и нешто 
књига. зна се за Минеј који су верници приложили 1751, а у 
доба кирилове управе, 1762, поклоњен је манастиру један 
пролог.25 у манастиру је била развијена и преписивачка де-
латност. Сâм кирил онде је 13. јула 1764. завршио исписивање 

21 н. милаш, Исто.

22 Славко гавриловић, 
васић, Генадије, (у) 
српски биографски 
речник, матица срп ска, 
нови Сад 2006, 2, 82.

23 Ст[еван] м. дими-
тријевић, Грађа за 
срп ску историју из 
руских архива и би
блио тека, (у) споме
ник српске краљевске 
академије, LIII, 1922, 
85, 262, 264–266.
24 Борислава лилић, 
пироћанац кирило 
Жив ковић, владика 
пакрачко–славонски, 
(у) пиротски зборник, 
народни музеј, пи-
рот, 1994, 19/20, 39. в. и 
Б. лилић, светосавље 
у пиротском крају, (у) 
братство, друштво 
„Свети Сава“, Београд, 
1997, 1, 107; Б. лилић, 
прилог биографији 
ки рила Живковића, 
пакрачког владике, (у) 
лесковачки зборник, 
народни музеј, ле ско-
вац 1996, 36, 367–374.

25 Борислава лилић, 
српска књига на те
ри торији пиротског 
округа до ослобођења 
од турака, (у) брат
ство, 1999–2000, 3–4, 
47. в. и Б. лилић, 
школе и просвета на 
територији пирот
ског округа до одлобо
ђења од турака, (у) 
Братство, 2002, 6, 76-77; 
леонтије павловић, 
Манастир темска, 
народни музеј, 
Смедерево 1966.



18 | бОРиВОј чалић

обимног рукописног зборника из душевног обеда в недељних 
днех слова избрана.26 његовим настојањем саграђена је у 
манастиру 1761. чесма и уклесан запис.27

није прецизније познато ни када је по други пут оти-
шао из завичаја. Само је претпоставка да је на то утицало 
укидање пећке патријаршије 1766. године. какви су га по-
слови, потребе, а могућно и жеље, водили на путовања, теш-
ко је данас чак и наслућивати. не зна се, такође, ни да ли су 
та путовања била у некој вези са шкрто забележеним пода-
тком да је његово школовање помагао архиепископ и ми-
трополит павле ненадовић.28 морало би се, ипак, узимати 
за сигурно да су једногодишње путовање у русију, када је 
стигао до Санктпетербурга и путовање по италији, у рим и 
венецију, на којем је провео две године, оставили на њега 
голем утисак. О разлозима тих странствовања није оставио 
никаквих сведочанстава и о њима се данас не може баш ни-
шта рећи. у „отечество“ се вратио 1767. године. викентије 
јовановић видак, тада темишварски епископ, прима га у 
духовничку службу. где се и каквим пословима занимао сле-
дећих десетак година, шта је радио и где је боравио, није 
познато у потпуности. у манастиру Сен Ђурђу, довршио је 
12. јула 1771. преписивање још једног Житија светог саве.29 
не зна се да ли је у том банатском манастиру боравио као 
монах или можда због неког посла у служби епископа вида-
ка или, пак, у његовој пратњи. изгледа, ипак, да је највећи 
део времена провео у непосредној близини овог архијереја 
јер га је 1774, кад је изабран за архиепископа и митрополита, 
викентије јовановић видак повео са собом у Сремске кар-
ловце. ту је, чини се, на положају управника митрополијског 
двора. заједно с архимандритима, хоповским и шишатовач-
ким, јованом јовановићем и гедеоном никитићем, замењује 
у службеним стварима архиепископа и митрополита у ње-
говој одсутности, води домаћу економију, брине чак и о бер-
би винограда.30 члан је и митрополијске конзисторије.31 
године 1778. произвео га је видак у чин протосинђела и по-
ставио за настојатеља обновљеног манастира гргетега. ки-
рил је, несумњиво, бринуо за материјални напредак свог 
манастира и његову економију. у манастирској цркви зате-
као је велелепни, нетом довршени, зидани иконостас који је 
осликао млади академски сликар јаков Орфелин. залагањем 

26 јасмина недељко-
вић, Говор пирота у 
XVIII веку, народна 
библиотека Србије, 
музеј понишавља, 

Београд-пирот  
2004, 9.

28 Ђорђе рајковић, 
Митрополит павао 
ненадовић, (у) лето

пис Матице српске, 
нови Сад, 1884, књ. 

137, 69. ни о школова-
њу кириловог савре-
ме ника, једног од нај-
образованијих и нај-

слободоумнијих Срба 
свога времена, теми-

шварског епископа 
петра петровића, 

такође ненадовићевог 
питомца, не зна се још 

увек ништа.

27 на фотографији за-
писа захваљујем се и 

овде господину жељ ку 
перовићу из пирота.

29 в[ладимир] ћоро вић, 
биографија св. са ве 

од кирила Живковића, 
(у) Јужнословенски 

фи ло лог, Београд, 1921, 
књ. II, св. 1–2, 122–123. 
рукопис је ћоровић 
пронашао у Библио-
теци матице српске.

30 чедомир денић, 
До ситеј и породица 
ви дак, (у) ковчежић, 

вуков и доситејев 
му зеј, Београд 1973, 11, 

126, 128-132.

31 владимир красић, 
опис манастира ора

ховице, (у) летопис 
Ма тице српске, 1885, 

књ. 143, 71-72.
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новог настојатеља и ктиторством Стефана рашковића, гра-
ђанина великог Бечкерека, завршено је 15. јануара 1780. ос-
ликавање манастирске трпезарије.32

познавао је алексија везилића; 14. септембра 1784. при-
мио га је за искушеника у гргетег, али се везилић није онде 
дуже задржао. већ 9. октобра исте године, јавља се кирилу 
писмом из новог Сада, пред полазак у Беч, где је, могућно је 
и на кирилов наговор, наставио своје студије права.33 поз-
дрављајући архимандрита и гргетешко братство везилић 
јавља: „писание на доситеја из новаго Сада у лајбцик ек-
спедирао сам, зане у лајбцику находитсја“.34 то је несумњиви 
траг о несачуваном писму које је, формулација није најја-
снија, вероватно кирил живковић упутио доситеју Обра-
до вићу. тако протумачен, тај податак оставља отвореном 
могућност да се кирил захваљивао доститеју на посланим 
књигама, које му је он, као и јосифу јовановићу Шакабенти, 
могао поклонити. као већ свршени правник везилић пише 
кирилу из Беча 7. октобра 1785, обавештавајући га да је при-
мио пет дуката за књиге које ће послати што пре буде имао 
прилику.35 утисак је да је везилић примио још неки новац 
као помоћ. да су били у блиским везама сведочи и чињеница 
да је алексије везилић једно писмо које је кирилу 1785. упу-
тио неки димитрије поповић уврстио у свој приручник ко-
респонденције краткоје сочиненије о приватних и публич
них делах (Беч, 1785). Свог доброчинитеља сетиће се и касније, 
у песничком зборнику краткоје написаније о спокојној жизни: 

Живковић кириле шлавонци желе
бити многолетну, числати дневе
   тебе несторове
Јер ти отеческим советом пастирским
Мертваја сердца дивно оживљајеш
   падша воздвизајеш.36

у личном познанству био је и с јованом рајићем. Сачу-
вано је понешто од њихове преписке.37

 архиепископ и митрополит мојсеј путник уздигао је 
1784. кирила живковића у чин архимандрита. у манастиру 
раковцу кирил је 1. јула 1785. замонашио младог мојсија 
миоковића, будућег горњокарловачког епископа, којег ће 

32 љубомир Стоја но-
вић, стари српски 
записи и натписи, 
Српска краљевска 
ака демија, Београд, 
1903, књ. 2, 264 (бр. 
3502). није познат 
аутор ових слика, 
уништених, најверо-
ватније, приликом 
обнове манастира 
1899. године. да ли је 
то могао бити амвро-
сије јанковић, који је, 
нешто раније, осликао 
манастирске трпе за-
рије у раковцу и врд-
ни ку? (војислав матић, 
архитектура мана сти
ра Гргетега, (у) зборник 
Матице српске за ли
ковне уметности, 1988, 
24, 139, нап. 35). мана-
стирским трпеза ри-
јама, према монашким 
правилима, придавао 
се посебан значај у 
животу заједнице.

33 д. руварац, при
лози за историју срп
ске књи жевности, (у) 
бранково коло, 1910, 
10, 157.
34 исто, 158.
35 исто.
36 алексије везилић, 
краткоје написаније о 
спокојној жизни, в 
виенне, 1788, 36 друге 
паг.; в. и а. везилић, 
краткоје написаније о 
спокојној жизни, при-
редила мирјана д. 
Стефановић, Слу-
жбени гласник, Бео-
град 2011, 148.
37 д. руварац, архи
мандрит Јован рајић, 
Сремски карловци 
1901, 170.
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касније, на Божић 1798, већ као пакрачки владика произве-
сти за архимандрита манастира раковца.39

након преласка павла авакумовића на арадску еписко-
пију, кирил живковић изабран је за епископа пакрачко-
славонског и целог вараждинског генералата. хиротонисан 
је у Сремским карловцима 20. јуна 1786.39 године. у библио-
теци манастира кувеждина чувана је пре другог светског 
рата рукописна књижица од шест листова слово в ден ин
шталации его високопрео(св)[ештенства] Г[о]с[по]д[и]на Г[о]
с[по]д[и]на кирила Живковића на пакрачко славо ниј скују 
епархију,40 вероватно својеврсна споменица са свечаним 
говором у част новопроизведеног владике. већ неколико 
дана након инсталације, 28. јуна 1786, рукоположио је но ви 
епископ у сремскокарловачкој Саборној цркви вићентија 
ракића за ђакона.41 архијерејску грамату за пакрачко влади-
чанство издао му је архиепископ и митрополит мојсеј пут-
ник 26. августа 1786. године. раскошна диплома42 (66 х 47 cm) 
исписана је калиграфски, са развијеним орнаменталним 
украсом у заглављу, сасвим на трагу ранијих грамата које је 
исписивао захарија Орфелин.

чини се да је путовање кирила живковића у седиште 
његовог владичанства, у пакрац, потрајало. не зна се, ис-
тина, када је кренуо из Сремских карловаца. ваљало му је, 
вероватно, да најпре среди послове у манастиру. наследио 
га је млади и учени данил плевицки, родом Сентандрејац, 
који већ 1788. умире од туберкулозе.43 путујући у пакрац, 
кирил се неко време, вероватно по налогу архиепископа и 
митрополита, задржао у даљу, седишту митрополитског вла-
стелинства. из Борова 28. децембра 1786. пише поджупану 
Сремске жупаније ургирајући да се пошаље судија или ов-
лаштени чиновник због прегледа годишњег рачуна црквене 
општине у Борову, како би и сам могао да пошаље свој из-
вештај „на највише место“.44 преглед рачунских књига мо-

38 Сава [вуковић], 
епи скоп шумадијски, 

српски јерарси од 
де ветог до двадесетог 

века, Београд - под-
горица - крагујевац 

1996, 339-340.

39 шематизам право
славне српске епархије 
пакрачке за годину 1898. 
у пакрацу, 1898, 13, до-
носи податак да је усто-
личење извршено 2. ју-
на 1786. године. исти 
датум наводи и д. ру-
варац (исто, 1911, 685). 
да тум 20. јун усвојен је 
према радославу гру-
ји ћу, а неспоразум је 
мо гао настати и због 
гре шке у читању запи-
са на портрету на ко-
јем је написан црк ве-
ном ћирилицом, ис ка-
зан бројном вред но ш-
ћу ћириличних слова. 
датум се може прочи-
тати као в (=2), али и 
као к (=20). у издању 
вла димира красића у 
Гласу истине број је не-
читак. у каталогу изло-
жбе Дело арсенија тео
до ровића (1978, 82) до-
нела је лепосава Шел-
мић цео запис у којем 
је поменути број про-
читан као к.

40 лазар мирковић, збирка рукописа Манастира кувеждина, Дивше, шишатовца и Гргетега (у) 
споменик, 101, Одељење друштвених наука, нова серија, 3, Српска академија наука, Београд 1951, 24 (бр. 37).

41 драгољуб павловић, вићентије ракић, (у) Гласник историског друштва у новом саду, 1935, 12.
42 музеј Српске православне цркве Београд, Оставина радослава грујића (даље мСпц, Орг), му-

зејски предмети, 21.
43 Сава [вуковић], епископ шумадијски, настојатељи манастира Гргетега, (у) зборник Матице 

српске за ликовне уметности, 1988, 24, 75.
44 градски музеј вуковар, архив, 2 л., нем. језик, готица. кирил се власторучно потписао: Cyrillus 

Shivkovich Bischof zu Pakraz. писмо је прочитала и превела гордана кораћ, кустос завичајног музеја у 
земуну. најлепше јој се и овде захваљујем.
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гао је кирил обављати и у другим црквеним општинама кроз 
које је пролазио на свом путу. у пакрац је стигао пре 17. фе-
бруара 1787. године. тог дана, на заседању конзисторије, пот-
писао је рачуне црквених општина плавшиначког про то-
попијата.45 првог априла 1787. издао је лепавинском игуману 
данилу прерадовићу свештеничку синђелију за парохију у 
горњим Средицама.46

мало више од две деценије остао је кирил у пакрацу. 
након што су се од смрти Софронија јовановића 1757. из-
менила четворица епископа: арсеније радивојевић, атана-
сије живковић, јосиф јовановић Шакабента и павле аваку-
мовић и након што су прошле најжешће борбе против по-
кушаја унијаћења у Славонији, период кириловог боравка 
у пакрацу представљао је добродошлу консолидацију. већ 
је јосиф јовановић Шакабента увео у пакрачкој епархији 
стални клерикални курс намењен образовању свештеничких 
кандидата и ова се школа одржала кроз цело време кирило-
ве управе. ученици су сами плаћали учитеља, а настава је 
трајала шест месеци.47 наставник је био пантелејмон тер-
зић, образовани свештеник, на гласу као врстан проповед-
ник. хвали га у својим стиховима и алексије везилић.48 С 
кирилом живковићем учествовао је 1790. на темишварском 
сабору.49 проповедао је на литургији 21. новембра када је 
устоличен новоизабрани архиепископ и митрополит Сте-
фан Стратимировић.50

убрзо по доласку у пакрац, већ 11. јуна 1787, издао је дис-
циплинска правила за свештенство, која је касније обнављао 
и допуњавао. међу осталим, у њима прописује и детаљна 
правила о одевању свештеника, па чак и њихових породица, 
жена и деце. за жене је одредио да се облаче „под граждан-
ски“, али без кинђурења. посебно строго забрањује свеште-
ницима да брију браде, претећи „епископским арестом“.51 
увео је годишњи сабор свештенства у седишту епархије и 
одредио протокол приликом канонских визитација, изри-
чито наглашавајући да се том приликом не позивају гости и 
не приређују гозбе. Бринући о образовању и усавршавању 
свештеника, по налогу илирске дворске депутације да се до 
отворења семинарије уведе школа „за ученије нуждноје в 
монастире“, наредио је 1791. игуману и братству манастира 
лепавине да међу собом одаберу најученијег монаха који би 

45 мСпц, пакрачка 
епархија, архивска 
гра ђа xvIII века, кут. 7.
46 мСпц, Орг, 
архивалије, 229.

47 радослав м. грујић, 
пакрачка епархија, (у) 
споменица о српском 
пра вославном влади
чан ству пакрачком, 
пакрац 1930, 192-193.

48 а. везилић, исто, 
42 друге паг.

49 Temišvarski sabor 
1790, izbor i objašnjenja 
Slavko Gavrilović, Ni-
kola Petrović, Novi Sad 
– Sremski Karlovci, 
1972, passim.
50 р. грујић, исто, 
193–194. терзић је 
умро у пакрацу 1822. 
године.

51 исто, 195.



22 | бОРиВОј чалић

установио монашку школу. Одредио је да се монаси имају 
поучавати у правилном читању и писању, појању и рачуну,52 
прописујући чак и распоред сати. Бринуо је и о школама у 
својој епархији (у Слатини, на пример53), али је школство сла-
бо напредовало делом и зато што га је пропагирала држава 
па је народ зазирао од таквих школа.54 Од 1783, препоруком 
јосифа јовановића Шакабенте, започело је сакупљање при-
лога за школско-богословски фонд. до 1791. сакупљено је 
2000 форинти те кирил 1. јануара 1791. саставља регуламент 
благодетељнаго содружества пакрачке школе фундуса, на-
мењујући овај фонд за оснивање мале гимназије и бого сло-
вије у пакрачкој епархији.55

за време рата аустрије и русије с турском, примио је у 
своју епархију осморицу свештеника избеглих из Босне.56 
на препоруку митрополита Стратимировића узео је за свог 
секретара паула киселињија (Kiszelini), Словака отпуштеног 
из војне команде у Осијеку. на тражење хрватског бана ива-
на ердедија (Erdödy) да га замени „службеником своје вере и 
нације“, јер по закону протестанти нису могли да обављају 
јавне службе у троједној краљевини, морао је да га смени.57 
у питањима сједињења далмације с хрватском и угарском, 
након што је дошла до неких писама које је упутио поједи-
ним свештеницима и калуђерима, аустријска тајна служба 
означила га је, уз митрополита Стратимировића, зачетни-
ком антиаустријског расположења.58 крајем октобра 1793. 
био је у аудијенцији код цара у Бечу: „едно поклонитисја 
поданически […], а друго […] некаја прошенија всеподанеј-
ше предложити“.59 у Бечу је, могућно је, био и због тужбе 
против властелинства грофова јанковића, ради угњетавања 
и одузимања земље сељацима.60 у Беч је стигао 9. октобра; 
пише оданде Статимировићу очекујући од њега даљња упут-
ства.61 нешто раније, у септембру, цар Франц II поклонио је 
„по благоволенију“ кирила живковића преко архиеписко-
па и митрополита Стефана Стратимировића московско из-
дање пролога, у четири тома, цркви у Бјеловару,62 док је 

52 душан кашић, срп
ски манастири у 

хрватској и славо ни
ји, музеј Српске пра-

вославне цркве, 
Београд 1996, 127.

53 Срета пецињачки, 
српска вероисповедна 

школа у подравској 
слатини у XVIII веку, 

(у) зборник за исто ри
ју, матица српска, 

нови Сад 1980, 21, 90 и 
даље.

54 д. кашић, српска 
насеља и цркве у 

сјеверној хрватској и 
славонији, епархијски 

управни одбор, 
загреб, 2004, 332.

55 Antun Cuvaj, Građa 
za povijest školstva 

kra ljevina Hrvatske i 
Slavonije, Zagreb 1910, 

sv. 2, 157.
56 манојло грбић, 

кар ловачко владичан
ство, у карловцу, 

1891, књ. 1, 117.

57 чедомир денић, 
па вле беницки, секре

тар митро полита 
стратимиро вића, (у) 

зборник Ма тице 
српске за историју, но-

ви Сад 1998, 58, 12-13.

58 С. [вуковић], епи-
скоп шумадијски, 

српски јерарси, 279.

59 славенно–серб скија ведомости, Беч, 2. новембра 1793, бр. 89, 324.
60 Славко гавриловић, аграрни покрети у срему и славонији почетком XIX века, Сану, Београд 

1960, 152.
61 јасмина недељковић, о неким писмима кирила Живковића, пакрачког епископа, (у) археографски 

прилози, народна библиотека Србије, Београд 1997, 19, 238-239.
62 љ. Стојановић, стари српски записи и натписи, 1925, књ. 5, 237 (бр. 8764).
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пакрачкој цркви Светог илије истом приликом послао ве-
лико Јеванђеље (москва, 1763).63

залагао се за градњу, обнављање и уређење цркава на 
широком простору свог владичанства. тако 1792. предлаже 
двору отварање цркве и гимназије у бившем павлинском 
конвенту у пожеги.64 на његову молбу двор је 1793. дозво-
лио окупљање народа око укинутог и запустелог манастира 
Света ана на дане неких празника.65 у мају исте године ње-
говим је благословом завршен иконостас цркве у дарувару.66 
на преображење, 6/17. августа, 1794. осветио је православну 
цркву у загребу.67 Осветио је и већи број цркава у другим 
местима своје епархије: пакленици већ 5. маја 1787, ку ћан-
цима и капелни 1791, Бјеловару 1792, михољцу 1793, Болчу, 
Сухој млаки, гаћишту, горњој Буковици, воћину, чаковцу 
и копривници 1795, Броду на Сави 1800, Салнику, дољанима 
и Слобоштини 1805. године,68 снабдевајући их и потребним 
литургијским предметима. цркви Светих апостола петра и 
павла у иванићу поклонио је, тако, 1799. плаштаницу.69

написао је већи број пастирских посланица, не само 
поводом Божића и ускрса, већ и реагујући на разне појаве у 
народу, те литургијско-пасторалну студију слово о праздно
ванији днех неделних и прочих празников,70 писану у доба 
провођења редукције празника. ти су списи такође сведо-
чанство о његовој општој и богословској образованости и 
култури.

у доба епидемије куге издао је 6/18. јануара 1796. у па-
крацу прописе за борбу против ове болести.71 у циркулар-
ном писму, упућеном клиру и свештенству своје епархије, 
описао је предзнаке куге, превенцију против ове болести, 
лечење оболелих и њихов опоравак, као и поступак с пред ме-
тима с којима су заражени долазили у додир. несумњиво је 
да су ове кирилиове упуте, али и поштовање које је уживао 
у народу као излечитељ, утицале да се куга, која је буктала у 
околним крајевима, у Славонији није значајније проширила. 

на позив својих бивших ученика и познаника, с којима 
је током годинâ остао у вези, посетио је 1797. далмацију кад 
је, после пропасти венеције, прешла у аустријске руке. же-
ља му је била да „поправи и своје здравље морским купа-
тилом“.72 у задар је стигао 29. септембра. Онде је затекао као 
пароха архимандрита манастира крке, свог некадашњег 

63 исто, 241 (бр. 8786).
64 Славко гавриловић, 
иван јакшић, Грађа о 
православним црква
ма карловачке митро
полије XVIII века, 
Сану, Београд, Спо-
меник 123, Одељење 
историјских наука, 2, 
1981, 190.
65 д. кашић, исто, 243.
66 љ. Стојановић, 
исто, 238 (бр. 8765).
67 димитрије вит-
ковић, српска право
славна црквена оп
ћина, парохија и шко
ла у загребу, Српска 
православна епархија 
загребачко-љубљан-
ска, загреб 1985, 29.
68 описание право
славно–восточнаго 
неунитскаго закона 
епархии пакрачкија 
[…] лета 1805, мСпц, 
пакрачка епархија, 
архивска грађа xIx в.
69 Gjuro Stjepan De-
želić, Odgovor na pi
tanja postavljena po 
historičkom družtvu, (у) 
Arkiv za povjestnicu ju
goslavensku, Zagreb 
1863, 206.
70 грујић, исто, 197. 
рукопис се до другог 
светског рата налазио 
у епископској библио-
теци у пакрацу. данас 
није познат.
71 M[iroslav] Milošević, 
D[uško] Novaković, 
I[vka] Novaković, 
Propisi za borbu protiv 
kuge u Pakracu 1796. go
dine, (у) Farmaceutski 
glasnik, Zagreb 1979, 
195-203.
72 н. милаш, исто, 456.
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ученика, Саватија васиљевића који га је, потом, пратио на 
даљњем путу. Бродом је наставио до Шибеника и Скрадина 
где је, на молбу Скрадињана, 7. октобра у цркви Светог Спи-
ридона служио архијерејску литургију. како далмација та-
да није имала свог епископа, наредног дана је, на молбу Са-
ватија васиљевића и скрадинског пароха јеромонаха мака-
рија крнете, рукоположио за свештеника ђакона Стефана 
видосављевића.73 у задар се, поновно преко Шибеника, вра-
тио 10. октобра; два дана касније служио је архијерејску слу-
жбу на којој је крчког ђакона Софронија рукоположио за 
презвитера, а једног клирика за ђакона, а 14. октобра, преко 
Сења, кренуо натраг у своју епархију.74 кирилова посета 
далмацији имала је ружан епилог. архимандрит манастира 
крупе, од 1796. генерални викар у далмацији, герасим зе-
лић, осетио се повређеним у својим правима па се жалио 
далматинском гувернеру турну, пишући да је кирил дола-
зио у далмацију као „емисар мађарски, да подговори народ 
да се подложи под угарску круну и власт, а не под аустрију“,75 
те да је задарске свештенике Саватија васиљевића и нико-
дима груића оставио као своје агенте. гувернер је наложио 
истрагу и одредио кућни притвор за обојицу свештеника у 
манастиру крки. нису помогле ни представке угледних гра-
ђана, па је њихово прогонство завршило тек крајем 1798. кад 
се разјаснило да у доласку кирила живковића није било 
ничег спорног. зелић је писао и Стратимировићу, подносећи 
му читаву ствар „на архипастирскоје разсужденије“, али му 
архиепископ и митрополит није одговорио, већ је, по реше-
њу целог случаја, писао Саватију васиљевићу, жалећи што 
је претрпио „невино самаго подозренија ради казн ареста 
домоваго“.76 на свом је путовању кирил живковић веро-
ватно боравио још негде, јер је писмом из пакраца 8. новем-
бра 1797. кратко обавестио архиепископа и митрополита о 
шестонедељном избивању из епархије, напомињући да ће га 
о свим околностима обавестити приликом личног сусрета.77

у писму Стратимировићу из пакраца 30. јула 1799. пре-
носи поздраве које му упућује „госпожа графиња от Фе[с]
тетич, вдова покојнаго јоана јанковича, спахије от дару-
вар“.78 писмом од 23. августа 1801. обавештава архиепископа 
и митрополита о свом повратку, могућно из Сремских кар-
ловаца, у пакрац. путем је, у Осијеку, посетио Стратимиро-

73 исто. в. и душан 
кашић, Манастир Грге

тег у XVIII веку, (у) збор
ник Матице српске за 

ликовне уметности, 
1988, 24, 125.

74 н. милаш, исто.

75 исто, 457.

76 исто, 458-459.  
герасим зелић ову епи-
зоду не помиње у свом 

Житију.

77 ј. недељковић, о не
ким писмима…, 240-241.

78 исто, 241.
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вићевог братанца теодора, код којег је сусрео синовца ви-
кентија јовановића видака, тому,79 некадашњег васпитаника 
доситеја Обрадовића. писмом од 13. јуна 1802. препоручује 
архиепископу свог секретара георгија Суботића.80

у загребу је боравио 1805. године. том приликом му је 
вероватно уручена мала рукописна споменица с одом коју 
су њему у част испевали павле докторовић и Сава мркаљ.81 
то је данас прва позната мркаљева песма.82

Свој тестамент сачинио је кирил живковић 12. априла 
1804. у пакрацу. тестаменту прилаже инвентаријум или 
опи саније мојих вешчех.83 првих пет страница инвентара 
писао је писар, док је шесту страницу исписао кирил вла-
сторучно. Своје интервенције унео је на неколико места и у 
писарев текст. ту своју редакцију инвентара датирао је 14. 
априла 1804, усправно на дну леве маргине на 5. страници, 
те ставио онде и свој монограм кжеп (кирил живковић 
епископ пакрачки). инвентар је подељен у неколико делова: 
одејанија с[вја]шченаја, Моја проста одејанија, инвента
ријум мобилије различне, инвентариум от моих собстве
них книг и инвентариум книг прочи. у свом додатку кирил 
бележи још неке ствари које се налазе у канцеларијама, ње-
говој спаваћој и лакејској соби, те у библиотеци. то је сведо-
чанство о постојању посебне просторије за смештај књига. 
Онде су „књиге по ормани и на асталу“, али и разне друге 
ствари као на пример „сандук велики у којему су 70 анти-
минса ос[вја]шчених“, велики крст, архијерејска одежда, 
риф црвеног сомота, шест глава шећера, кафа и друго.

тестамент је започео уобичајеном формулом: „ја, низу 
потписати епи[с]коп пакрачки, својеручно сије завештаније 
здрав при всеј памјати мојеј сушти написах, по смерти мојеј 
што кому остављајем и во испољненије привести со заклет-
вом препоручајем от убогаго мојего именија што кому да-
ти“.84 за свој вечни спомен, катедралној цркви Свете тројице 
оставља ручни крст, с којим је и портретисан. набраја, за-
тим, ствари које оставља епископији, међу којима слике: 
„образ с[вја]тија великом[у]ч[еници] варвари85 и моју ве-
ликују контрафу у сали“,86 па „пет великих ланткартах у ка-
бинету, јакоже и књиги“, које потом набраја. након пописа 
намештаја и посуђа, такође намењених епископији, следи 
одредба о продаји преосталих ствари и исплатама заве-

79 исто, 242.
80 исто, 243.
81 Сава мркаљ, песме и 
списи, приредио жарко 
ружић, Скд „Сава мр-
каљ“, топуско 1994, 46-51. 
82 Drago Roksandić, Sava 
Mrkalj, zagrebački emi
nens, (у) Radovi, Zavod za 
hrvatsku povijest 
Filozofskog fakulteta, 
Zagreb 2011, 43, 229–230.
83 митрополијско–па-
тријаршијски архив, 
Сремски карловци, 
сигн. мп „Б“ 1807/10 II. 
в. и јасмина недељ ко-
вић, „инвентаријум“ 
(1804) и тестамент 
(1804) пакрачког еписко
па кирила Живковића, 
(у) археографски прило
зи, 1998, 20, 415–425. у 
свом раду ј. недељковић 
није донела пописе књи-
га. Списак в. у Боривој 
чалић, пакрачки епископ 
кирил Живковић и ње
гова библиотека, (у) Ље
топис скД „просвјета, 
загреб 2008, 209–212.

84 ј. недељковић, исто.
85 Мучење свете варва
ре, рад теодора чешљара 
илића (1785). заним љи во 
је да кирил живко вић 
ову велику компо зи цију 
сматра својим влас-
ништвом. то би могло 
значити да је он испла-
тио хонорар уметнику 
или, пак, да је слику от-
купио од свог претход-
ника павла аваку-
мовића по чијој је по-
руџбини настала. 

86 тј. свој портрет, рад 
арсе теодоровића.
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штања у новцу. новчане прилоге наменио је „нишчим, бо-
лесним, престарим и вдовам сиротним, детем в пакраце 
обретајуштимсја“, свештеницима који га буду сахрањивали, 
пакрачким свештеницима, трима манастирима његове епар-
хије те члановима породице: „братњему внуку“ јоакиму жи-
вковићу у великом Бечкереку, синовкама јованки капета-
ници и ани попадији, трима унукама, јулијанији у Бечеју, 
меланији у лединцима и меланији у Бечкереку, те прауну-
ку андреју Божићу у Бечкереку „от јелисавети“ и сроднику 
младену теодоровићу у митровици. преостали новац при-
пада пакрачкој школи.87

умро је изненада, „нечајаним ударом“, 12. августа 1807. у 
пакрацу.88 Сахрањен је три дана касније у тамошњој Сабор-
ној цркви Свете тројице,89 с десне стране, код архијерејског 
трона. лазар Бојић га је већ 1815. уврстио у списак српских 
књижевника.90

3. 
захваљујући једном монументалном портрету, име ки-

рила живковића овековечено је у историји српске ликовне 
уметности. у историји српске књижевности он се, више не-
го по својим делима, најчешће помиње по једном писму, ко је 
је „18. новембра, по старом, лета господњег 1783.“ упутио 
захарији Орфелину.91 писмо чак није познато у целости.92 
повод за њега нашао је кирил у предговору вечном кален
дару, Орфелиновој последњој објављеној књизи. у том пред-
говору писао је Орфелин о себи у трећем лицу и говорио о 
себи као о већ покојном. његове тадашње сложене животне 
околности и тешко здравствено стање те 1783. године не-
сумњиво су условиле да је у предговору исписао све оне ра-
зочарано-резигниране речи у којима као да своди рачун 
свог живота. такав вечни календар купио је кирил живко-
вић тог лета, на иришком вашару о великој госпојини. не-
јасно је, при том, зашто је чекао пуна три месеца да се огла-
си. можда се у њему таложила нека стара љутња која, као да 

87 мпа „Б“, 1807/10 II и 
ј. недељковић, исто.

88 в. запис мојсеја мио-
ковића на примерку 

треб ника (1790), мСпц, 
729.

89 Сава [вуковић] епи-
скоп шумадијски, Гроб
на места српских архи
јереја, каленић, крагу-

јевац 1999, 118.
90 лазар Бојић, пам

јатник мужем у славе
но–сербском књижеству 

славним, [Беч?], 1815, 86. 
Фототипско изд.: 

прометеј, нови Сад, 
1994. уводну студију на-

писала мирјана д. 
Стефановић.

91 О овоме опширно в. 
лаза чурчић, случај 

предговора вечног кален
дара захарије орфелина, 

(у) л. чурчић, књига о 
захарији орфелину, 

Скд „просвјета“ загреб, 
2002, 293–306, с Орфели-
новим предговором веч
ном календару (307-311) и 

замеркама орфелино
вом предговору вечног 

календара кирила 
живковића (311-314),  

превели на савремени 
српски језик Стојан 

трећаков и владимир 
Шовљански.

92 димитрије руварац, захарија орфелин. Животописно књижевна црта, (у) споменик срп ске кра љевске 
академије, Београд, 1891, 10, 87–89. писмо је, очигледно, кружило и у преписима. руварац га је нашао у 
данас непознатој рукопи сној књижици возражение орфелиновог преди словија на вечни календар и о 
Марчи манастире. текст о вечном календару заузимао је 32 странице. писмо је могло бити део кирило-
вог већег текста о вечном календару. Од дванаест тачака, колико их је у писму било, исписао је руварац 
само четири.
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је чекала погодан тренутак да се ослободи. из писма избија 
хладан и строг, прекоран, тон иза којег су се, тешко је отети 
се таквом утиску, морали крити неки много личнији разло-
зи, нека лична нетрпељивост којом се један стваралац и чо-
век беспоговорно осуђује. предговор вечном календару до-
шао је таквом, чини се најпре, предубеђењу, уистину, само 
као прикладан повод.93

Оно што кирил није при том знао, или, могућно је, није 
хтео да прихвати, јест да је Орфелин, дочеквши објављивање 
књиге, изменио спорни предговор, одштампао чак и нову 
насловну страницу и тако начинио другу варијанту књиге. 
и таква, измењена, књига стигла је на исти иришки вашар. 
један примерак је тог истог дана купио хоповски јеромонах 
атанасије васиљевић.94 примерака прве варијанте морало 
је бити веома мало,95 можда су на тржиште чак доспели гре-
шком и кирил је, чини се сасвим случајно, купио баш прву, 
неисправљену варијанту вечног календара.96

не зна се када су се упознали захарија Орфелин и ки-
рил живковић. по несигурној рачуници могло је то бити 
још у новосадској словенско - латинској школи бачког епи-
скопа висариона павловића, којој је од 1739. све виши ниво 
давао учени префект дионисије новаковић. могућно је да 
су и Орфелин и живковић похађали ову школу. или је њи-
хово познанство могло пасти у доба павла ненадовића, за 
време Орфелинове службе у карловцима? или тек касније, 
у окриљу двора архиепископа и митрополита јована георги-
јевића, а можда и викентија јовановића видака? Шта је ки-
рилу живковићу могао о Орфелину говорити викентије јо-
вановић видак, с којим Орфелин није увек био у идиличним 
односима? не треба сметати с ума ни да је кирилов боравак 
у венецији (по хронологији његовог живота која би се дала успо-
ставити по ономе што је записао о себи) могао пасти у време 
живе активности штампарије димитрија теодосија и њеног 
неслужбеног редактора захарије Орфелина, средином седме 
деценије 18. века. да ли су се онде могли срести? тих годи на, 
док Орфелин започиње своју историју о петру великом, ос-
тављајући у њој и полетно задихани опис Санктпетербурга, 
кирил живковић стиже у руску престолницу. да ли је био 
бар исто толико задивљен њеном очаравајућом лепотом? 
не зна се ни каква је била или могла да буде историја њихо-

93 у том писму крију 
се и разлози прилич-
ног нерасположења 
књижевних историча-
ра према кирилу 
живковићу. тако, на 
пример, никола радо-
јчић пише: „кирил 
живковић није човек 
коме би се смела пуна 
вера поклонити. Он 
није био љубитељ 
исти не“. уп. н. радој-
чић, захарија орфелин 
као историчар, (у) 
Гласник историског 
друштва у новом са
ду, 1933, 256.

94 мирјана Брковић, 
српске књиге и перио
дика 18. века библио
теке Матице српске, 
Библиотека матице 
српске, нови Сад 1996, 
155-157 (бр. 262)

95 данас је познат само 
један, онај из библиоте-
ке Српске православ-
не велике гимназије у 
новом Саду која се 
чува у Библиотеци 
матице српске. уп. 
георгије михаиловић, 
српска библиографија 
XVIII века, народна 
библиотека Србије, 
Београд 1964, 163-165 
(бр. 168).

96 Боривој чалић, ве
чни календар захарије 
орфелина између прве 
и друге варијанте, (у) 
Љетопис двије хиљаде 
пете, Скд „про свје та“ 
загреб 2005, 361-368
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вих личних односа. да ли је нетрпељивост кирила живко-
вића била последица Орфелинове представке Марији те
резији и његових оштрих замерки на рачун клира, посебно 
оног из редова високе јерархије? након што је остао без ку-
ће и имања у Сремским карловцима, Орфелин је присиљен 
да тражи уточиште у фрушкогорским манастирима. пошто 
је 1781. провео, изгледа већим делом, у Беочину, поткрај го-
дине прелази у гргетег. манастир је 1. новембра те године 
купио од земунског трговца петра Стефановића, „лиферан-
та националних книг“, комплет илустрованог Житија пе
тра великог, које је Стефановић претходне године добио од 
Орфелина на поклон.97 неко од монаха могао је тада пре-
писати и књигу правоверије свјатија греческија церкве, да-
нијела хајнриха пурголда, коју је Орфелин 1777. превео с 
немачког.98 у гргетегу је Орфелин једва издржао до пролећа. 
из Сремских карловаца, вероватно из куће синовца јакова, 
пише 5. маја 1782. игуману велике ремете данилу маркови-
ћу, молећи за уточиште, јер из гргетега мора „в терпенији и 
молчанији изићи“, а „понеже сутра морам мое вешчи из гер-
гетега изнети“.99 Шта је све претрпео те зиме у гргетегу, Ор-
фелин није детаљније сведочио. Одлази из гргетега у трп-
љењу и ћутању да би могао – исповеда Орфелин своје веро-
вање и своју етику – „обиди, поношенија, уничиженија, гоне-
нија и изгнанија с радостију примати и носити, и сверх того 
таковија љубити и за њих молитисја“.100

кирил живковић знао је, несумњиво, много о раду за-
харије Орфелина. Оставио је, тако, у писму архиепископу и 
митрополиту викентију јовановићу видаку из карловаца у 
Беч 28. октобра 1779, и податак о Орфелиновом, вероватно 
накнадном, отискивању бакрореза за илустровано издање 
Житија петра великог.101 у писму које је упутио Орфелину 
први је сведочио и да се, унаточ свим Орфелиновим замета-
њима трагова око Горестног плача и плача сербији, у кар-
ловцима, бар у кругу митрополијског двора знало за његово 
ауторство тих песама. знао је и тачан износ (50 дуката) помо-
ћи коју је Орфелину за издавање вечног календара дао ново-
садски грађанин Сава вуковић. познавао је и Орфелинову 
каријеру чиновника и издавача, знао је за његово кретање 
на релацијама од карловаца, темишвара, венеције, Беча и 
пакраца и ко зна шта све још. показао је да је врх цркве 

97 душица грбић, илу
стровано Житије пе
тра великог захарије 

орфелина, том 1–2, у би
блиотеци Матице срп

ске, (у) д. грбић, знакови 
старих књига, Библио-

тека матице срп ске,  
нови Сад 2000, 67, 70.

98 д. руварац, захарија 
орфелин, 82. препис, да-

нас у патријаршијској 
библиотеци, руварац је 

пронашао у гргетегу. 
Орфелинов аутограф 

данас није познат.

99 Ђорђе рајковић,  
Фак си миле од рукописа 

зна ме нитих срба,  
Беч 1871, № 7.

100 исто.

101 александар Фо ри-
шковић, Две белешке о 
захарији орфелину, (у) 

зборник Матице српске 
за књижевност и језик, 

нови Сад 1969, 17/2, 259.
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знао, а можда и благословио, праксу штампања књига „con 
falsa data“ у венецији и Орфелиново ангажовање око њих, 
иако их је само Орфелину, неправедно, ставио на терет. Ште-
та је што се можда никада неће сазнати шта је писало у пре-
осталих осам тачака. колико би тек оне откриле новог и још 
непознатог о захарији Орфелину? и такво, ружно несум-
њиво, кирилово је писмо „најбоље и најпоузданије сведо-
чанство једног савременика о аутору вечног календара“.102 
да ли је Орфелин на ове грдње одговорио?103

Орфелина се кирил живковић сетио још једном. на-
став љајући школске реформе, угарско намесничко веће је 
1806. позвало архиепископа и митрополита Стефана Стра-
ти ми ровића да предложи садржај и стандарде за нове школ-
ске уџбенике, као и да се определи за само један тип писаних 
и штампаних ћириличних слова којима би се уџбеници убу-
дуће штампали. Стратимировић је потражио мишљење епи-
скопâ и школских директорâ. Одговарајући митрополиту, 
кирил живковић је предложио да се за узорке слова изабе-
ру они из Орфелинове прве калиграфије: „при сем вашему 
превосходителству принапомјанути могу, јако Славено-
сербскиј рукопис чрез почившаго Орфелина при блажено-
усопшем господину архиепископу и митрополиту ненадо-
вичу устроениј на тип лета 759-ог издан, идеже церковнаја 
и гражданскаја печатнаја, и рукописна писмена узрети ест, 
кои прописи негли в тамошнеј Библиотеки изобрестисја 
могут, из истих убо пропис писмена великаја и малаја една-
го по особ вида точију, по проразсужденију да восприи м-
јатсја, и за будушчее употребление представљатсја“.104

да ли је овим писмом од 31. децембра 1806, под сам крај 
свога живота, кирил живковић занемарио некадашњу лич-
ну нетрпељивост према захарији Орфелину? да ли му је због 
оног и онаквог писма било жао?105

4.
међу делима кирила живковића пажњу посебно при-

влачи његов катихизис, који је тек у новије време доживео 
своје прво објављивање.106 Ова књига, такође, отвара многа 

102 л. чурчић, прва 
ва ријанта ор фе ли
новог вечног календа
ра није била непозна
та, (у), л. чурчић, 
књига о заха рији ор
фелину, 290.

103 „Шта бих дао да 
прочитам шта је, ако 
је, Орфелин одговорио 
кирилу живко вићу.“ 
миливој ненин, орфе
лину није веровати, (у) 
летопис Матице срп
ске, нови Сад 2002, књ. 
470, св. 6 (децембар), 942.

104 чедомир денић, 
прва калиграфија за
харије орфелина, (у) 
су срети библиографа 
'85, народна библиоте-
ка „др Ђорђе натоше-
вић“, инђија, 1986, 42.

105 у инвентарима би-
блиотеке кирила жив-
ковића нема ниједне 
Орфелинове књиге. у 
инвентару пакрачке 
епископије из 1804, ко-
ји је прилог кириловом 
тестаменту, у одељку 
инвентариум книг 
прочи, има ставка 
„мали книжки 
потреби ти ја школи 
различ нија и пропи-
си“ (мп „Б“ 1807/10 II. в. 
и Б. чалић, пакрачки 
епископ кирил Живко
вић…, 211). да ли би се 
под „прописима“ мог-
ла разумевати нека од 
Орфелинових кали
гра фија, најпре друга – 
новејшија славен скија 
прописи?

106 кирило живковић, катихизис, приредили, уводне студије и коментаре написали владимир ву-
кашиновић и гордана јовановић, издавачки фонд Српске православне цркве архиепископије бео-
градско-карловачке, 2009. в. и владимир вукашиновић, српска теологија XVIII века ad fontem, кра-
љево-врњци, 2013, 155-282.
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важна питања на која је тешко понудити сасвим прецизан 
одговор. какве су биле побуде кирила живковића да на-
пише такву вероучевну књигу? у коликој мери је катихизис 
био плод његовог самосталног рада и шта му је послужило 
као могућни узор? питање катихизиса за православне Србе 
избиће у пуној актуелности тек петнаестак година касније. 
да ли формулација „в венецији 1757“ указује да је спис тамо 
састављен или би предложак с којег је димитрије медић 
начинио препис било дело већ приређено за штампу? да ли 
је кирил живковић ако је, наравно, имао на уму штампање 
књиге, био некако упућен у намере венецијанског штампара 
димитрија теодосија да отпочне са штампањем ћириличних 
књига? можда би се због тога могла оставити отвореном 
могућност да је кирил живковић путовао у италију и мно-
го раније него што се то до сада мислило.

Околности настанка кириловог списа нису познате, али 
би се као основана могла узети претпоставка да су га на та-
кав корак навеле практичне школске потребе. иако класич-
но компонован, у питањима и одговорима, као и остали спи-
си катихетске садржине, оно у чему се очитује посебност 
кириловог катизиса је различитост богословског садржаја 
у оносу на друге сличне књиге његовог времена. духовно 
поникао и интелектуално формиран током свог боравка на 
Светој гори, без формалне теолошке учености, богословско 
обра зо вање стекао је кирил живковић у средини и окру-
жењу средњовековног манастирског амбијента. то је несум-
њиво утицало да и свој катихизис начини на трагу и у духу 
класичног византијско-српског православног богословља, 
по чему заузима издвојено, посебно и драгоцено, место у 
српској теологији, али и култури.

зборник је временом стигао у манастир крку и чуван је 
у тамошњој манастирској библиотеци.107 у истој библиоте-
ци налазио се и рукопис Житије и жизн иже во светих оца 
нашега савви архиепископа сербског чудотворца, преписан 
1752. у манастиру кувеждину, што ће додатно указивати да 
је овај сремски манастир, с храмом посвећеним Светом Са-
ви, био снажно жариште светитељевог култа у прекосав-
ским крајевима. на крају рукописа додан је текст кратко
словије љубави који је сачинио јеромонах јевгениј 4. јануара 
1759. у Скрадину.108 може се само нагађати да ли је и у каквој 
могућној вези с овим рукописом био и кирил живковић.

107 манастир крка, ру-
кописи, 47. в. и vladimir 

Mošin i Milan Radeka, Ći
rilski rukopisi u sjevernoj 

Dalmaciji, (у) Starine, 
JAZU, Zagreb, knj. 48, 1958, 
199; душан кашић, Ма
настир Гргетег у XVIII 

веку, (у) зборник Мати
це српске за ликовне уме
т ности, нови Сад, 1988, 
24, 124; Бранко чоловић, 

Манастир крка, Скд 
„просвјета“, загреб, 

2006, 160.

108 манастир крка, ру-
кописи, 28. в. и v. Mošin 

i M. Radeka, Isto, 196.
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5.
значајно кирилово дело, приређивачко и преписивач-

ко, обимни рукописни зборник, на 464 странице, из душев
ног обеда в недељних днех слова избрана,109 који садржи иза-
бране моралне поуке намењене да буду образовна и поучна 
лектира вероватно младом читаоцу, издваја се и својим са-
држајем и језиком. на крају књиге оставио је запис: „Списах 
аз грешни и недостоини јеромонах кирилл игумен темскаго 
м[o]н[а](с)тира, храма С[вја]таго великом[у](ч)[е]ника геор-
гиа, в то(м) же м[o]н[а](с)тире ва пределе(х) пиротски(х). 
1764. м[е](с)[е]ца јулии 13: на Богоумилно прошение г[о](с)
[по]дара неши чилича сина его младену у пирот“. за овај 
зборник кирил је користио списе гедеона криновског, ди-
ми трија ростовског и, посебно, чувени зборник проповеди 
Симеона полоцког обед душевниј (москва, 1681), што је ис-
такао већ и у наслову свог дела. те списе је, уз извесну сло-
боднију прераду те додавање и својих оригиналних састава, 
у великој мери превео с рускословенског језика. већ и сама 
намена зборника захтевала је прилагођавање и значајнију 
употребу народног језика. због тога књига представља је-
дин ствен споменик пиротског говора оног времена.110 за 
своја „слова“ кирил је рекао да су изабрана на „прости јазик 
болгарски“. за тимочко-лужничке говоре, како су касније 
названи говори пиротског краја (који припада зони тзв. „пре-
лазних говора“111), он и није могао употребити други израз. 
књига је под називом темски рукопис позната и у бу гарској 
науци и предмет је више расправа и студија, али и својатања, 
тамошњих научника. 

за своју прераду кирил је, свакако, морао имати неоп-
ходну приручну литературу, па се може претпоставити да 
су потребне руске богословске књиге биле део манастирске 
или, пак, његове личне библиотеке.

6. 
посебно место у интересовањима кирила живковића 

заузео је Свети Сава. неколико преписа Житија светог 
саве, које је начинио у разним периодима свога живота, 
довољно су сведочанство о томе. то интересовање и таква 
посвећеност утиснули су се у личност кирила живковића, 
нема никакве сумње, још у његовој младости, за боравка на 

109 зборник је данас 
власништво Библио-
теке матице српске 
(сигн. рр II 12). још 1929. 
био је у приватном 
власништву у пироту, 
а за Библиотеку мати-
це српске купљен је 
1962. године.

110 павле ивић и 
александар младе-
новић, о језику код 
срба у раздобљу од 
1699. до 1804, (у) ис
торија српског народа, 
Српска књижевна за-
друга, Београд  
1994, 4/2, 97.

111 ј. недељковић, ис
то, 10. јасмина не-
дељ ковић је претход-
но, на основу анализе 
рукописа и језичних 
особина, недвосмис-
лено утврдила кирила 
живковића као писа-
ра овог зборника (ј. 
недељковић, о неким 
писмима… и инвен та
ријум и тестамент…). 
резултате исцрпног 
језичног испитивања 
кириловог зборника 
објавила је у свом 
обимном делу Говор 
пирота у XVIII веку 
(Београд-пирот, 2004). 
в. и александар мла-
де но вић, о вокалском 
систему пиротског го
вора друге половине 
XVIII века, (у)  
пиротски збор ник, 
1979, 8/9, 271–278.
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Светој гори. не би смело да буде само претпоставка да је 
кирил, исписујући Савино Житије, текст сам и превео са 
српскословенског на рускословенски.

Житије свјатих сербских просветитељеј симеона и 
сави, списаное Домитианом […], штампано је у Бечу код 
Стефана новаковића почетком 1794. године.112 није познато 
зашто, али књижица је објављена у две варијанте – на 76113 и 
62114 странице. текст на прва три табака прве варијанте је 
опширнији, у њему су и веће допуне кирила живковића. у 
другој варијанти та прва три табака замењена су скраћеним 
текстом на једном табаку, иза којег даље следи непромењени 
текст. кирил је текст, како саопштава већ на насловној стра-
ници, скратио и очистио. Штампајући своју прераду, он ни-
је знао (у заблуду о томе могао га је довести и предложак по коме 
је радио) да, уствари, приређује теодосијево,115 а не домен-
тијаново Житије светог саве, што је први приметио тек 
никола радојчић.116 Објављујући текст на рускословенском 
језику, приређивач је Савино Житије прерадио и језички. 
не може се више знати шта је кирила побудило на објављи-
вање ове књиге, али никако не треба заборавити да је време 
било пажљиво одабрано: те се године навршавала 200-го-
дишњица од спаљивања моштију Светог Саве. истовреме-

112 О изласку књиге из-
вестиле су славеносерб
скија ведомости, 7. фер-

вуарија 1794, бр. 12, 56. 

113 г. михаиловић, исто, 
288-289 (бр. 316). 

114 исто, 289-290 (бр. 317). примерака краће варијанте, према напомени г. михаиловића, сачувано је 
много мање, али ову тврдњу ваља примити условно. Од прве варијанте Библиотека матице српске има 
шест примерака, а од друге два. уп. м. Брковић, исто, 241–245 (бр. 418–425). у истој библиотеци су још по 
један примерак обе варијанте: дужи у Библиотеци Српске православне велике гимназије у новом Саду 
и краћи у личној библиотеци Саве текелије. краћи примерак има и универзитетска библиотека у Бео-
граду. Скраћено издање имала је и епископска библиотека у пакрацу, али на њему није било никаквих 
записа. в. српске рукописне и штампане књиге у славонији од XV до XVIII века, <редактор лазар чур-
чић>, епархија славонска, народна библиотека Србије, пакрац, Београд, 1990, 92. краћу варијанту има 
и патријаршијска библиотека у Београду (сигн. п II 36106). примерак је припадао пароху милети меда-
ковићу. два примерка краће варијанте сачувана су и у библиотеци манастира крке. по три примерка обе 
варијанте има народна библиотека Србије у Београду.

115 проучавајући руске преписе теодосијевог Житија светог саве, димитрије Богдановић запазио је 
да ни у једном рукопису нема теодосијевог имена. Свугде се помиње само доментијан. уп. д. Богдановић, 
нека запажања о руској редакцији теодосијевог Житија светог саве, (у) зборник Матице српске за књи
жевност и језик, 1975, 23/2, 250.

116 никола радојчић, о неким господарима града просека на вардару, (у) летопис Матице српске, 1909, 
књ. 260, 39. у литератури се и данас, прилично често, наводи да је реч о доментијановом делу. уп. на пр. 
дејан медаковић, штампање српских књига и новина у бечу у XVIII и XIX веку (текст преузет из књиге срби 
у бечу, прометеј, нови Сад, 1998), (у) српска књига у бечу 1741–1900. каталог изложбе, <аутори изложбе и 
каталога мирјана Брковић, јасна карталовић>, Библиотека матице српске, народна библиотека Србије, 
вукова задужбина, нови Сад - Београд, 2002, 23. у каталошком делу (стр. 80) наводи се, наравно, тачан 
податак.
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но, било је то и прво издање неког српског средњовековног 
књижевног дела,117 ако се изузму богослужбени текстови – 
службе српским светитељима штампане у србљаку (римник, 
1761; венеција, 1765) и канони на осам гласова (венеција, 1776). 
то издање могућно је сагледати и на трагу појачаног интере-
со вања за националну тематику, а његова појава је и несум-
њив политичко-патриотски чин. кирилову прераду Сави-
ног Житија објавио је 1858. у паризу пољски филолог алек-
сандар хоћко (Chodzko), професор на College de France, у 
упоредном преводу на француски језик, под насловом Le
gendes slaves du moyen–age1169–1237, Les Nemania vies de St. 
Symeon et de St. Sabba.

рукопис Житија светог саве под којим се кирил жив-
ковић потписао 1756, а који, чини се, није сâм и преписао, 
био је свакако предложак, али не и једини, штампаном из-
дању. пажљиви састављач рукописа начинио је своје дело 
према добром и поузданом извору.118 Одатле је, свакако, 
преузео и многа места која објашњавају неке неразумљиве 
делове теодосијевог Житија. кирил је за приређивање из-
дања које је штампао, имао, врло је вероватно, и пуну редак-
цију теодосијевог Житија. Осим тога, у штампано издање 
унео је и делове којих нема код теодосија, допунио га свето-
горском и народном традицијом те својим тумачењима, раз-
јашњавајући понегде чак и значење појединих речи. кири-
лово штампано издање Шафарик је назвао „племенитом 
ком пилацијом“.119

препис Савиног Житија начињен у Сен Ђурђу 1771. раз-
ликује се од осталих „и у самим фактима и у фразеологији“.120 
у њега су, такође, унесена причања о Светом Сави потекла 
из усмене традиције. на том рукопису, веома скраћеном, на 
44 странице, записао је кирил: „всеже точно писасја окроме 
излишних похвал и витинства дља удобнеишаго прочи та-
нија и разуменија“.121

међу преписима Житија светог саве, датираних у 18. 
столеће, познато је још једно, чувано у библиотеци еписко-
пије у плашком.122 не може се искључити могућност да је 
кирил живковић и с њим био у некаквој вези. не зна се, 
исто тако, да ли је начинио, а могао је, још који препис Са-
виног Житија или извод из њега. никако неће бити спорно 
да је управо он у 18. веку највише урадио на ширењу свети-
тељевог култа у крајевима преко Саве и дунава.

117 мирослав јова-
новић, наслеђе „виш
ше классе“: одраз дру
штва у српском 
књижевном, култур
ном и научном наслеђу 
18. века, (у) Годишњак 
за друштвену исто
рију, год. 9, 2002,  
св. 1-3, 25.

118 никола радојчић, 
прво издање теодо
сијева Житија св. са
ве, (у) српски књи
жевни гласник, Бео-
град, 1. април 1913,  
књ. 30, бр. 7, 528–531.

119 павел јозеф Шафа-
рик, историја српске 
књижевности, <за 
штампу, према руко-
пису, приредила, на-
помене и поговор на-
писала и регистар са-
чинила мирјана д. 
Стефановић>, завод 
за уџбенике и наставна 
средства, вукова заду-
жбина, матица срп-
ска, Београд – нови 
Сад, 2004, 165.

120 в. ћоровић, исто, 
122.

121 исто.

122 vladimir Mošin, 
Stari rukopisi Srba u 
Hrvatskoj od XIII do XX 
stoljeća, Povijesni muzej 
Hrvatske, Zagreb, 1970, 
58-59 (br. 75). в. и Milan 
Radeka, Stare srpske 
rukopisne i štampane 
knjige u Gornjoj Krajini, 
(у) Zbornik Gradskog 
muzeja Karlovac 1964, 
sv. 1, 104.
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године 1803. кирил живковић је приредио и штампао у 
Будиму с[вја]шченомученика петра нареченаго епископа 
Дамаскаго две книги о человеческом 1) истинном јестетстве
ном разуме 2) о д[у]ховном (душевном) разуме. Ова књига, 
коју је Шафарик уврстио међу дела о аскези,123 је прерада 
руског издања Добротољубља (москва, 1793). на крају књиге 
кирил је додао изводе из дела Св. григорија Синаита, жи-
тије Св. максима исповедника и калиста ксантопула.124

примерак књиге послао је 16. јула 1804. архиепископу и 
митрополиту Стратимировићу „на благословение и благо-
во ление“,125 молећи га и да препоручи књигу за продају у 
другим епархијама и то по цени од 1 ф. 30 кр. како је на књи-
зи штампано да је изашла са Стратимировићевим благо-
словом, записао је на њој, 23. јула 1804. у даљу, архиепископ 
и митрополит следеће: „небила книга сија с моим бл[а]гос-
ловением – јакоже здје пишетсјa – издана, ниже вједах аз 
чтолибо о јеја издании до толе донеже ексемплар сеј готов и 
напечатан с писанијем г[осподина] е[пископа] пакрачкаго 
послан ми“.126 изгледа да Стратимировић није на овоме ин-
систирао, као што је, иначе, чинио у појединим сличним 
случајевима, и да пакрачки епископ, чини се, није трпео ни-
какве последице, иако збуњује велики број нерастурених 
примерака које је кирил забележио у свом тестаменту, а 
који се није променио ни до његове смрти. Остаје, ипак, от-
ворена могућност да је Стратимировић забранио даљње ра-
стурање књиге. нешто књига вероватно је и поклонио, јер 
је у манастиру крупи сачуван примерак који је на дар при-
мио игуман макарије крнета.127 примерак књиге имао је и 
врднички јеромонах лазар јелић.128

7. 
кирилово интересовање књигама, о чему сведоче по-

даци из биографије, започело је врло рано, у доба његових 
хиландарских година, а можда и раније, још у школи. не зна 
се да ли је са својих путовања доносио и књиге. Оне које су 
му биле потребне или је желео да их има куповао је дирек-
тно од власника, на вашарима, лицитацијама, преписивао 
их или наручивао преписе, управо онако како су до њих до-
лазили и његови савременици. О томе је остало нешто ос-
куд них података који, бар фрагментарно, омогућују покушај 

123 п. ј. Шафарик, исто, 
329 (бр. 1006).

124 в. вукашиновић, 
библиографија кирила 

Живковића, (у) к. жив-
ковић, катихизис, 25.

125 д. руварац, прилози 
за историју српске књи

жевности, (у) исто,  
1911, бр. 39, 618-619.

126 патријаршијска би-
блиотека, сигн. п vIII 

93. в. и д. руварац,  
исто, 619.

127 м. радека, исто, 255.

128 п. момировић, исто, 
1996, књ. 3, 43 (бр. 3990) и 
2001, књ. 5, 187 (бр. 9373).
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реконструкције настанка његове библиотеке и речито осли-
кавају његов интелектуални лик.

тако је рајићев катихизис мали (Беч, 1776), записао је на 
књизи, купио за 1 форинту.129 на лицитацији оставине архи-
епископа и митрополита викентија јовановића видака, 
одржаној 20. јула 1780. у даљу,130 купио је књигу о свештен
ству светог Јована златоустог (москва, 1664) о чему је ос-
тављен и запис на књизи.131 у протоколу лицитације, во-
ђеном, иначе, на немачком језику, та књига забележена је 
као Joannis Chrysostomi de Sacerdotio. Осим ње, купио је жив-
ковић, забележен у протоколу као Probst v[om] Gergeteck, 
још и књиге: 

Allgemeiner Hausvater 
Corpus humani practica 
Schaubühne der Welt II Theil 
2 Th. Schabilas–Reisen 
Fünftausend und eine Nacht 
Psalteria cum explicatione 
Novum testamentum 
Pufendorfii Historia 
Cathec[h]ismus in Illiri[!y]scher Sprache
Illyrische u. Wallachische Decalogi 
Kaiseris Leonis Leben 
14 Th. Chollie alte Historien.132

изгледа да му је до неких од ових књига било посебно 
стало јер је за њих платио и цену вишеструко већу од по-
четне. Од свих учесника лицитације (а били су онде још јован 
рајић, павле ненадовић млађи, мојсеј путник, јован мушка-
тировић и други), кирил живковић дао је највише новца за 
куповину књига. за 14 дела у 29 књига утрошио је 82 форин-
те. највећу цену, 42 ф. 20 кр., за појединачну књигу, библију, 
платио је будући архиепископ и митрополит мојсеј пут-
ник, тада администратор карловачке митрополије.133

у манастиру Беочину продаване су 14. јула 1783. ствари 
покојног гомирског архимандрита теофила алексића. три-
десет година раније, 1753/54, путовао је алексић у русију и 
донео оданде 463 књиге.134 и 1762. донео је пошиљку руских 
књига за школе и цркве. на тој је лицитацији кирил жив-
ковић купио књиге: пребедреница, апофтегмата и зна ме
нија антихристова пришествија.135

129 српске рукописне и 
штампане књиге у сла
вонији од XV до XVIII 

века, 79 (бр. 165/16).

130 чедомир денић, 
лицитација библио

теке викентија вида
ка 1780. године, (у) би

блиотекарски годи
шњак војводине 1972, 

нови Сад 1973, 47.
131 љ. Стојановић, 

стари српски записи 
и натписи, 1903, књ. 2, 
84 (бр. 2564). в. и петар 

момировић, стари 
српски записи и нат–

писи из војводине, ма-
тица српска, по кра-
јински завод за заш-
титу споменика кул-

туре војводине нови 
Сад, 1993, књ. 1, 165 (бр. 

813). књигу је 1730. у 
араду епископ је но-

пољски викентије 
јовановић поклонио 

свом протођакону 
Софронију Симо но-

вићу. временом је до-
спела у манастир ра-

ковац одакле ју је, док 
је био темишварски 
епископ, купио ви-

кентије јовановић ви-
дак. на књизи се 6. ма-

ја 1754. потписао епи-
скоп пакрачко–славон-

ски и осјечко пољски 
Софроније јовановић. 
данас се књига налази 
у манастиру крушедолу.

132 ч. денић, исто, 
48-52.

133 исто, 51.
134 С. м. димитри-
јевић, исто, 72-73.

135 мСпц, Орг,  
ар хивалије, 433.
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кирил живковић био је, чини се, наклоњен и руко пи-
сној књизи. вероватно му је мукотрпно и споро преписи-
вање било у понеком случају једини начин да дође до тек-
стова који су му били потребни или му је до њих било по-
себно стало. тако је у карловцима 15. фебруара 1780. завр-
шио преписивање у књигу списа восточнија церкве ответ 
ко пречестнаго Господина атанасија Димитриевича секе
руши, 1776.го года, јунија 15го к западнеј церкве отступивша
го.136 запис о преписивању, на листу 117, ставио је вероватно 
касније, јер је испод њега у монограмском преплету исписао 
иницијале кжеп.

рукописну књигу безпристраснаја историческаја по
вест о раздељенији восточнија и западнија церквеј […] со
стављена Је[рејем] Јоанно(м) раиче(м) в ново(м) саде лета 
искупленија 1766.137 преписао је 1780. године. О томе је на 
крају књиге оставио запис: препи:[са] кирилл Живко(в)[ич]. 
а–М протосингел и м[о]н[астира] гргетега настојате[л] в 
то(м) м[о]н[ас]тире 1780. окто(м)[врија] 14, док је на по-
леђини насловне странице записао „сија 5 f “. на горњем пре-
секу књиге исписао је своје иницијале. касније, 10. октобра 
1787, преписивање једног примерка ове књиге завршио је у 
пакрацу андреј Бабић,138 можда управо с предлошка из би-
блиотеке новопристиглог владике.

Списе Господина леона сапиехи […] писание […] о унии 
и о јединој вере и јединој цркви преписао је у једну књигу, 
названу касније Црквенополемички зборник игумана кири
ла Живковића. на крају преписа написао је: „20. ноев. 1780. 
состависја и преписасја кжп“.139

на рукописној књизи основателное показание о раз
ностех между восточноју и западноју церковију140 оставио је 
запис да ју је сам преписао у земуну 30. марта 1781. године. и 
тај запис означио је иницијалима кжеп. у земуну није био 
само да би преписао књигу, то је учинио успут. Биће да је тамо 
боравио ради неког посла, можда у служби митрополије.

136 патријаршијска 
библиотека Београд, 

рс 191. в. и д. руварац, 
исто, бр. 40, 636.

137 мСпц, Орг, руко-
писне књиге, 49. на 

књизи је печат „епи-
скопска књижница у 
пакрацу“ и налепни-
ца са старом сигнату-

ром: I а 10 / 44.
138 надежда р. Син-

дик, мирослава 
гроздано вић–пајић, 

катарина мано–зиси, 
опис и старих штам

паних књига библио
теке срп ске право

славне епархије будим
ске у сентандреји, 

народна библиотека 
Србије, Библиотека 

матице српске,  
Београд-нови Сад 

1991, 59-60.

139 српске рукописне и штампане књиге у славонији од XV до XVIII века, 24 (бр. 35). ини цијали су, као 
и на осталим кириловим књигама, вероватно исписани у монограмском преплету па ће најпре бити 
да онде стоји кжеп. уп. и: v. Mošin, Isto, 50–51 (бр. 63); Музеј српске православне цркве епар хије за
гребачкољуб љанске у загребу, <уре д ници митрополит загребачко љубљански јован, Слободан ми леу-
снић>, загреб-Бео град, 2006, 138. познати су и други преписи списа о унији. в. на пр. мСпц, Орг, ру-
кописне књиге, 66; в. и иванка веселинов, библиотека манастира ковиља, (у) зборник за друштвене 
науке, матица српска, нови Сад, 1969, 53, 161.

140 мСпц, Орг, рукописне књиге, 47.
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Свој монограм, изгледа опет на пресеку књиге, записао 
је кирил живковић и на књизи ответ православнаго не
коего христианина […] на греческом јазике печатана у хал
ле 1775. преведена на славенскиј јазик в лаипсиге тогож ле
та,141 коју је својеручно преписао. 

на преписивању књига ангажовао је и гргетешког јеро-
мо наха вартоломеја, уз константина Студеничанина, једног 
од најбољих преписивача код Срба у 18. веку. Сачуване су до 
данас четири књиге исписане његовом руком за кирила жив-
ковића. једна од њих настала је након кириловог преласка у 
пакрац, што је сведочанство да је с гргетегом и даље одржа-
вао везе. посебно раскошне, истоветно увезане у црвену 
кожу, декорисане флоралним мотивом у слепом отиску са 
златотиском на корицама и вињетама распећа на предњој и 
Богородице с христом на задњој страни корица, су Чин 
ос[в]ешченија храма142 и служба ос[в]ешченија храма143, са 
готово истоветним записима који говоре да су књиге испи-
сане иждивенијем кирилла Живковича православнаго еп[ис]
ко па пакрачко=славонијскаго, целаго Генералата вараж
динскаго: рукоју вартоломеа монаха малоросијанина в мо
настире Гергетег. прву књигу завршио је вартоломеј 28. ју-
на, а другу 16. јула 1786. године. испод оба записа такође је 
кирилов монограм кжеп=Слав. наручивши књиге које ће 
му на новој дужности бити неопходне, спремао се нови епи-
скоп за пут у своје владичанство.

за кирила је вартоломеј 1788. преписао и књигу о стро
е нији великаго мира,144 о чему је на унутрашњој страни пред-
њих корица кирил оставио својеручни запис: 

141 д. руварац, исто, бр. 39, 619. руварац је рукопис пронашао у патри јаршијској библиотеци и на 
темељу садржине ове верске полемичке књиге запитао се нису ли помени халеа и лајпцига, заправо, 
мистификације да би се заварао траг правом аутору, којег би пре требало тражити у домаћој средини. 
из литературе је познато више преписа ове књиге. један је пронашао и Шафарик и њиме завршио своју 
историју српске књижевности (в. п. ј. Шафарик, исто, 331, бр. 1026). примерак рукописа за који му се 
учинило да би могао да буде аутограф јована рајића пронашао је и љубо мир Стојано вић (в. љуб. Стоја-
новић, каталог рукописа и старих штампаних књига : збирка српске краљевске академије, Београд, 1901, 214 (бр. 
152). преписе имају и Библиотека матице српске (сигн. рр I 61), те музеј српске православне цркве (Орг, 
рукописне књиге, 136). рукопис мСпц припадао је архимандриту Симеону јовановићу. Спис је превод 
дела Orientalis ecclesiae responsio […] које је написао и штампао, вероватно у халеу, 1778. јеромонах 
николај кишдобрански као полемички одговор на верско-догматска изјашњења цензора српских 
књига у Бечу, атанасија димитријевића Секереша који је 1776. прешао на римокатоличку веру. уп. 
мита костић, акатоличка књижевност у срба крајем XVIII в, (у) гласник, 1921, 21, 344-345.

142 мСпц, Орг, руко-
писне књиге, 143. на 
књизи је стара пакрач-
ка сигнатура I Б 27/73.

143 мСпц, Орг, руко-
писне књиге, 142. на 
књизи је стара пакрач-
ка сигнатура I Б 28/73.

144 мСпц, Орг, руко-
писне књиге, 212. на 
књизи је стара пакрач-
ка сигнатура vII Б 14/78.
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книга за ос[вја]шченије с[вја]таго великаго мира, 
спи сасја иждивенијем Г[осподина] кирилла Живко
вича православнаго еп[ис]копа пакрачко=сла во
нијскаго, и целаго Генералата вараждинскаго: руко ју 
вартоломеа монаха, в монастире Гергетеге 1788–го 
Jулија 30. 

кЖеп.

испод записа стоји још и „куплу 2 ф.“, али није јасно на 
шта се та цена односи. да ли је то могла да буде награда пре-
писивачу, или можда цена плаћена за увезивање или пак 
сам празан свезак? књига је већег формата, у кожном по-
везу плаве боје, с орнаментом у златотиску на корицама. 

Свог омиљеног преписивача кирил је напослетку довео 
у пакрац. Онде је вартоломеј 22. јуна 1790. завршио „в архи-
јерејском дворе“ преписивање требника,145 – „архијерејске 
ручне молитвене књиге“ како је записао на крају текста. ис-
под овог текста је и запис горњокарловачког епископа мој-
сеја миоковића о кириловој смрти. 

Ове четири књиге, раскошно увезане и исписане црним 
и црвеним мастилом, с колорисаним вињетама у заглављу 
на почетку текста, значајно допуњавају данас познато варто-
ломејево преписивачко дело, јер је до сада било познато је-
данаест рукописних књига преписаних његовом руком.146 
једна од њих, такође служба освећења храма, припадала је 
епископској библиотеци у плашком.147 последње три на-
ведене књиге, које је вартоломеј преписао за кирила жив-
ковића, важне су још по нечем. у њима су записи у којима 
стоји да су књиге преписане руком јеромонаха вартоломеја 
„малоросијанина“, што је једини траг о пореклу овог значај-
ног и искусног писара, који је, међу осталим, у крушедолу 
1774/75. „крупним, ванредно лепим уставним словима која 
се скоро не разликују од штампаних“148 исписао у три књиге 
извод из хроника Ђорђа Бранковића. када се једном опишу 
и проуче књиге из владичанске библиотеке у вршцу можда 
ће се у служби освећења храма, коју је кирил живковић 15. 
октобра 1798. поклонио павлу авакумовићу,149 епископу 
арад ском и јенопољском, препознати још једно вартоломе-
јево дело. врло је могућно да ће се његовом руком преписа-
них књига наћи и међу архијерејским требницима у Библи-
отеци Српске патријаршије у Београду.150

145 мСпц, 729. в. и 
владимир вукашино-

вић, руски и малору
ски утицаји на литу
р гијски живот карло
вачке митрополије у 

XVIII столећу, (у) 
сабор ност,  

ниш 2010, 4, 190.

146 иванка веслинов, 
хиландарски рукопис 
јеромонаха варто ло
меја, (у) иванка весе-
линов, трагом српске 
прошлости, Библио-
тека матице српске, 

нови Сад 1991, 99-113.

147 и. веселинов, ис
то, 113 (нап. 21). в. и v. 
Mošin, Isto, 59 (бр. 76); 

M. Radeka, Isto, 104.

148 Сава петковић, 
опис рукописа мана

стира крушедола, 
Сремски карловци, 

1914, 234.

149 п. момировић, ис
то, 1995, књ. 2, 167 (бр. 
3029). в. и п. моми ро-

вић, књишкоархив
ски споменици из ба

ната, (у) грађа за 
проу чавање спомени-
ка културе војводине, 

нови Сад 1959, 3, 213.

150 уп. зоран ран ко-
вић, владимир вука-

ши но вић, радоман 
Станко вић, инвентар 
рукописа библиотеке 

срп ске патријаршије, 
Библиотека Српске 

пат ри јаршије, Служ-
бени гласник,  
Београд 2012.
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у владичанском двору затекао је кирил живковић по 
доласку у пакрац нешто књига. најстарије су могле поти-
цати из оставине епископа никифора Стефановића који је 
и обновио владичанску резиденцију. Своје књиге оставио 
је дворској капели и епископ Софроније јовановић али су 
оне, сплетом околности, делом продане на лицитацији, а 
делом доспеле у митрополијску библиотеку у карловцима. 
Од смрти Софронија јовановића до доласка кирила жив-
ко вића, с пакрачке су катедре четворица епископа премеш-
тена у друге епархије и са собом су понели своје књиге.151 у 
дворској капели примио је кирил 20 књига у 30 свезака, а у 
канцеларији конзисторије примерак добро очуваног мо-
сков ског издања новог завета и један половни архијереј-
ски чиновник. већина књига у капели била је половна и 
њихово се бројно стање није за кирилове управе изменило. 
укупна вредност тог фонда била је 1808, према процени ад-
министратора, а затим и владике, јосифа путника, 156 фо-
ринти.152

током 18. века у пакрачкој епископији су књиге и про-
даване, највише богослужбене, а затим и богословске и 
школске. већ је јосиф јовановић Шакабента прописао да би 
сви парохијски свештеници морали имати обавезне бого-
службене (јеванђеље, апостол, служебник, псалтир, часослов, 
октоих, општи и празнични минеј, ирмологију, те посни и цветни 
триод) и богословске књиге (катихизис, синодалне проповеди). 
због тога је и тражио да пароси пошаљу спецификације за 
потребне књиге бечке и московске штампе.153 године 1786. 
онде су била два пакета бечких катихизиса. на продају су 
тада били још триод цветни и триод посни, октоих, апостол, 
псалтир, општи минеј, последованије молебни(х) и книга о 
пришествии антихр(и)стовом; укупно 116 примерка књига.154 
и кирил живковић посебно се трудио око ширења књига. 
ирмологију (Беч, 1780), продао је 1792. петавачкој цркви,155 
док је 22. јула 1793. поклонио, вероватно нетом објављено, 
собраније […] поучениј (Беч, 1793), цркви у Бјеловару.156 на 
ову књигу, рајићев превод руских синодалних проповеди, 

151 понека књига ипак 
је заостала у пакрацу, 
или, можда стигла 
онамо касније као, на 
пример, рукописни 
архијерејски чиновник 
јосифа јовановића 
Шакабенте с његовим 
потписом, и рукописна 
правила манастира 
ковиља, на којима је 
Шакабента потписан 
као епископ бачки, се-
гедински и јегарски. в. 
српске рукописне и 
штампане књиге у 
славонији од XV до 
XVIII века, 4-5 (бр. 3) и 
12 (бр. 16). у недатира-
ном инвентару епи-
скопске библиотеке, 
начињеном крајем 19. 
века, те су књиге по-
писане међу књигама 
јосифа путника. 

152 чедомир денић, 
српске библиотеке у 
хабсбуршкој Монар
хији током 18. века, 
Сану, Београд 2010, 153.

153 мСпц, пакрачка 
епархија, архивска 
грађа xvIII века, кут. 
5. писмо из Беча од 17. 
јуна 1783. године. 

154 регистар от књига 
продаемих црковних, 
мСпц, Орг, 
архивалије, 647.

155 данас у Библиотеци матице српске (сигн. р18Ср III 7.2). в. мирјана Брковић, српске књиге и пери
одика 18. века библиотеке Матице српске, Библиотека матице српске, нови Сад, 1996, 75 (бр. 111).

156 љ. Стојановић, исто, 5, 238 (бр. 8765). погрешно је наведена 1783. као година издања.
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дуго се чекало. још 1789. наручио је епископ за своју епархију 
112 примерака (за 3 манастира, 100 цркава и 9 филијала).157 С 
растурањем и продајом није ишло лако, па је кирил књиге 
и размењивао. тако је с црквом Св. петке у подгорачу, из-
гледа уз доплату од 10 ф. 30 кр., мењао примерак проповеди 
за рукописну књигу беседе св. Јована златоустог. О томе је 
на књизи оставио интересантан запис:

понеже превод сеја книги Греком от греческаго диа
лекта на славенскиј преведен по греческим оконча
нием и слогом и не добро силу и разум славенскаго 
јазика имушчим, и не токмо простејшим, но и уче
неј шим весма темен и невразумителен обретајет 
сја, вини радни сицевија, да Грек лучше от словен
скаго на греческиј јазик, а славјанин от греческаго 
на славенскиј јаснејше и вразумителнејше от чуж
даго на свои своиствени преводити может. того ра
ди взјах сја во епи скопију, да ученејши могут лучше 
разсуждавати и разумевати. и в тој на век да изо
ста нет и хранит сја в ползу будушчим епископом.158

преко архиепископа и митрополита Стефана Страти-
ми ровића послало је угарско намесничко веће 1793. пошиљ-
ку књига да се поделе у пакрачкој и карлштатској епархији. 
књи ге су руског издања, а њихово порекло није објашњено. 
мо гућно је да су заплењене на царини, па их се власти на 
овај начин решавају или су део залихе књига које су курц-
бек или каулиције увезли из русије, али су могле потицати 
и из неког другог, још непознатог извора. у тропратном по-
пису књига намењених пакрачкој епархији је 19 наслова у 
186 при мерака.159 на документу је, другом руком, назначено 
како су књиге даље подељене. у пакрацу, вероватно покло-
њени Саборној цркви, остали су комплет од 12 минеја „на 
велико коло“, октоиси – првогласник и петогласник, триод 
посни и псалтир, све великог формата. пакрачкој цркви 
Светог илије дано је једно је ванђеље, док је епископ добио 
један месецослов. календари, већи и мањи, укупно 13 при-
мерака, дани су свештеницима, 135 катихизиса подељено је 
ученицима, манастирима је покло њено 5 примерака мо-
нашких правила, примерак платоновог катихизиса дан је 
„ди јаку убогом“, док су остале књиге раз дељене црквама у 
раји ћу, писаници, пожеги и враговљанима.160

157 чедомир денић, 
руске синодалне про

поведи код срба и њи
хово ширење у хрват
ској, (у) зборник о ср

бима у хрватској, 
Српска академија нау-

ка и уметности, Бео-
град, 1991, 2, 92. 
Шаљући своје 

собраније (Беч, 1793) 
манастирима крупи и 

драговићу, доситеј 
Обрадовић препо ру-
чује да свака црква у 

далмацији набави „на 
наш прости јазик пре-
ведене платонове пре-
дике“ које су потребне 
народу и свештенству. 
в. доситеј Обрадовић, 

сабрана дела, књ. 6, 
приредила мирјана д. 

Стефановић, задуж-
бина „доситеј Обра-

довић“, Београд, 2008, 
3, 259. драговићки 

примерак с досите је-
вим записом у: мана-
стир крка, књиге, 101.

158 в. красић, неколи
ко старинских записа 
и натписа, (у) стра

жилово, нови Сад, 
1887, 27, 430; в. и љ. 

Стојановић, стари 
српски записи и  
натписи, 1903,  

књ. 2, 283 (бр. 3613).

159 мСпц, Орг, 
архивалије, 108.

160 исто.
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кирил живковић је био претплаћен на 20 комплета ис
торије јована рајића,161 прве српске књиге објављене уз 
помоћ пренумерације. у акцији прикупљања претплате за 
штампање библије код Стефана новаковића, горњокарло-
вачки епископ генадије димовић и кирил живковић јав-
љају 1794. да у тадашња ратна времена ни цркве ни пароси 
не могу куповати књиге, ма како оне потребне биле, те да не 
могу подупрети штампарију у „општеполезних предпри-
јатијах“.162 касније, 30. априла 1796, на обавештење Стефана 
Стратимировића о продаји новаковићеве штампарије шта-
мпарији пештанског универзитета, из кириловог писма 
провејава равнодушност: „и аште исправне и меншеју це-
ноју књиги издаватисе будут, кто будет потребовал купова-
ти будем; нами све једно кто либо ју содержати будет“.163 као 
да ни један ни други нису били сасвим свесни коначне про-
пасти свих оних настајања која су десетлећима подузимана 
у жељи да Срби добију своју штампарију.

колико се то могло утврдити кирил живковић био је још 
претплаћен на два примерка првог тома Фисике атана сија 
Стојковића (Будим, 1801),164 те на на два примерка руково
дства к французстеј грамматице јоакима вујића (Будим, 1805). 
иако у својој библиотеци није имао његових књига, могао је 
кирил знати, можда и лично, доситеја Обрадовића. могућни 
траг о томе је и писмо алексија везилића из 1785. године.165 у 
једном писму моли павла Соларића за досите је ве портрете.166

временом је епископски двор у пакрацу од центра за 
дистрибуцију књига постао готово права књижара. у цир-
круларном протоколу горњосредичке парохије, у плавши-
начком протопопијату, преписано је писмо кирила жив-
ковића од 1. маја 1803, којим обавештава парохије да има 
„церковне, тако и друге полезне књиге на продају“, које мо-
же сваки љубитељ за назначенују цену имати“. уз писмо 
упутио је и рукописни каталог.167 на њему је 48 наслова 
књига у 486 примерaкa.168 међу књигама наведени су и про-

161 славенно–
сербскија ведомости, 
22. декемвриа 1794, 
назначение уз бр. 102. 
в. имена претплатни-
ка и у јо ван рајић, 
историја разних сла
венских народов, в ви-
енне, 1794, ч. 1, иза 
стр. 496.

162 славено–сербскија 
ведомости, 28. ноем-
вриа 1794, бр. 95, 396. 
в. и корнелија Олар, 
лазар чурчић, бечки 
штампар стефан 
новаковић и румунска 
књига, (у) зборник за 
историју, 1981, 24, 63.

163 Slavko Gavrilović, 
Građa za istoriju ćirilske 
štamparije krajem XVIII 
veka, (у), Istraživanja, 
Institut za izučavanje 
istorije vojvodine, Novi 
Sad 1971, 1, 546-547.

164 на Фисику је било 
претплаћено преко 
четрдесет свештеника 
из пакрачке епархије, 
те још дванаест све-
товних особа из па-
краца, међу њима и 
епархијски секретар 
георгије Суботић.

165 в. овде нап. 32.

166 мирјана д. Стефановић, издање / издања (из 1818. године) Мезимца Доситеја обрадовића, (у) Го
дишњак библиотеке Матице српске за 2006, нови Сад, 2007, 47. реч је вероватно о бакрорезном лику 
доситеја Обрадовића који је, по поруџбини атанасија Стојковића, нацртао Стефан Суботић, а грави-
рао 1801. у Бечу венцл енгелман (Wenzel Engelman). в. Ђорђе перић, каталог Доситејевих портрета 
(1791–1914), (у) ковчежић, 1985-1986, 22-23, 121 и Ђ. перић, Допуне каталогу Доситејевих портрета, (у) 
ковчежић, 1989-1990, 26-27, 25.

167 мСпц, Орг, рукописне књиге, 170, л. 94 а, б.
168 в. и Б. чалић, пакрачки епископ кирил Живковић…, 207-208.



42 | бОРиВОј чалић

токоли крштених и умрлих, у 15 примерака, што је траг да се 
и о црквеној администрацији водило рачуна. то мало скла-
диште књига отвара и неколико питања, од којих је, можда, 
најзанимљивије оно о његовом настанку и изворима. иако 
се сви наслови не могу прецизно библиографски идентифи-
ковати, првенствено они богослужбених књига, дају се уо-
чити руска издања, венецијанска, теодосијева (на пример 
ју линчева историја169), затим бечка, курцбекова и новакови-
ћева, али и најновија, она универзитетске штампарије у Бу-
диму. ко је у центар сиромашне епархије, оскудне књигама, 
допремио сва та бројна издања у много примерака и за кога 
је пакрачка епископија посредовала у овој трговини? могао 
је то најпре бити новосадски књижар дамјан каулиције, али 
се то не може са сигурношћу тврдити. не зна се ни какав је 
био успех овог предузећа, али је видљиво да епископ многе 
од ових књига није набавио за своју личну библиотеку. Спи-
сак је занимљив јер се на њему налазе и књиге световног 
садржаја: уз јулинчеву и рајићеву историју још и превод 
робинсона,170 трагедија о урошу171 козачинског и рајића, лу-
стинина талијанска граматика и друге.172

књига за продају имао је кирил и у својој приватној би-
блиотеци. Била су онде 22 примерка буквара (Будим, 1798), 
104 примерка другог и трећег тома Фисике атанасија Стој-
ковића (Будим, 1802. и 1803), те 47 примерака наставленија за 
сијателе дувана (Беч, 1790). на продају је било и 600 приме-
рака тек објављене књиге петра дамаскина (Будим, 1803), 
коју је епископ сам приредио. тај број допушта и разми-
шљање о тиражу оновремених књига, јер је могућно да се 
ради о целокупном одштампаном издању, управо испору-
ченом издавачу. није познато да ли је око ове књиге било 
каквих проблема, али се чини да њени примерци нису били 
растурани, јер је читава наведена количина затечена у пак-
рачкој епископији након кирилове смрти.173

заједно са штампаријом Стефана новаковића, кад је 
про дана пештанском универзитету, у Будим су 1795, осим 
ћири лич них слова, стигле и залихе књига, међу њима и 270 

169 краткое введение в 
историју проихожде
нија славеносербскаго 

народа, венеција, 1765.

170 Живот и чрезвича
ј на прикљученија 

славнаго англеза ро
бинсона круссе от 

Јорка, в Будиме, 1799.

171 трагедија сиреч пе
чалнаја повест о смер
ти […] уроша пјата го, 

в Будиме, 1798.

172 на попису је и 
књига прогностикон 
или вечни календар у 
којој је ч. денић (срп

ске библиотеке…, 153) 
видео Орфелинов 

вечни календар. реч је, 
међутим, о књизи об-

јављеној у Будиму 
1803. године.

173 в. и Б. чалић, пакрачки епископ кирил Живковић…, 216. Око ове бројке постоји и забуна јер је 
кирил 1804. у инвентар сво јих књига (исто, 210) својеручно, након писаревог текста, дописао да петра 
дамаскина има 900 примерака. тај број је поновљен и у додатку инвентару, који је кирил, такође, испи-
сао својом руком.



киРил ЖиВкОВић, ПакРачки ЕПискОП | 43

неуве заних и 335 увезаних примерака „Lebens Geschichte 
von Heili gen Sabbas“.174 међу неувезаним примерцима 41 је 
био „auf feinen Post Papier“. Савино Житије забележено је 
наредне го дине и у продајном каталогу штампарије по цени 
од 18 крајцара.175

књиге је владика и поклањао. непознату рукописну 
књи гу поклонио је цркви у костајници, о чему је сачуван 
недатован запис.176 примерке свог издања Житија симеона 
и саве послао је кирил живковић одмах по објављивању у 
далмацију, у манастир крку и у Скрадин. то је назначио 
својим записом већ на спољашњој предњој страни корица: 
„у монастир крку“, док је на унутрашњој страни записао:

794. маја 24. из пакри[!]ци.
сију књижицу житије с[вја]таго савви сербскаго 
чрез Г[о]с[подина] христу андрејевича, надар по
силају обштежитељному Монастиру с[вја]то ар
хангелскому крки суштему в Далмацији

кирил Живкович
епископ пакр[а]чкиј

на примерку намењеном Скрадину споља је запис „пра-
вославној греческој церкви с. Спиридона у Скрадину“ с одго-
варајућим, готово истоветним, записом – посветом адреси-
раном у Скрадин.177 занимљиво је да су обе књиге пример-
ци краћег издања, па би се могло претпоставити да је при-
ређивач и издавач управо овакву варијанту држао конач-
ном и исправном. 

примерци Житија стигли су, свакако, и до седишта 
ми трополије, па и у фрушкогорске манастире.178 Сава те-
келија имао је краћу варијанту издања и у њој је на много 
места оставио своје белешке везане уз текст.179 два при-
мерка дуже варијанте има манастир хиландар. да ли је на 
њима посвета некадашњег члана манастирског братства, 
није познато.180 Житије симеона и саве продавао је 1800. 

174 S. Gavrilović, Isto, 541. 
в. и владимир ћо-
ровић, [о српским руко
писним и штампаним 
књигама, шта м парству 
и књижар ству], (у) в. 
ћоровић, српска 
земља и српска 
хисторија, приредила 
мирјана д. Стефа но-
вић, матица српска, 
нови Сад 2007, 253.

175 каталог славено–
сербских и валахијских 
книг при кралевској 
главној университетс 
типографији в будиме, 
[Будим], 1796, стр. [3].
176 љ. Стојановић, ис
то, 452 (бр. 4501).
177 манастир крка, 
књиге, 102, а, б. в и. Б. 
чоловић, исто, 161.

178 на примерку 
књиге (дужа варијанта) 
која је припадала ма-
настиру кувеждину 
потписао се 1852. сли-
кар павле Симић. 
(мСпц, Орг, Старе 
српске књиге, 364). 
Симић у то доба слика 
иконостас и зи дне 
слике у кувеждину. 

179 библиотека саве 
текелије, <редактори 
Светлана вучковић, 
корнелија Олар, Финка 
пјевач, мирјана Брко-
вић>, Библиотека ма-
тице српске, нови Сад 
1997, 89-90 (бр. 177).

180 библиотека манастира хиландара, каталог књига на српскохрватском језику од XVIII до XX 
века, приредили миодраг живанов, драгутин никчевић и радисав цајић, народна библиотека Ср-
бије, Београд, 1990, део други, 831 (бр. 4713). хиландарска библиотека има и један примерак књиге петра 
дамаскина. в. исто, 602 (бр. 3371).
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и дамјан каули ци је,181 а ову књигу нудио је и у свом ката-
логу из 1804. године.182

примерак књиге петра дамаскина могао је продати, али 
и поклонити, јовану Станићу који се на њој потписао у па-
крацу.183 када је 6. јула 1806. рукоположио у пакрацу јована 
маринчића у чин ђакона, могао му је кирил живковић по-
клонити књигу дамаског епископа коју је приредио.184 ма-
рин чић је пострижен у монашки чин нешто касније, 4. авгу-
ста, у манастиру крки, па би се могло претпоставити да је у 
пакрац путовао по жељи, а можда и некој мисији, крчког 
архимандрита Саватија васиљевића. Сведочанство је то, сва-
како, да је кирил живковић с далмацијом и даље одржавао 
везе.

књиге је кирил и позајмљивао. код даруварског пароха 
Бабића остале су тако гедеонове проповеди све до кирилове 
смрти.185 то вероватно није и једини случај позајмице. 

у свом тестаменту навео је кирил живковић „јакоже и 
књиги“ које је наменио епископији: „Беседи на ев[ан]г[е]ли-
стов иоана и матеја, и на дејанија, и апокалипсис, и на по-
сланија а[по]с[то]ла павла, толкование с[вја]таго златоуста-
го, Соборник всиславенски, книгу с[вјатаго] иоана дама-
скина латино гречески, две славенске Симфоније, моје руч-
не молитвене архиереискије и от ос[вја]шченије церквеј и 
с[вјатаго] мира рукописне књижице, пет књижица“ те, не-
што даље, и „корпус јурис“ (Corpus iuris Hungarici), знаменити 
правнички зборник Стефана вербеција. Све то „епи скопији 
неприкосновено дајем и остављам да пребудут“.186 у инвен-
тару приложеном тестаменту сумарно је, у једној ставци, 
навео латинске и немачке књиге које је купио од темишвар-
ског епископа Стефана авакумовића те од раковачког архи-
мандрита мојсеја миоковића.187 то је још један траг о по-
станку кирилове библиотеке.

Ова библиотека, бројчано тек нешто мања од рајићеве, 
нема енциклопедијски карактер, какав показују библиотеке 
захарије Орфелина или, касније, темишварског епископа 
петра петровића, Саве текелије и Стефана Страти ми ро-
вића, на пример. у њој превладавају богослужбене и бого-
словске књиге, дакле, оне које су првенствено од непосредне 
користи своме власнику, али се већ стидљиво и помало јав-
љају и друга подручја: историја и географија, аритметика и 

181 и. веселинов, Један 
непознат каталог 

Дамјана каулиција из 
године 1800., (у) збор

ник Матице српске за 
књижевност и језик, 

1973, 21/3, 532.

182 каталог разних цр
ковних, молитвених, 

исторических и школ
ских с[лавено]–срп ских 
и славенских књиг […], 

в Будиме, 1804, 5.

183 в. српске књиге би
блиотеке Матице 

српске 1801–1867, <ре-
дактори Финка пје-
вач, јасна картало-

вић>, Библиотека ма-
тице српске, нови Сад, 
2006, књ. 2, 332-333 (бр. 

3378). нејасно је зашто 
је Станић свој запис 

датирао „9. маја 1800“. 
могућно је да годину 

треба читати као 1806. 
Библиотека матице 

српске има, иначе, три 
примерка књиге.

184 манастир крка, 
књиге, 111. у библио-
теци манастира крке 

налази се још један де-
фектан примерак књи-

ге, без насловне стра-
нице и краја текста.

185 ч. денић, исто, 
246.

186 мпа „Б“, 1807/10 II.

187 исто. 
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геометрија, право, речници, док књиге на немачком, руском, 
грчком и латинском језику сведоче о образовању свога вла-
сника. иако у библиотеци нема књига на тим језицима, по-
мињу се подаци да је кирил знао италијански188 и францу-
ски.189 на то би, посредно, могле упућивати и граматике 
викентија лустине и јоакима вујића које је поседовао. уоч-
љив је размерно мали број српских књига које у то доба већ 
чине претежни део библиотекâ образованог грађанства. 

8.
након смрти кирила живковића администратор епа р-

хије, гргетешки архимандрит и наредни пакрачки епископ, 
јосиф путник саставио је попис затечених ствари. књиге је 
поделио на два дела и тај списак 15. септембра 1807. послао 
архиепископу и митрополиту Стефану Стратимировићу:190 
„каталог књиг блаженопочившаго епископа мноју уже раз-
дјелени, изволите ваше превосходителство примити. ек-
семплар под а. содержит књиги, јаже за епископат задержа-
ти намерјају и от којих болша част и по тестаменту еписко-
пату заостављајетсја, а под Б. описани сут прочија књиги, 
јако не толико нуждни, ниже церковни, и по всевисочајше-
му пропису pro bono massae продатисја имушчиј. Оба ката-
лога на милостивоје усмотреније и намеренија мојего одо-
бреније подвергају“.191

када се погледа списак књига које је јосиф путник на-
менио епархијској библиотеци уочава се да је велика већина 
изабраних књига фолио формата. значи ли то да није ближе 
загледао у садржај, већ је аутоматски изабрао оне веће, боље 
– и скупље.

Стратимировић му је одговорио 2. октобра. у попису Б. 
означио је још неке књиге за које тражи да се задрже „за 
библиотеку тамошњаго епископата“. Све те књиге, а „на-
рочно же рукописи тамо обрјетајушчијасја добрје хранити“, 
саветује митрополит. Остале књиге могу се продати у ко-
рист оставинске масе.192

постоје разлике између кириловог инвентара из 1804. 
и спискова јосифа путника из 1807. године. то би указивало 
да је покојни епископ могао још за живота нешто књига по-
клонити или продати. на то као да упућују и прецртани на-
слови у инвентару, те је тако инвентар непрекидно био ажури-

188 Johann v. 
Csaplovics, Slavonien 
und zum Theil Croatien, 
Pesth, 1819, Th. 2, 154. 
Овај податак, по 
чапловићу, доноси и 
Шафарик. в. п. ј. Ша-
фарик, исто, 230.

189 никола гаври ло-
вић, Француски језик 
код срба у Јужној 
угарској крајем XVIII 
и почетком XIX века, 
(у) рад војвођанских 
музеја, нови Сад, 1966- 
-1968, <1971>, 15-17, 53.

190 мпа „а“, ad 126/ 
1808. в. и Б. чалић, па
крачки епископ кирил 
Живковић…, 213-216.

191 Славко 
гавриловић, из књи
жевно–исто ри јске 
преписке митрополи
та страти мировића 
(VI), (у) зборник Ма
тице српске за књи
жевност и језик, 1969, 
17/2, 288.

192 исто, 290.
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ран и служио као текући попис. такво размишљање као да ос-
нажује и кирилова напомена уз једну ирмологију : „про дато“. 

не зна се како је текла лицитација кирилове оставине 
али, судећи према каснијим пописима, све књиге одређене 
за продају нису, ипак, биле продане па су и оне прикључене 
библиотеци, како је видљиво у инвентару с краја 19. века.193

тако је мала збирка књига у пакрачкој епископији, с на-
слеђеном збирком кирила живковића, постала значајна 
епар хијска библиотека. ту библиотеку тек очекују бројна 
искушења и, напослетку, трагична историјска судбина.194

простори живота кирила живковића – од Србије до 
Срема, и даље, преко хиландара, цариграда, далмације и 
Баната, све до Славоније, укључујући и пут у нову Србију, 
готово су у потпуности, и стварно и симболично, повезали 
и заокружили све крајеве у којима су Срби живели у 18. ве-
ку. већ и тиме се, али и по својим прегнућима у разним об-
ластима, од теологије, књижевности, просвете, па до меди-
цине, овај необични и заслужни архијереј издваја из круга 
својих савременика и указује као личност којој је у српској 
култури потребно одредити много истакнутије место него 
што је то до сада био случај. деловање кирила живковића 
показује се као подстицајна тема и за будућа проучавања 
која ће, нема никакве сумње, засигурно уродити многим но-
вим сазнањима и помоћи да се открије још много новог о 
ономе што је обликовало његов интелектуални лик.

193 тај недатирани и непотпуно сачувани рукописни инвентар епископске библиотеке у пакрацу 
(мСпц, пакрачка епархија, архивска грађа) начињен је вероватно у последњој деценији 19. века, на по-
четку управљања епископа мирона николића. књиге су у њему уписане редоследом пакрачких епи-
скопа чије су оставине ушле у библиотеку: кирила живковића (бр. 1–81), јосифа путника (82–184), Сте-
фана поповића (185–206), Стефана крагујевића (207–289) и никанора грујића (290 до 329; даље није сачувано). 
георгије хранислав изабран је 1839. за бачког епископа те је своје књиге понео са собом. редни бројеви 
у том попису подударају се са стањем библиотеке и бројевима које наводи радослав грујић (пакрачка 
епархија) уз поједине епископе. посебну занимљивост представљају сигнатуре књига што је траг о 
сређеној библиотеци. у инвентару епископије из 1896. у Библиотеци су биле смештене само књиге 
епископа никанора грујића (428 примерака), док се остале књиге (781 примерак) налазе у архиви и међу 
њима се препознају књиге кирила живковића и његових наследника. разлику вероватно чине књиге 
мирона николића в. и Б. чалић, инвентар епископског двора у пакрацу из 1896. године, (у) Љетопис 
скД „просвјета“, загреб, 2005, 238-265. књиге кирила живковића пописане су и у инвентарима па-
крачке епископије сачињенима на немачком језику 1843. у доба епископа Стефана поповића и 1853. у 
доба епископа Стефана крагујевића. у оба инвентара пописане су у оквиру поглавља Bischoflische 
Bibliothek, на редним бројевима 59 до 141, што значи да су тада само оне сматране за епископску библи-
отеку (мСпц, пакрачка епархија, архивска грађа).

194 Слободан милеуснић, стварање и страдање епископске књижнице у пакрацу, (у) књижевне 
новине, Београд, 1. децембра 1991, 3
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лаза чурчић

трагОви малО пОзнатОг  
прОФеСОра нОвОСадСке  

СлОвенСкО-латинСке ШкОле  
ваСилија крижанОвСкОг

када је 12. јуна 1849. бомбардован нови Сад, спаљени су 
владичански двор и Српска гимназија и у њима архиве 

и библиотеке. Обе су биле вредне бар онолико колико пат-
ријаршиј ска и гимназијска у Сремским карловцима, а у по-
нечему и вред није. до бомбардовања су их користили тек 
павле јосиф Шафарик и јован хаџић. хаџићева библиотека 
и његови исписи из новосадских српских архива и библио-
тека изгорели су, та ко ђе, у овом бомбардовању.1 Без ново-
садских архива и библиотека остало је много празнина не 
само у историји новог Сада него и у укупној српској исто-
рији, њеној култури и њеном духовном животу уопште. на-
рочито велика празнина настала је у историји школства, а 
тиме и у историји најстарије српске средње школе новосад-
ске, латинско-словенске или, како је још бележе, рождестве-
но-богородичне, основане, ваљда, 1731, а никако после 1732. 
године.2 та школа трајала је дуго и оставила је дубљи траг у 
образовању оновремених Срба, него што је то учинила кра-
ткотрајна карловачка школа коју је основао емануил коза-
чински. трагови новосадске школе познати су не по основ-
ној архивској грађи, него по активностима њених наставни-
ка и по уџбеницима који су диктирани у њој. њен први рек-
тор, матеј јелинек, за бачког епископа висариона павло-
вића превео је са новосадским протопрезвитером аврамом 
јовановићем 1732. привилегије Србима објављене на немач-
ком.3 Сем ректора матеја јелинека, нису познати други на-
ставници новосадске школе у њеним најранијим годинама. 
више се о школи зна од доласка дионисија новаковића на 
њено чело, потоњег епископа у Будиму. Он је дошао у нови 

1 Српски део новог 
Сада бомбардован је 
као одговор на поку-
шај јосифа јелачића да 
заузме петроварадин. 
године 2001. обележе-
на је у петроварадину 
200-годишњица рође-
ња бана јелачића и по-
стављена је спомен-
плоча на његовој род-
ној кући. на свечано-
сти је било званич ни-
ка града и војво ди не. 
нико се, међутим, ни-
је сетио да поводом тог 
јубилеја помене ње го-
ве „заслуге“ за бом-
бардовање и уни ште-
ње историјске ба шти-
не не само новог Са да 
него и много шире.
2 рад. м. грујић, прва 
српска гимназија у но
вом саду (1731-1775). – у: 
летопис Матице срп
ске, год. 101, књ. 313, св. 
1-3, нови Сад, јул-сеп-
тембар 1927,364-375.

3 исто, 365. пише да је 
матеј јелинек био Сло-
вак, „по свој прилици 
лутеран“. да је јелинек 
био Словак прихвати-
ли су и многи други. у 
новије време бележи 
се да је био рус. после-
дњи га као таквог бе-
лежи динко давидов 
у: српске привилегије 
царског дома хабзбур
шког, нови Сад-Бео-
град, 1994, 77: „матеј 
јелинек из кијева,  
ре ктор рождествено-
богородичне школе у 
петроварадинском 
шанцу“.



48 | лаЗа чуРчић

Сад 1738, пошто су после друге велике сеобе напустили 
кар ловце отпуштени наставници руси и ректор емануил 
козачински. Све говори да су у русији очекивали да ће ко-
зачински бити враћен из карловаца и да су имали резерву 
када буде враћен. резерва је био дионисије новаковић, Ср-
бин који је у кијеву учио десетак година и коме није могao 
бити ускраћен рад у јужној угарској. О дионисију нова-
ковићу у новосадској школи зна се по уџбеницима које је 
диктирао. његов епитом, диктиран 1741, био је највише пре-
писивана српска књига у 18. веку.4 као професор и ректор 
новосадске школе, дионисије новаковић је 17/28. јуна 1742, 
преводио са латинског молитве августина аурелија.5

по познатим рукописним уџбеницима негдањег ново-
садског ученика, калуђера манастира грабовца и потоњег 
епископа у костајници арсенија теофановића, у но во сад-
ској словенско-латинској школи учила се философија,6 ло-
гика,7 алгебра и тригонометрија.8 по завршеној новосадској 
школи, арсеније теофановић је отишао у хале и наставио 
студије, као први студент Србин онде. О завршеном ново-
садском школовању и почетку студија остао је његов спис 
на рукописном кратком курсу из логике и опште дијалек
тике 1742:

…в петроварадинском шанце лета Спаситељева 
1745-го соврших курс философије маја 8 [19. по новом] 
у … дионисија новаковића. појдох же отуду јулија 17 
[28. по новом]. придох в монастир [грабовац] јулија 24 
[5. августа по новом]. из монастира појдох августа 7 
[18. по новом]. из Будима августа 20 [1. септембра по  
новом]. из Бечи, септемврија 4 [5. по новом]. в праге 
бих на возвижденије чеснатога крста [14/25., септем-
бра]. в лајпциг придох септемврија 23 [3. октобра по 
новом], а в халу октомврија 11 [22. по новом]. начах 
колегија тогожде 20 дне [31. по новом], с. р. јеромонах 
арсениј теофановић.9

мало ученика и професора новосадске словенско-ла-
тинске школе оставило је нешто сведочанстава да потврди 
да је ово била најзначајнија српска школа прве половине 18. 
века. њен професор и префект, дионисије новаковић, чи-
нио је највише што је могао за њу и, јамачно он, донео је у 
нови Сад за професора василија крижановског. да ли су се 

4 лазар чурчић, попу
ларност и неки про

блеми „епитома“ 
Дио нисија новако ви

ћа. у ауторовој књизи: 
српске књиге и српски 

писци 18. века, нови 
Сад 1988, 76-92.

5 надежда Синдик, 
рукописне и старе 

штампане књиге XV
XIX века. – у: надежда 
р. Синдик, мирослава 

гроздановић-пајић, 
катарина мано-зиси, 
Oпиc рукописа и ста

рих штампаних књи га 
библиотеке српске 

пра вославне епархије 
бу димске у сентан

дреји, Београд-нови 
Сад 1991, 24, 50.  

и бр. 59, 81-82.

6 исто, бр. 47, 81  
и 6р. 48, 81-82.

7 исто, бр. 49, 82-83.

8 исто, бр. 50, 83.

9 исто, бр. 49, 83.
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ови знали још у кијеву, или је неко препоручио и послао 
крижановског у нови Сад, чини се, никада се неће сазнати. 
извесно је да је василије крижановски био и педагог и ства-
ралац сличан дионисију новаковићу.

О новосадском наставнику словенско-латинске школе 
василију крижановском зна се, бар овде, веома мало. њега 
је први поменуо 1768. захарија Орфелин у првој и јединој 
свесци славеносрпског магазина, и то у напомени белешке 
о књизи краткаја сказанија теофана прокоповича. Овде је 
набројао 24 књиге теофана прокоповича на руском језику10  
и додао да је у Бреслави (вроцлаву) 1743. и 1744, на латин-
ском објавио две књиге Miscеllаnеа Sacra. у напомени о то-
ме делу написао је: 

књигу Miscellanea Sacra бивши, при свјатопочившeм, 
епископе бачком, господине висарионе [павловић] 
учитељ и проповедник, василиј крижановски, пре-
вел на славенски језик, котораја и по ниње в ману-
скриптах находитеја. дело состојит против лутера-
нов.11

том приликом је Орфелин посведочио да је василије 
крижановски био учитељ и проповедник у новом Саду у 
време када је епископ био висарион павловић (између 1731. и 
1756) и да је епископу преводио са латинск0г некада и матеј 
јелинек. лепо је и његово сведочанство да је рукопис прево-
да још увек био нештампан.

после захарије Орфелина поменуо је василија крижа-
новског тек 1890. димитрије руварац у београдском хриш
ћан ском веснику.12 Онда је димитрије руварац рекао да је:

1747. написао учитељ новосадске богословске шко-
ле василије крижановски (рус) […] катихизис с насло-
вом: краткоје вери православнија исповеданија на 
до вољних свјаштенаго писанија указанијах.

утвержденоје на три части, сиреч веру, надежду 
и љубов, вопросами и ответами раздељеноје и хотјаш-
чими вечнаго блаженства участникими бити, најпаче 
же тем им же других спасеније вручено и о њих же 
погибл вручених им истјазанији бити имат. повеље-
нијем православнаго архијереја бачкаго господина 
висариона павл0вича. тшчанијем же тога бившаго 

10 [захарија Орфелин], 
известия о ученых де
лах. – у: славеносерб
ски магазин, том I, ча-
ст 1, венеција, 1768, 94.

11 исто, 95.

12 димитрпјс руварац, 
кaтихизис зa право
славне србе у 18. веку. 
– у: хришћански вес
ник, год. 12. бр. 4, [Бе-
оград], април 1890, 
238-240.
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господина учитеља василија крижановскаго изданоје 
и изјасненоје лета 1747, месјаца ноемврија зачатоје.13

књижицу је описао овако: „рукопис крижановског ка-
тихизиса писан је на 16° обичним брзописним словима и 
има свега 83 листа осим 4 листа предсловија“.14 из предсло
вија је цитирао:

Сије бедствије от неразуменија правил церковних 
происходјашчеје совершено почнавши Богом движими 
и духом јего настављајеми богољубиви епископ госпо-
дин висарион павлович, да и когда настава јего неиску-
сними пастирми пасома 0т волков, адских распужена 
и расхишчена будет от изјасненији књиги в њеј же вси 
православнаго исповеданија догмати содержатсја, неу-
сип но тшчитатсја и предуповају тшчататисја настанет.

којему изјасненију ашче кто со всјаким неленост-
ним и усредњејшим приљежанијем внимати и во оном 
јако на законе Божијем утверждено ден и ношч поуча-
т сја будет, несумњено уповају јако неточију сам совер-
шено церковнаја правила уразумејет, но и других себе 
вручених, тим же правилом и законом обучити воз-
может.15

О садржају књиге руварац је рекао:
и у катихизису крижановског говори се у пита-

њи ма и одговорима о вери, надежди и љубави, и то, на 
листу 1-4, краткоје изјасненије вопроси и ответи че
ловеку христијанину православному у 10 питања и од-
говора; на 4-42, част прва о вери у 85 питања и одгово-
ра; 42-61, част втора о надежди у 43 питања и одгово-
ра; на 61-73, част трећа о љубви у 30 питања и одговора. 
на 73. до краја, тј. 84. листа приполњеније первоје о 
неких к закону божију надлежашчих и припопњеније 
второје о грехах и добродетељах.16

О примерку књижице коју је описао рекао је:

Описан овде катихизис крижановског мој је, а сво-
јина био је 1749. јерођакона нестора из Бегеча, а један 
примерак од истог катихизиса послао ми је на употре-
бу, услед мог јавног позива у Јавору да ми се пошљу 
стари рукописни катихизиси из 18. века, 23. фебруара 

13 исто, 238.

14 исто, 238.

15 исто, 238-239.

16 исто, 239.
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1888, уважени туријски [! турински] парох, г. петар чо-
лић, и нека овом приликом прими моју благодарност 
на одзиву.
на крају је димитрије руварац додао примере из руко-

писа оном својом једва схватљивом транскрипцијом.17 није 
јасно да ли је имао и намеру да каже још понешто о књижици 
василија крижановског. могао је, на пример, рећи да је при-
мерак јерођакона нестора из Бегеча преписан у време када 
је василије крижановски био у новом Саду. по томе што је 
нестор из Бегеча био тада јерођакон, сасвим је могућно да је 
био оновремени новосадски ђак. Он је 1749. преписао кати-
хизис који је василије крижановски започео новембра 1747. 
године.18 у расправи архимандрита Јована рајића исто
рија катихизма, 1912, наслов је дао рускословенском гра-
ђанском ћирилицом не поменувши јерођакона нестора из 
Бегеча, али је додао да је катихизис василије крижановски 
„лета 1747. мца ноемвр. 6 дна зачато“.19 ако га је започео 6/17. 
новембра 1747, онда би то могао бити податак о почетку 
предавања катихизиса у новосадској школи. руварац 1912. 
није више помињао примерак преписа тога катихизиса пе-
тра чолића из турије. вратио га је, а није имао белешке о 
времену када је преписан и ко га је преписао. у монографији 
архимандрит Јован рајић, 1901, димитрије руварац је, на-
брајајући катихизисе које јован рајић није знао, поменуо и 
краткоје вери православнија исповеданија василија крижа-
новског не поменувши преписе.20

вељко миросављевић је 1903. у своме раду српске веро
учевне књиге у аустроугарској 16901902.21 убројао катихизис 
василија крижановског међу уџбенике.

тихомир Остојић је нашао и 1907. објавио да је доситеј 
Обрадовић читао у хопову рукописни спиридонов зборник 
и о томе оставио запис: „чита ову књигу аз грешни доситеј, 
ђакон, ва месецу н[о]ембру 1759. лета Б[о]г да помилује пи-
савшаго ју и мене недостојнаго“.22 Спиридон јовановић, пи-
сац зборника, био је доситејев старији савременик у хопо-
ву. Био је један од калуђера луталица, а судећи по зборнику 
био је образованији калуђер. зборник је повелика књига, 
чак на 548 листова, односно на 1.096 страница. Онде су се 
између осталог нашли и препис Душановог законика, епи
том и пропедија дионисија новаковића, катихизис васи-

17 исто, 239-240.

18 исто, 238.

19 димитрије руварац, 
архимандрита Јована 
рајића „историја ка
тихизма“. – у: архив 
за историју српске 
православне карловач
ке митрополије, год. 2, 
бр. 19. и 20, Сремски 
карловци, 25. oктoб pa 
(7. новембра) 1912, 304.

20 димитрије руварац, 
архимандрит Јован 
рајић, Сремски кар-
ловци 1901, 97.

21 вељко миросавље-
вић, српске вероучев
не књиге у аустро
угарској 16901902. го
дине. – у: богословски 
гласник, год. 1, књ. 4, 
Сремски карловци 
1903, 179-182.

22 тихомир Остојић, 
Доситеј обрадовић у 
хопову, нови Сад, 
1907, 377.
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лија крижановског, учитеља, стихови и изреке григорија 
назијанза, василија великог и јована златоустог, једна по-
вест јерусалима, текст о паду цариграда, повелик извод из 
хроника грофа Ђорђа Бранковића, одломак из траедо ко
медије мануила козачинског, 36 езопових басни и много 
друго.23 у Cпuридоновом зборнику могао је доситеј прочита-
ти катихизис василија крижановског,24 а да ли га је прочи-
тао и да ли му је нешто значио, није рекао ништа. у сваком 
случају овде је прочитао име василија крижановског о коме 
је могао понешто сазнати из Орфелиновог славеносрпског 
магазина.

тихомир Остојић је поводом спиридоновог зборника и 
његовог састављача и преписивача написао:

да морамо жалити што биографију Спиридонову, осо-
бито његово школо вање, не познајемо боље. не знамо 
да је био у русији, а не спомиње се да је био ђак коза-
чинскога. али је он морао на неки начин доћи у бли-
жи додир са схоластичком руском књижевношћу, мо-
же бити преко којега руса (у Осеку или пакрацу) који 
се међу нама бавио.25

зачудо, професор новосадске гимназије тихомир Осто-
јић није поставио питање није ли Спиридон јовановић – 
рођењем Београђанин, прво је образовање стекао у родном 
граду код магистра Стефана, а у хопово дошао 1738, у другој 
сеоби, и те године се, у 19. години закалуђерио26 – био и но-
восадски ђак, и није ли у новом Саду упознао оновремену 
руску схоластичку књижевност? то што је у зборнику пре-
писао епитом и пропедију дионисија новаковића и кати-
хизис василија крижановског, двојице новосадских про-
фесора, могло би бити, пре свега, сведочанство да је учио у 
новом Саду, да је на извору преписивао текстове дионисија 
новаковића и василија крижановског и да је, најверо ват-
није, новосадска словенско-латинска школа била центар ши-
рења руске схоластичке књижевности међу Србима у првој 
половини 18. века. Сасвим је вероватно да тихомир Остојић 
није случајно превидео могућно школовање Спиридона 
јовановића у новом Саду, али је ипак превидео да је ново-
садска словенско-латинска школа била центар ширења ру-
ске схоластичке књижевности међу Србима.

23 исто, 359-366.

24 исто, 360.

25 исто, 360.

26 исто, 264-265.
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васа Стајић је у монографији српска велика гимназија у 
новом саду, 1949, поменуо, свакако према димитрију ру-
варцу и вељку миросављевићу да је „године 1747. овде [у 
новом Саду] настао рукопис катихизиса по предавањима 
василија крижановског, који је, судећи по презимену, могао 
бити рус“.27

петар момировић је објавио, 1993, запис нз књиге ро
зиск димитрија ростовског (москва, 1745).

Сиј јест розиск мне јерођакона тимотеја радиво-
јевића, купих ју от гдина учитеља василија крижа-
новског в новом Саде за 6 дуката, аште кто изволи 
купити нека изволи мне положити 6-т дуката. в кар-
ловце, мсца августа 25-го 1749 (?) лета.28

књигу димитрија ростовеког имао је момировић у ру-
кама у епископској библиотеци у вршцу. читање године 
задало му је тешкоће, па је иза свога читања ставио између 
заграда упитник. књига је по његовом сведочењу објављена 
1745. у москви, што је и њено прво издање, па би проблем 
била само последња година у запису, Она није исписана грч-
ким ћириличким бројевима него арапским, па је последња 
година у којој је начињен запис могла бити 1749. нејасније и 
битније питање у запису је зашто је тимотеј радивојевић 
рекао да је књига за продају. ако је запис начињен одмах по 
куповини, онда је за куповину платио василију крижанов-
ском 6 дуката из неких других разлога, никако да би је задр-
жао за себе. у том случају је платио 6 дуката када се ново-
садски „учитељ“ спремао да оде из новог Сада. новац му је 
био потребан за пут, а могло му је бити и мучно носити по-
велику књигу у русију, где она није била реткост. тимотеј 
радивојевић је, по свему судећи, исплатио за књигу 6 дуката 
и понео је из новог Сада у Сремске карловце. Оставио је тако 
могућно сведочанство о припремама да василије крижа-
новски напусти нови Сад и о томе како му је у томе помогао.

коначно, ја сам бележећи продаје и куповине књига у 
новом Саду у првој половини 18. века, имајући само на уму 
запис на розиску Св. димитрија ростовског, који је објавио 
петар момировић и пo кратком помену василија крижа-
новског у монографији васе Стајића српска православна 
велика гимназија у новом саду, погрешио држећи да је то 
све што се зна о боравку руског професора у новом Саду“.29 

27 васа Стајић, српска 
православна велика ги
мназија у новом саду, 
нови Сад 1949, 55.

28 петар момировић, 
стари српски записи 
и натписи из вој во ди
не, књ. 1, нови Сад 
1993, бр. 769, 155-156.

29 лаза чурчић, књи ге, 
читаоци, књижари и 
библиотеке старог 
новог сада.  у овој 
књизи, 111.
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написао сам тада: „О василију крижановском у новом Са-
ду има само један помен код васе Стајића“.30 на другом ме-
сту додао сам, држећи се васе Стајића, да је катихизис ва-
силија крижановског „настао на исти онакав начин како су 
настали уџбеници дионисија новаковића“, односно „по пре-
давањима у новосадској духовној колегији“. 31 чудио сам се 
васи Стајићу што „није навео извop откуда му тај податак“.32 
није, међутим, било оправдања што нисам потражио отку-
да је то сазнао. у сваком случају, када сам писао оно о кри-
жановском, нисам био довољно упоран, па сам превидео да 
су га поменули захарија Орфелин (1768), димитрије рува-
рац (1901, 1912), вељко миросављевић (1903), тихомир Осто-
јић (1907) и властимир ерчић (1980), а све ми је то било на 
домак руку.

О василију крижановском извесно се сада може рећи 
да је 1745. био ученик мануила козачинског у кијеву. ја-
нуара следеће године био је наставник у кијевској духовној 
акаде мији.33 када је напустио кијев и када је стигао у нови 
Сад, не зна се. извесно је да је 6/17. новембра 1747. започео 
преда вања катихизиса у словенско-латинској школи, што 
ће рећи да је дошао нешто раније, ваљда те, 1747. године. у 
новом Саду је преводио с латинског дело Miscellanea Sacra 
теофана прокоповича за бачког епископа висариона па-
в ловића. када је започео превођење и колико дуго је пре-
водио, вероватно се више никада неће сазнати. почетком 
сеп тембра, по новом календару, платио је тимотеј ра-
дивојевић 6 дуката василију крижановском за розиск Св. 
димитрија ростовског, по свој прилици, пред одлазак кри-
жановског из новог Сада. то време се поклапа са одласком 
дионисија новако вића из овог града. Он је, наиме, 24. 
јула/4. августа 1749. године изабран за епископа будимског, 
а 14/25. октобра 1750. у Бечу је тај избор и потврђен.34 ис-
товремено, или убрзо, је дан за другим, напустили су нови 
Сад дионисије новаковић и василије крижановски. где је 
крижановски отишао из новог Сада, из наше литературе 
се не зна. ако се и не зна време његовог доласка и одласка 
из новог Сада, неспорно је да је око две године био ново-
садски професор и да је ту начинио један уџбеник, катихи-
зис, и да је превео с латинског једно дело теофана проко-
повича.

30 исто.

31 л. чурчић, књиге, 
чи таоци, књижари и 

библиотеке старог 
новог сада, 131.

32 исто.

33 властимир ерчић, 
Ма нуш (Михаил) ко

зачинскиј и његова 
„тро едокомедија“, но-
ви Сад-Београд 1980, 

165.

34 лаза чурчић, књи ге, 
читаоци, књижари и 

библиотеке старог 
новог сада, 131.
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захарија Орфелин био је учитељ новосадске словенске 
школе између 1747. и 1758. и, несумњиво, знао је крижанов-
ског. двојица преписивача његовог катихизиса, јерођакон 
нестор из Бегеча и Спиридон јовановић, калуђер луталица, 
из хопова, можда су били слушаоци крижановског. Оста-
ли, који су гa знали, дионисије новаковић, на пример, нису 
оставили сведочанство о њему. Све друго, и много важније, 
нестало је 1849. приликом бомбардовања новог Сада. не-
стала су тада и најважнија сведочанства о томе да је нови 
Сад више од Сремских карловаца био центар српског про-
светног и културног стваралаштва прве половине 18. века. 
Судећи бар по двојици професора, дионисију новаковићу 
и василију крижановском, био је центар и ширења руске 
схоластичке књижевности међу Србима. већ тада је нови 
Сад био Српска атина. тај његов значај ваљаће, међутим, 
склапати од разасутих каменчића да би се реконструисали 
бар детаљи негдањег значајног мозаика у духовном животу 
и новог Сада и Срба уопште.





скиЦа За ТРи ПОРТРЕТа | 57

Боривоје маринковић

Скица за три пОртрета

у  не малом броју наших писаца xvIII столећа који припа-
дају више историји него књижевности и о којима исто-

ричари литературе говоре, обично, с недовољним интересо-
ва њем и, почесто, невеликом обавештеношћу, допринос 
дионисија новаковића, Симеона кончаревића и василија 
јовановића Бркића у стварању националне духовне башти-
не никада још није био сагледан у потпупости и није био, на 
жалост, размотрен у вези са стварним предностима њихо-
вог свеукупног ангажовања. немила судбина заборављених 
посленика довела их је, међутим, у узајамну везу не само 
стога што су били опредељени идеологијом Српске право-
славне цркве и што су, захваљујући извесним околностима, 
заузимали високе положаје у њеној хијерархији него, између 
осталог и због тога што о њима, као и о многим њиховим 
савременицима, има мало података извучених из забитих 
углова крхкога памћења и што, дабогме, о њиховим ствара-
лачким настојањима података има још далеко мање. узаја-
мност њиховог положаја огледа се, разуме се, и у томе што 
они потичу из доба првих првобитних културних тражења 
и што, по унутрашњим сензибилитетима, подсећају умно-
гоме на један тип просвећених интелектуалаца каквих је, 
средином xvIII столећа, већ било у нашој патријархалној 
средини. упркос привржености хришћанској идеји и, с дру-
ге стране, етичком односу праштања и човекољубља, своја 
схватања о животу они су условљавали искључиво покре-
тачким силама амбиције коју су поседовали и друштвеном 
оправданошћу успеха којем су тежили.

Сличности које их повезују изражавају се и удесом који 
их је пратио. подједнако од савременика познати, они су 
подједнако од потомака били заборављени. ретки су слу-
чајеви у којима се сусрећу њихова имена, још ређи у којима 
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се помиње њихова књижевна делатност. О раду ове тројице 
српских духовника не говори се ни у једној историји српске 
књижевности, до сад написаној и објављеној, па се тешко 
изналазе и њихови биографски подаци, често, иначе, непот-
пуни и непоуздани, у литератури која није и не може да буде 
приступачна и о којој, због тога, нико до сада није водио 
рачуна. чак се ни јован Скерлић није сматрао обавезним да 
забележи трагове њиховог постојања у еволутивним токо-
вима наше књижевне мисли.

Од поменуте тројице, наиме, он је читаоцима српске 
књижевности у XVIII веку (1909) скренуо пажњу само на 
првог: дионисије новаковић, по њему, звао се „доситије“, 
што наравно није тачно, и био је „васпитаник кијевске ду-
ховне академије“ и „префект“ духовне колегије у новом 
Са ду и, најзад, „будимски владика“, што разуме се није до-
вољно. да је он био један од највиших интелектуалаца свога 
доба, просветни реформатор, писац неколико значајних де-
ла, теолог који је у појединим моментима посезао и за ап-
страктним схемама философског размишљања, уосталом, 
личност која је зрачила својом образованошћу у средини 
недовољно још формираној, у којој су грађански односи 
били тек у зачетку а приучени манири опхођења својствени 
веома малом броју њених представника, о томе јован Скер-
лић није желео или није знао да сведочи.

прећуткивање Симеона кончаревића и василија јова-
новића Бркића и, самим тим, потпуно искључивање њихо-
вих напора из мучних дана нашег духовног сазревања, ка да 
је свест о потреби националне културе била идентична на-
гону за самоодржањем, иде свакако у другу и друкчије сти-
лизовану категорију. О њима, по свој прилици, јован Скер-
лић ништа поуздано није знао, упркос чињеници што је 
могао бити обавештен ништа мање у поређењу с приликама 
у којима би се њихов биограф нашао данас. у своме приказу 
Скерлићеве монографије, објављеном у летопису Матице 
српске (1910), Станоје Станојевић замерио је писцу у низу 
критичких примедаба што он, „говорећи о књижевности 
Срба у угарској“ није – поред свега другог – „узео на ум или 
није знао да је у то доба било врло много књижевнога рада 
и у осталим српским областима“ што је „игнорисао готово 
цео историографски рад у нас у xvIII веку“ и пропустио 
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прилику да помене или је, напротив, из незнања оставио не-
споменут „опис српских земаља патријарха василија Бркића“.

подсећања именима заборављених писаца и освежава-
ње памћења насловима њихових дела – од којих многа ни-
кад нису била штампана и од којих многа нису ни допрла до 
наших дана – могу од користи бити само у оним случајевима 
уколико племенита радозналост поштовалаца традиције 
из нађе у њима своје подстицајне узоре. у свима другим слу-
чајевима, толико честим у историји народа који је био при-
нуђен да вековима доказује своје постојање не књигом већ 
оружјем и који је своје духовне тежње изражавао не толико 
умом колико разумом, временом избледели и судбинском 
игром, утрвени трагови културног детињства остају ме-
ђаши злокобног заборава и сведоци крајње недозвољивог 
односа баштиника културе према њеним плодовима и вре-
менских релација када се још није правила разлика између 
писмености и књижевности.

I ДИОНИСИЈЕ НОВАКОВИЋ

приступ старијим епохама наше књижевне историје и 
стваралачким резултатима њених заговорника деликатан је 
и заморан управо стога што се 0 самим носиоцима књи-
жевних идеја, онима који су стварали ту историју, ретко 
ка да може говорити с поузданом, а тако потребном исцрп-
ношћу. Биографије тих људи, више је него познато, тек дели-
мично приказују личности на које се односе, с празнинама 
које су болне и које, најчешће, скривају под велом заборава 
многе битне појединости из њихове животне стварности.
не треба, дабогме, посебно наглашавати да ни пример дио-
нисија новаковићa, једног од првих наших писаца про-
светитељске оријентације, никако није усамљен. као и о нај-
већем броју његових савременика, у доследности која не зна 
за изузетке, тако се и о њему одувек мање знало од онога 
колико је било потребно, с том разликом, извесно, што не-
довољан број аутентичних извора, уско повезаних с ње-
говим многоструко сложеним и у перспективи времена 
значајним активностима, овде побуђује само појачану ра-
дозналост за даљим откривањем непознатих детаља из ње-
говог релативно дугог и циљевима просвећених настојања 
готово сасвим испуњеног живота.
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рођен око 1705. године – у Боки которској, ако је веро-
вати неким подацима, или у околини книна, ако би се у об-
зир узели други извори, недовољнo прецизни колико и први 
– дионисије новаковић зарана је постао пострижник мана-
стира Савине крај херцег новог и већ око 1720. године, како 
о томе сведочи један запис, ушао у ред заветованих испос-
ника. у манастиру се, међутим, није дуго задржао, из про-
стог узрока што његова потреба за стицањем знања није би-
ла ништа слабије изражена од склоности ка аскетској по-
божности. чим је од црквених власти добио сагласност да 
може напустити манастир и одмах пошто је пружио обећа-
ње да ће предано радити на сопственом образовању, како би 
се што спремнији могао одазвати позиву који је сам иза-
брао, отишао је у русију и у кијеву се, 1725. или 1726. године, 
уписао у гимназију, у којој је провео непуних осам година. 
даље школовање наставио је као слушалац духовне ака-
демије у кијеву, највише научно-просветне и православно- 
-теолошке установе тога доба.

у периоду изучавања схоластичке науке, између 1733. и 
1737. године, дионисије новаковић није био усамљен међу 
странцима да би могао чезнути за својима у домовини. за-
једно с њим, спремали су се за каснији позив свештеника и 
калуђера, поред неколико Бугара и православних румуна, 
арсеније Стојковић из хопова, Стеван Станисављевић из 
лепавине и још двојица земљака, јаков јовановић и јован 
пиповић, који су, изгледа, заборавили да школским власти-
ма пријаве тачне податке о пореклу и о својим дотадашњим 
квалификацијама. а није могао чезнути, између осталог, и 
због тога што су студије у овој гласовитој академији, које је 
завршио с најбољим успехом, биле веома напорне и што је 
систем школовања у њој био строго утврђен. тешкоће, нај-
зад, нису биле мале ни у савлађивању латинског језика, на 
којем су учени кијевски професори, теолози велике еруди-
ције, предавали далеко највећи број својих предмета. у би-
блиотеци манастира гргетега чували су се својевремеио, да-
нас по свој прилици непостојећи, неколики рукописи на 
латинском језику из логике, реторике и физике, из којих се 
дионисије новаковић припремао за испите у овом кијев-
ском училишту, и већ летимично разгледање тих дебелих 
фасцикула, прелиставање и ишчитавање њихових страница, 
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био би с разлогом подвиг своје врсте. ако се све тo има у 
виду и ако се, у недостатку других извора, пође од претпо-
ставке да искушеник манастира Савине није био у довољној 
мери припремљен за ригорозност наставе која је била неу-
мољива, није претерано оно што је он сам изјавио у својој 
пропедији (1744), у једном од првих наших катихизиса на-
писаних рускословенским језиком, да је, наиме, тек триде-
сетих година свога живота дошао до сазнања да је овладао, 
на неки начин, основним појмовима теолошке мисли. за 
време школовања у кијеву, нарочито за време школовања у 
духовној академији, дионисије новаковић морао се излага-
ти великим интелектуалним напрезањима и, истовремено, 
нелагодним искушеничким тестовима, провери сопствених 
религиозних убеђења, због чега му је и здравље осетно по-
чело да попушта.

Свршени теолог са солидном богословском културом и 
несумњивим познавањем неколико страних језика (грчког, 
на пример, латинског, руско-словенског и, разуме се, руског књи-
жевног језика допетровске епохе) био је, срећом, преко потре-
бан бачком епископу висариону павловићу. крајем 1737. 
или почетком 1738. године дионисије новаковић дошао је 
из кијева у нови Сад и одмах добио наставничко ме сто у 
петроварадинској рождество-богородичиној латин ско- 
-славјанској школи, у такозваној духовној колегији за младе 
богослове. на самом почетку своје каријере, која ће пo тра-
јати неких десет година, он ће се, међутим, суочити с при-
митивним схватањима средине у којој се обрео, нарочито 
због тога што је чинио све што му је било у могућности да 
наставу у овој школи, према угледу академије у кијеву, уна-
преди новим научно-педагошким принципима. заузимао 
се, на пример, у том правцу да се уведу нови предмети из 
дисциплина које се дотад нису неговале, као што није ис-
пуштао из вида ни потребу да се свестрано размотре про-
блеми наставе из већ постојећих предмета, како би се ци-
љеви образовања подигли на виши ниво и, на тај начин, 
ус поставио чвршћи однос с токовима развитка научне мисли 
и савремених достигнућа у области школства. добар део 
тадашње активности усмерио је у доказивању да се стручни 
рад педагога никако не може замислити без константног 
праћења литературе, бар из домена најужих интересовања, 
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па се у том смислу трудио, колико су му материјалне мо-
гућности дозвољавале, да школску библиотеку, коју је осно-
вао, снабдева потребним књигама. Средином 1739. године, 
рецимо, он је за потребе библиотеке учинио набавку вели-
ког броја руских књига од оних с којима се дотад добро упо-
знао и којима се, јамачно, сам користио за време школовања 
у кијеву. поред књига богослужбеног садржаја и практичне 
примене, у овом списку нашла су места и дела од капитал-
ног значаја у свету тадашње духовне цивилизације, као што 
су библија и коран, али и увод у историју европску (1718) 
Сем јуела пуфендорфа и осм књиг о изобретатељах вештеј 
(1720) полидора виргилија, обе књиге у преводу гаврила Бу-
жинскога, систем мухамеданске религије (1722) дмитри ја 
кантемира у преводу с латинског језика јована иљинскога 
(домаћег учитеља кантемировог сина и, касније, познатог руског 
сатиричара антиоха дмитријевича кантемира), и јединствени 
примерак схоластичког трактата дионисија ареопагита о 
небеској јерархији у адеспотном преводу с грчког језика, с 
којим се, несумњиво, у великој мери служио у конципира-
њу своје представе о „небеском позоришту“ и космичким 
пространствима.

побројане књиге из списка поручених дела из русије 
показују солидну начитаност дионисија новаковића и, с 
друге стране, његову одлучност да наставничку каријеру у 
новом Саду започне у пуном радном интензитету, уверен 
да ће једино на тај начии слушаоцима школе у којој је био 
постављен за наставника приближити водеће научне дис-
циплине из историје, философије и теологије и да ће им, у 
том смислу, указати на њихов значај у општем духовном 
прогресу. томе у прилог иде и његово уводно предавање о 
похвалах и ползе наук свободних, које је одржао 1739. године, 
конципирано као пролегомена за тумачење хуманистичке 
мисли античких философа. за младе полазнике духовне ко-
легије у новом Саду то је свакако била прва прилика да се 
обавесте или, у ређим случајевима, да дубље проникну у 
слојеве многоструко занимљивих вредности старих култу-
ра, посебно грчке и римске књижевности, и обавесте се о 
доприносу античких мислилаца – у живом и непосредном 
дијалогу с категоријама мишљења у платоновим, Сократо-
вим, аристотеловим и еурипидовим делима – историјском 
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развитку научног сазнања о структури живота и о видови-
ма друштвене надградње.

Списком поручених књига и прочитаним уводним пре-
давањем, одиста значајним каталогом луцидно пробраних 
писаца и интелигентним свођењем њихових учења, не може 
се наслутити ни део идеализма и самопрекорности с којима 
је дионисије новаковић приступио својим ученицима.

јер, поред сталних школских предмета из догматике, 
омилитике, реторике, литургике и етике, које је на часови-
ма изводио у пуном сагласју с нормама научности и обра-
сцима практичности, он је у наставни програм увео и сам је 
водио опширна предавања у форми просеминара и прак-
тичних вежбања из беседништва. Од многобројних његових 
„слова“, написаних за часове у духовној колегији и прочи-
таних слушаоцима овог богословског завода, временом су 
заостала, у препису шидског пароха Стевана урошевића, 
само неколика: слово на вход в храм пресвјатија владичици 
нашеја богородици и приснодјеви Марији, слово в недељу 
третију свјатаго и великајо поста, слово в недељу о бога
том и лазаре (у овом „слову“ неколико цитата из светог писма 
дионисије новаковић изговорио је својим ученицима на латин-
ском језику“) и слово в недељу свјатија пјатдесјатници (је-
дино се за ову беседу зна да ју је дионисије новаковић прочитао 
25. маја 1738. године!). истовремено је, у самом почетку на-
ставничке делатности, замислио и написао прву литургику 
код Срба, епитом сказанија свјаштенаго храма, риз јего и в 
њем совершајемија божественија литургији (1741), која је од-
мах стекла неочекивану популарност и читала се у много-
бројним преписима, и данас донекле сачуваним, све до мо-
мента док није била публикована – заузимањем самога ауто-
ра и, по свему судећи, захарија Стефановића Орфелина – у 
ве нецијанској штампарији димитрија теодосија 1767. године.

веома активан, набијеног радног потенцијала и солид-
не спреме, дионисије новаковић постао је у малој средини 
лучоноша најплеменитијег кова. његове способности дошле 
су до изражаја поготову онда када је, стицајем околности, 
напредовао 1743. године до уваженог положаја ректора („пре-
фекта“) духовне колегије. тада је спровео у дело реорга ни-
зацију школе по властитим концепцијама и овом заводу дао, 
низом реформних одлука, статус вишег философско-бого-
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словског училшита у складу са организацијом духовне ака-
демије у кијеву. да би ова просветна установа, замишљена 
испрва у скромним захтевима, била реализована на модер-
нијим основама образовања, а њене функције бар у клици 
носиле дух универзитетске наставе, дотад непознате у исто-
рији српског народа, дионисије новаковић побринуо се и 
за њене слушаоце, раздвојивши их на старије (Congregatio 
maior) и на млађе ученике (Congregatio minor), с правима и 
дужностима студената академије која му је послужила као 
узор. подухватио се, најзад, нових часова из измењеног на-
ставног програма, непокривених услед недовољног броја 
квалификованих стручњака, узевши катедру из богословије 
и философије и, с тим у вези, обавезу да припреми за слуша-
оце и напише за њихове потребе уџбенике из тих предмета. 
тако је из богословије убрзо комплетирао своја предавања 
под насловом пропедија благочестија и должностјеј хрис
тијанских во употребљеније и ползу љуборачитељем по
знанија истиних вери својеја догматов (1744), док је на уџбе-
нику из философије дуго и с напором радио, чак и када је 
престао да се бави просветном делатношћу завршивши тек 
скицу замишљеног дела под насловом књига натуралнаја и 
учитељнаја зоветсја манифест (1767).

још као наставник духовне колегије, затим и као про-
фесор и ректор истога училишта у статусу академије, дио-
нисије новаковић имао је обичај да путује по епархијама и 
држи проповеди у црквама и по сеоским зборовима. ишао 
је на све стране, и тамо где је био позиван и тамо где се његов 
долазак није очекивао, нарочито по хрватској и северним 
областима до Будима упознајући се на тим путовањима са 
жалосним стањем најнижих редова црквеног сталежа, с па-
рохијским свештенством, који су највећма били без икаквог 
знања и професионалне етике, односно пуни злобе и недо-
личног понашања. његова жалба једном руском великодо-
стојнику у вези са овим поразним открићем учинила је, из-
гледа, то да је изгубио своју службу у школи у новом Саду. 
Било је то негде око 1747. године. убрзо га је, затим, сустигла 
и нова непријатност. Оптужен да је у својим беседама у на-
роду обраћао пажњу више страним него домаћим прилика-
ма, помињући чешће чланове руског империјалног двора 
него чланове царске аустријске породице, њему је на седни-
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ци конзисторијалног суда у Сремским карловцима, одржа-
ној 12. септембра 1747. године, изречена оштра пресуда и не-
опозива забрана за даље обављање ове ни од кога одобрене 
дужности. да не би остао без средстава за живот, када се 
томе најмање могао надати, он се привремено повукао из 
живота у једном манастиру пакрачке епархије, не зна се да-
нас у којем, очекујући из прикрајка тренутак да се ситуација 
смири и да ce, на тај начин, ослободи страха који га је у по-
следње време пратио у стопу.

на заокрет у ситуацији у којој се дионисије новаковић 
нашао није, међутим, требало дуго чекати, али остаје непо-
знато који су узроци условили ову нову етапу његовог жи-
вота. Од онога, заправо, што је његовим биографима данас 
познато и што је откривено, у случајностима срећних на-
лаза више узгредним него наменским околностима, архив-
ске вести сведоче да је на захтев православних становника 
Будима 23. јула 1749. био предложен, а 14. октобра 1750. годи-
не и потврђен, за епископа будимског, стонобеоградског, 
сигетског и мохачког. Од ове године његова биографија саз-
дана јe на жалост, од мање важних и тек делимично позна-
тих појединости. Средином 1751. године, на пример, извесно 
време провео је у ердељу, јамачно због неких црквених по-
слова, крајем 1754. године имао је шансу да се из своје при-
видне повучености, упркос положају који је заузимао, акти-
вира у одређеном правцу и да се врати, могућно, на родно 
тле, у далмацију, да су којим случајем власти млетачке си-
њорије одобриле захтев народних главешина да им он дође 
за епископа далматинског и бококоторског. врло често је, 
осим тога, као будимски владика освећивао ново саграђене 
или реновиране цркве и манастире у својој ди јецези, као 
цркву у коморану 1756. и храм Св. михајла (такозвану „по-
жаревачку“ цркву) у Сент андреји 1763, године. Остало је за-
бележено у сећању, најзад, и то да је током 1759. године запо-
пио атанасија димитријевића Секереша, једног од наших 
веома значајних прегалаца ове епохе књижевне историје, 
када му је издао и синђелију за пароха у Ђepy, више Будима, 
при цркви Св. николаја. у међувремену се, за све време 
владиковања, интензивно бавио књижевним радом, прево-
дилачким и оригиналним, како би надокнадио пропуштене 
прилике из дана док се сав предавао наставничким обавеза-
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ма у новом Саду. Од дела на којима је радио у годинама које 
нам стално измичу недовољном обаве ште ношћу и од којих 
ниједан рукопис није угледао светлост дана у некој од тада 
веома ретких штампарија за српске књиге – у венецији, рим-
нику или у петрограду – веродостојност ауторства доказа-
на је у теолошким трактатима о пургато рији римској, сије 
јест о огњу чиститељном и у основатељ нојем показанију о 
разностјех между восточноју и западнеју церковију, док се с 
доста разлога верује да би његова дела могла бити сочи
њеније о происхожденију св. Духа и, по свој прилици, један 
превод с руског, заправо рускословенског, језика под насло-
вом извјестије учитељнoje (1757), једини из ове групе руко-
писа који је био датаран. три никако не споредне и, у спрегу 
осталих, не неважне вести пружају послед њу документацију 
из овога одсека његовог живота: негде током 1761. добио је, 
као будимски владика, право да уп равља ердељском епар-
хијом, 8. децембра 1767, на пропу то вању из Будима не знамо 
с каквим циљем, изненадно је умро у Сент андреји и, најзад, 
9. децембра исте годиие, то јест сутрадан, био је сахрањен у 
Саборној цркви у Сент андре ји. на положају администра-
тора Будимске епархије, до по тврђивања Mojceja путника, 
замењивао га је извесно време архимандрит манастира Ши-
шатовца вићентије поповић.

дионисије новаковић био је, за своје време, необично 
плодан писац, епитом (1767) штампан је у последњој години 
његовог живота – или нешто касније, с обзиром на податак 
када су цензорске власти у венецији издале одобрење за 
штампање ове књиге (1764-1765) – но и пре тога био је оми-
љена лектира и кружио међу читаоцима, ученицима духов-
не колегије у новом Саду и свештеницима примораним да 
га поседују из практичних разлога, у великом броју преписа 
и у не мањем броју различитих редакција. ти преписи от-
кривени су, накнадним тра жењима, на разним странама – у 
библиотекама и у архивима, у градовима, црквама и мана-
стирима – у више од десетак примерака, што не значи да 
других и друкчијих преписа, данас још неоткривених и, са-
мим тим, још неевидентираних, није било никако. један ру-
кописни извод из епитома налазио се, својевремено, у би-
блиотеци грофа јанковића у пешти, али је његова судбина 
потпуно неизвесна. Сличност удеса везана је за помен нај-
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старијег преписа епитома грабовачког јереја теодора попо-
вића из 1740. године, који се некад чувао у библиотеци мана-
стира кувеждина и који би по датуму настанка био један од 
најдрагоценијих, не сумњиво. О осталим преписима овога 
дела има већ нешто више података, свеједно да ли су сачува-
ни или су временом нестали, и њихов списак, састављен 
хронолошким редом, сведочи колико о преписивачима то-
лико исто и о судбини самих рукописа. на осно ву података 
из приступачне литературе, све пре него прегледане и проу-
чене, сазнајемо да су епитом преписивали и преписали јев-
тимије панајотов и вићентије поповић 1741. (данас у музеју 
града Београда), непозната личност 1746. (некад у манасти-
ру месићy), ненад нинков 1747. (у селу жилишту у Банату). 
Спиридон јовановић (својевремено у манастиру хопову), 
Стефан гаври ловић из мохола 1753. (у предратној народној 
библиотеци у Бео граду), непозната личност 1754. (некад у ма-
настиру крушедолу), јеромонах кирил 1754. (у манастиру 
хопову), непозната личност из јегра пре 1761. (у библиотеци 
манастира Бођани), јован костић 1763. (у предратној на-
родној библиотеци у Београду), јован костић 1764. (у би-
блиотеци матице српске у новом Саду), Стефан марковић 
1770. (у библиотеци манастира крке), Стефан марковић 1773. 
(у манастиру драговићу), атанасије анто новић 1779. (у ма-
настиру јаску) и петар вулић 1807. (у мошорину). заним-
љиво је, у вези са овим списком, констатовати да су преписи 
епитома настајали и пpe и после изласка из штампе првог 
венецијанског издања (1767), а последњи препис петра ву-
лића чак после другог „бечког“ издања (1783?), ако оно уоп-
ште постоји, и трећег будимског издања (1805), које је по-
највише познато и које је сачувано у највећем броју приме-
рака. епитом дионисија новаковића има своју неоспорну 
историјску вредност као прва литургика код Срба уопште, 
написана, на жалост, хибридним језиком славеносербске 
епохе који није био ни функционалан ни једноставан. О из-
ворима овога дела прерано је још говорити, али има извес-
них индиција, запажених више површним него пажљи вим 
проучавањима, које би инсистирале у том правцу да је пред 
аутором епитома, када га је писао и састављао, на пи саћем 
столу морало бити и неко од тада веома честих из дања ри-
мокатоличке литургике. у формално-садржинском погледу 



68 | бОРиВОјЕ маРинкОВић

ово дело искључиве богослужбене намене подељено је у две 
„части“, у два поглавља, од којих се у првом говори о цркве-
ним храмовима, деловима свештеничке одежде и о пред-
метима којима се свештеници служе за време својих обреда 
(такозваним сасудима, као што су путири, крстови, епи-
трахиљи и т. сл.), док се у другом делу излажу поједине ми-
сли из теоријске литургике, односно науке о богослужењу.

други уџбеник дионисија новаковића, његов катихи-
зис под скраћеним насловом пропедија (1744), познат је, ис-
то као и епитом, у неколико преписа и извода: калуђера 
велике ремете 1744 (у оставштини проф. радослава м. грујића у 
Београду), Спиридона јовановића 1749 (својевремено у мана-
стиру хопову), Стефана гавриловића 1753 (у предратној на-
родној библиотеци у Београду) и непознатог Сентандрејца 1756 
(сада у цркви у вршцу). дело није штампано. у пет одељака, 
конципираних у виду питања и одговора, обрађена је про-
блематика хришћанске религије у вези с вером и њеним 
симболима, Оченашом и другим молитвама, трпељивошћу 
надања и потребом испаштања, љубављу, десет Божјих за-
повести, тајнама у животу и истинама у светом писму, да 
би на крају, у завршном поглављу, била саопштена поједина 
тумачења о греху, посту, милостињи, делима душевног пра-
штања и јеванђеоском блаженству.

трећи спис дионисија новаковића, књига натуралнаја 
(1767), представља његово најзначајније дело. као и претход-
на два, и оно је састављено на принципу питања и одговора. 
у њему је учињен покушај да се схоластичка ученост о суш-
таственим проблемима живота, његовом пореклу и опстан-
ку у условима у којима се налази, прикаже у популарној 
фор ми на једноставним, па самим тим и једностраним, при-
мерима опажајне моћи. не треба се, међутим, чудити што 
структура оваквог приступа истакнутим проблемима није 
сасвим у складу с тадашњим научним сазнањима – писац 
овога дела, дионисије новаковић, само је богослов по стру-
ци а не и мислилац по опредељењу – упркос чињеници што 
је у објашњењима обухваћен низ момената из природних 
наука, физике и астрономије, насупрот оном малом броју 
проучавалаца природних наука код нас који су се, и тада и 
касније, често служили готовим обрасцима теолошког на-
чина мишљења. по овом веома значајном детаљу, о којем 
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треба водити рачуна, дионисије новаковић могао би се 
сма трати оснивачем природних наука код Срба у xvIII 
столећу.

као и у своме уводном предавању о похвалах и ползе 
наук свободних (1739), одржаном у духовној колегији у но-
вом Саду, тако је и у овом философско-теолошком спису 
дионисије новаковић избележио не мали број мишљења и 
уверења научника и уметника, философа и беседника. но 
док је у контексту посвећеном теоријским спекулацијама 
давао за оно време одрживе дефиниције и уобичајене судо-
ве саздане на опште прихваћеним принципима богословске 
учености, у фрагментима о природним појавама, о којима је 
расправ љао без зазора, редовно је био необавештен и наи-
ван, нео дређен и колебљив, мада је у појединим моментима 
пружао доказе да је о проблемима о којима је говорио по-
седовао извесних предзнања. тако је, на пример, забележио 
да је зем ља увек у стању мировања, ако се узме у обзир миш-
љење једне групе философа, односно да је она у вечитом кре-
тању око небеса, која су, иначе, непомична и стална, ако се 
пове рује другим мислиоцима. на питање колико има не-
беса, јер једно небо нe постоји за њега као категорија, давао 
је разнолике одговоре: да их има, рецимо, седам, осам, девет 
или десет, док их је по уверењу појединих звездочатаца би-
ло и више, једанаест, чак дванаест. космички распоред, по 
њему, сталан је и закономеран: месец је увек на првом, сун-
це на четвртом, звезде (којих има безброј) на осмом небу, с 
напоменом да и на осталим небесима, оним удаљеним од 
земље и пруженим у неухватљиве кутове „небеског позори-
шта“, звезда има такође. небеска тела, сунце, месец и звезде, 
непрестано се крећу, али пошто немају ноге (као људи или 
као животиње) њихово кретање условљено је нама непозна-
том путањом и законима божанског провиђења. на питање 
због чега месец ноћу неједнако светли и увек узима друк-
чије обличје, од кружног до српастог, дионисије новаковић 
дао је одговор да је то због тога што не добија од сунца увек 
под једнаку количину светлости. ветар је, по њему, или точе-
ње ваздуха или гашење ватре. и тако даље, у бескрај, питања 
и одговори замењују се учесталим ритмом заинтересованог 
човека који је много шта од својих сазнања, стечених муко-
трпним радом, дуговао уистину духовним заносима и идео-
лошком опредељењу.
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добро је било примећено, једном приликом, да овај спис 
припада пре различитим редакцијама средњовековних „лу-
цидара“ и црквених „космографија“ него огранцима фило-
софске литературе. писац књиге натуралнеје био је, као 
што је познато, богослов по струци и питање је, заиста, ко-
лико је он, на основу образовања које је стекао; био у стању 
да о најдубљим тајнама природе и о вечито загонетним про-
блемима живота пружи прецизније информације у сагласју 
с тада већ развијеним природним наукама и открићима из 
области небеске механике. припремајући се у кијеву за тео-
лога догматичара, он се у новом Саду прихватио дужности 
професора философије! Очигледан раскорак између могућ-
ности и потреба у његовом случају више је него евидентан, 
па су и извитоперавања научних сазнања у школским пре-
давањима и пред слушаоцима богословског смера, у перио-
ду када се код нас о томе није водило рачуна и када нису 
били сазрели ни основни услови за послове ове врсте, оди-
ста колико нужна толико и разумљива. Битно је, ипак, поме-
нути да се у нашем полуграђанском друштву из средине xvIII 
столећа почело радити у новим правцима, да се већ негова-
ла „научна“ мисао и да је дионисије новаковић, иако спу-
тан мантијом и религиозним осећањима, био стварни за-
четник неколиких књижевних, просветних и научних дис-
циплина у условима још увек примитивног и недовољно 
акционог школског система. његова вокација није била, за-
право, ни уметничка ни научна, јер је просветитељска и бу-
дилачка у најлепшем значењу тих појмова, али је његовим 
посредовањем учињен први корак у стварању атмосфере 
која ће, више десетлећа касније, из баченог семена клијати 
плодовима надахнућа и зрелости.

II СИМЕОН КОНЧАРЕВИЋ

учешће духовних лица у културном животу српског 
народа било је толико снажно и у тој мери изразито да би се 
добар део књижевних остварења xvIII столећа, уколико би 
се она груписала око личности и свела око њихових про-
фесија, могао мирне душе уврстити у литературу право-
славно-богословске оријентације. занимљиво је, међутим, 
истаћи да су побуде Божјих угодника у стваралачким насто-
јањима често биле у слабијој вези с покајничким молитвама 
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и нормама аскетске побожности него оних писаца који су 
се, и не само својим пореклом, налазили у кастинским редо-
вима грађанског друштва. ни Симеон кончаревић у том 
погледу није чинио изузетак од обичаја који су владали у 
схватањима наших предака. црн само по мантији, испод 
које је куцало срце испуњено топлом љубављу према родној 
груди, он је више година интензивно радио на једном исто-
риографском спису којем се, да би све било типично и, што 
је најжалосније, све остало у складу с његовим судбинским 
опредељењем, одавно заметнуо сваки траг. ако је веровати 
једној прекраткој информацији саопштеној у наше дане 
сти лизацијом из које се не могу извлачити одређени закључ-
ци, постоји извесна нада да ће се рукопис овога дела, за-
борављен и непознат, у скорој будућности ипак истргнути 
из прашњавих оквира нашег пословичног нехата. по том 
саопштењу, које нико од позваних није подржао али нико од 
заинтересованих није ни проверио, излазило би да се ауто-
граф овога списа налази, данас, у једној од манастирских 
библиотека у кијеву.

рођен 1690. године у карину, у непосредној близини Об-
ровца, дуг период свога живота Симеон кончаревић провео 
је у Северној далмацији, у Бенковцу, где му је отац службо-
вао као парох у цркви Св. јована. из његових најранијих 
година нису нам, дабогме, заостали никакви трагови, чак 
ни подаци о његовом школовању у задру и, затим, у вене-
цији, којом приликом је „стекао лијепа знања“. Био је млад 
када је по позиву пошао у Сарајево и од претпостављених у 
Босанској митрополији примио свештеничке ознаке, крст и 
одежду, да би одменио остарелог оца у парохијском звању и 
наставио с радом који је он овде започео. монотони живот 
бенковачке изолованости није га, срећом, спречио у томе да 
истраје у плановима којима је посветио читав живот, под-
редивши све своје умне и физичке снаге обавезама према 
Српској православној цркви у далмацији и часним дужно-
стима према сопственом народу, у суровим условима мле-
тачке владавине и њеног искључивог признавања супре-
мације римске курије.

заузимајући положај скромног пароха, који му није 
пружао могућности за шире акције, а по природи доследан 
и одлучан, јер другом послу никад није приступао док не би 
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завршио с првим, Симеон кончаревић дошао је веома рано 
до сазнања да ће народним интересима одговорити једино 
на тај начин ако покуша да усклади потребе цркве с потре-
бама оних који су јој припадали. у пролеће 1728. године, на 
пример, он је утацао на вољу већине народа да се одлучно 
изјасни против поступака бискупа андрије Балбија из кни-
на, због чега је сам био подвргнут судском ислеђивању и 
осуђен на казну затвора. чим је пуштен из венецијанске там-
нице, око 1731. године, поновно се супротставио недовољној 
толерантности и уским погледима истога прелата и преду-
зео да се у Бенковцу одржи један збор – када су народни 
зборови, као што је познато, били забрањени без одобрења 
власти – на којем је у виду закључака био конципиран зах-
тев да се од Сињорије изради сагласност за оснивање ауто-
номне епископије „славено-српских“ поданика православ-
не вере у овом делу републике. иако је захтев подржао и 
генерални провидур вићенцо вендрамино, из простог раз-
лога што би неприхватањe ове молбе могло изродити него-
довање у народу и отежане услове за политичко деловање у 
овој средини, одговорне власти за црквена питања остале су 
на становишту да се овај уступак, уколико би се законским 
путем спровео у живот, ничим не би могао довести на пози-
ције раније одобрених закона, дабогме, устаљене праксе по ко-
јој су православни свештеници били подређени бискупима.

тако је, привремено, остало све по старом, само је при-
тисак римске курије с надмоћних позиција господарења 
постајао све несноснији. врхунац међуцрквене затегнуто-
сти почео је да се осећа крајем 1749. године, када је била из-
дата наредба да се православни свештеници не смеју више 
упућивати у парохије без сагласности бискупа у чијој се об-
ласти налазила та парохија. народ је, на ту одлуку, одгово-
рио спремношћу да заштити своје интересе. нa једном збо-
ру покрај цркве Св. илије у далматинском косову, одржа-
ном пошто је озваничена ова за њих неприхватљива одлука, 
Симеон кончаревић био је предложен за епископа далма-
тинског и бококоторског, а Бенковац за средиште епископа-
та. да би могао бити уведен у нову дужност, по свим одред-
бама канонског права Српске православне цркве, он се пред 
Божић 1750. године закалуђерио у манастиру кру пи. посве-
ћење за епископа одржано је 15. септембра 1751. године у 
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цркви успења Богородице у манастиру дужи у тре бињу, а 
чин посвећења, по препоруци пећког патријарха ата насија 
гавриловића, обавио је дабробосански митрополит гаври-
ло михић, уз асистенцију четири епископа и јед ног архи-
мандрита.

избор Симеона кончаревића за епископа у оквиру епи-
скопије која никад правно није егзистирала, подржан до-
некле и од локалних власти, многима није одговарао. Сма-
трајући да је одлуком о припајању бококоторске епархије 
новој епископији извршен непријатељски акт уперен про-
тив јурисдикције цетињске митрополије, којој је та епархија 
условно дотад припадала, митрополит скендеријски и при-
морски василије петровић његош уложио је 8. октобра 1751. 
године Сенату у венецији оштар протест у име „свога на-
рода“ и у своје лично име, чиме је и нехотице прешао на 
страну све бројнијих противника Симеона кончаревића. 
неколико месеци касније, у марту 1752, сличан протест мле-
тачкој републици, и по начину како је састављен и разлози-
ма којима је био образложен, упутио је и црногорски ми-
трополит Сава петровић његош, енергично захтевајући да 
се једним законским актом поништи бар онај део ове одлуке 
којим је бококоторска епархија насилно била придодата ју-
рисдикцији нове епископије у северној далмацији. жести-
на којом су представници духовне власти у црној гори на-
јавили своје неслагање у вези са самовољним актом паро-
хијског свештенства из далмације био је довољан разлог 
провидуру Ђироламу Болду да претпостави, разуме се сасвим 
погрешно, да су коренови акције двојице његоша заснова-
ни управо у њиховој забринутости за верска права у Боки 
которској, у првом реду за херцег-нови и рисан, којима су 
на неки начин управљали, иако су оба места са околином 
била дотад под влашћу владика из херцеговине. под изгово-
ром да штите верска права бококоторских парохијана, они су 
се, уистину, потрудили да заштите своје материјално-имо-
винске и политичко-националне интересе у овим крајевима.

Одлуком о оснивању и привременим признавањем но-
ве епископије у далмацији није била погођена само духовна 
власт у црној гори; она још понајмање. почетком јануара 
1752. године задарски надбискуп матија караман поднео је 
генералном провидуру Франческу гриманију једну представ-
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ку којом је безусловно захтевао да се акт о оснивању далма-
тинске и бококоторске епископије опо вргне у области ње-
гове архидијецезе, а Симеон кончаревић, као носилац њене 
власти, протера ван граница млетачке републике. у истом 
правцу и истим аргументима матија караман пре дузео је 
кораке и у самом риму, у средишту католичке црк вене орга-
низације, уз сагласност ватикана за акцију коју је покретао 
и захтевајући пуну подршку у борби коју је запо чињао. 
мле тачка влада, подстакнута жалбама са свих страна, спре-
мно се приклонила гласовима протеста и 5. ап рила 1753. го-
дине издала забрану за рад далматинског епископата и по-
дигла тужбу против њеног устоличеног представника.

Очекујући, вероватно, и тежа реаговања од последица 
које су убрзо почеле да га сустижу и, с друге стране, разумно 
претпостављајући да ћe и саме власти у венецији одлуку о 
оснивању нове епископије схватити пре као отворени бунт 
против републике него као акт борбе за верску равноправ-
ност, Симеон кончаревић покушао је од државних власти 
да изради потврду о свом постављењу. Средином марта 1752. 
године он је у задру водио поверљиве разговоре с провиду-
ром Ђироламом Болдом, убеђујући га да његов избор за 
епископа не стоји у супротности с важећим законским про-
писима и да стварно признавање њега као епископа и нове 
епископије којој је он био на челу зависи искључиво од ра-
сположења чланова Сената. а Сенат је, из политичких раз-
лога, испрва био резервисан, тражећи целисходно решење у 
тренутној ситуацији, иако је развојем догађаја све више био 
склон да новоформираној епископији оспори свако право, 
а њеноме епископу, Симеону кончаревићу, задржи статус 
сеоског попа у Бенковцу. када се, временом, испоставило да 
су православни поданици Сињорије у далмацији заузели 
друкчији став према епископату и у личности новог еписко-
па гледали заправо, свога духовног вођу, који им је пружао 
наду за верско, национално и економско ослобођење, др-
жавне власти су, као што је већ речено, издале наређење да 
се укине законска основица по којој је установљен нови 
епи скопат и да се Симеон кончаревић на мудар начин про-
тера из далмације.

Симеон кончаревић, на жалост, био је немоћан да се 
супротставља многобројним оптужбама. Отпор према оп-
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станку нове епископије изродио се, најблаже речено, у сле-
пу мржњу према њему самом. да би избегао немилу судску 
потерницу, која је више претила угледу цркве него што је 
угрожавала његову безбедност, он је уочи ускрса 1753. годи-
не пребегао у лику и у малом пограничном месту између 
аустрије и млетачке републике, у попини, сазнао да му је у 
бекству већ одржано суђење да је његов избор за епископа 
далматинског и бококоторског оглашен за деликт против 
државе и да, штавише, постоје извесне сумње, тада још не-
проверене и инсинуантне, да је тобоже био уплетен у акције 
око тајног врбовања људи за њихово исељава ње у русију. у 
изгнанству покушао је да се брани како ње гово злочинcтbo 
уопште није доказано, износећи у својим молбама за по-
миловање безброј података о томе да извесне тачке оптуж-
нице не одговарају чињеничком стању. епископски чин, 
како је изјавио у тим молбама, добио је више због тога што 
се указала потреба за чврстом организацијом цркве у овим 
покрајинама него што му је титула, с положајем који је пру-
жала, одговарала из каријеристичких побуда. Осећао се, 
стога, спремним да се повинује судској пресуди ако му се, 
пре свега, овај факт узме као олакшавајућа околност, а за-
тим и ако му се омогући, с обзиром на његово зва ње и по-
пуларност у народу, да казну затвора издржи само у неком 
од православннх манастира на територији далмације. како 
су његове молбе за помиловање, писане током 1753, 1754. и 
1755. године, остале без одговора, што је могло значити да 
млетачке власти или нису изражавале спремност да судски 
процес подвргну ревизији или, напротив, нису показивале 
добру вољу да усвоје његове разлоге, у које јамачно није тре-
бало сумњати. Симеон кончаревић поновно се прихватио, 
на сопствену одговорност, свих дужности које су му избо-
ром за епископа дошле у надлежност: управљао је црк вом 
из емиграције и постављао духовна лица по црквама и ма-
настирима, посредством и уз пуну сагласност егзарха ни-
канора рајевића. јасно је само по себи да државне власти у 
републици и, више од њих, представници католичке цркве 
у северној далмацији нису могли да признају овај вид ње-
гове активности и да су појачаним мерама притиска и но-
вим облицима пропаганде отежавали и онако већ неиздржи-
во стање припадника православне вере у данима када су 
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остали без свога поглавара. криза, условљена лошом поли-
тиком обе стране, раздвојила је народ од власти и вернике 
две хришћанске цркве. Симеон кончаревић, с једне стране, 
био је практично изолован и неоспорно без икаквог утицаја, 
државни органи, с друге стране, нису могли, а вероватно 
нису ни хтели, да посредују у сукобу својих поданика за вер-
ска права. апсурдност ситуације постала je врло изразита у 
оном тренутку када су обе стране, и епископ у емиграцији и 
власти у земљи, дошле до сазнања да је православном ста-
новништву у далмацији нужна, упркос свему, једна личност 
која ће бити на његовом челу и која ће га у верским пита-
њима заступати у односима с државом. и док су вођени без-
успешни преговори око избора друге личности за положај 
далматинског епископа, међу кандидатима помињало се и 
име дионисија новаковића, Симеон кончаревић узалудно 
је покушавао да реши свој статус и да поврати позиције с 
којих је био најурен. када је, међутим, у питање дошло и 
голо одржање живота, јер су извори прихода пресушили и 
понестали аргументи да је поседовао духовну власт, Симеон 
кончаревић одлучио се да своје изгнанство потврди још 
крупнијом одлуком. крајем 1756. или почетком 1757. године 
он је, у договору са сином игњацијем, организовао бекство 
око стотину људи и заједно с њима, са женама и њиховом 
децом, пошао у русију. због тога што је раније често бунио 
народ против државе, а сада и стога што је повео једноми-
шље нике у емиграцију, млетачке власти прогласиле су га 
двоструко кривим, оквалификовале за издајника и потвр-
диле ранију забрану његовом повратку у земљу.

за налажење решења у ситуацији која му је истицала 
претње са свих страна и у годинама када авантуристички 
занос више није могао бити подстицајан, Симеон конча-
ревић имао је да захвали предузимљивости граничарског 
пуковника јована хорвата. по обављеним преговорима, во-
ђеним писменим путем, он је у русији имао задатак да ос-
нује, поред постојеће перејеславске, новосрпску епархију 
за становништво које је бежало из аустрије. Синод руске 
цркве није, међутим, делио исто мишљење с војним пред-
ставницима избегличког народа и ставио је забрану овак-
вом предлогу. кијевски митрополит арсеније могилевски 
покушао је, затим, да пребеглог епископа далматинског и 
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бококоторског узме за свога викара, како би га бар привре-
мено склонио од удара критике, нашто се Синод руске пра-
вославне цркве опет успротивио с мотивацијом да ће за ње-
га бити сасвим довољно ако, и без формалног по стављења, 
буде обављао неку спореднију функцију у новој домовини. 
незадовољан оваквим развојем догађаја и потиштен због 
става који је према њему свуда јавно испољаван, и најпре 
још због тога што му се није признавао положај који је имао 
пре него што се одлучио на бекство, Симеон кончаревић 
био је принуђен да се потпуно повуче и оде у забиту Сечу 
запорошку, у украјину, одакле је само повремено, већ према 
потребама, долазио у москву и у петроград.

повлачење у миран живот није, дабогме, значило и оду-
стајање од прихваћених обавеза. увелико обузет идејом око 
пресељавања српских породица из далмације у русију, где је 
очекивао да ће они најзад дочекати своје ослобођење, Симе-
он кончаревић упорно је настојао, посредством ухода у ота-
џбини, да том акцијом обухвати што је могућно више људи. 
када му се чинило да послови око врбовања не дају резулта-
те којима се надао, с обзиром на чињеницу да је сународни-
ке тешко било одвојити од кућа у којима су били рођени и 
од земље на којој су радили, закључио је да се привремеио, 
упркос свим опасностима, мора вратити на домовинско тле. 
у друштву с ђаконом лазаром вујиновићем, некадашњим 
својим учеником из Смоковића, и константином јовано-
вићем, једним од напуљских авантуриста којима је иначе 
обиловало осамнаесто столеће, Симеон кончаревић крајем 
1761. године пошао је из русије у сусрет новим авантурама и, 
преко пеште стигао у Беч, где се задржао извесно време да 
би презимио и да би сачекао повољније услове за тајни пре-
лазак границе.

присуство Симеона кончаревића у непосредној близи-
ни млетачке републике, која гa је оптужила за издајство и 
натерала у бекство, није могло остати непримећено. Одмах 
је издата потерница с налогом за његовим хапшењем ако би 
се, којим случајем, осмелио да пређе гранични прелаз. кра-
јем априла 1762. године, после задржавања у Бечу, Симеон 
кончаревић дошао је у лику и, после краћег одмора у мана-
стиру медак, продужио у попину. Одавде је, кријући своје 
намере почео да агитује у народу и да води акције око врбо-
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вања. почетком јуна исте године доспео је у грачац, одакле 
се свега једном усудио да пређе, прикривен и непознат, нa 
територију млетачке републике и да се у манастиру крупи, 
у којем се некад закалуђерио, састане с народним главари-
ма. према шпијунским извештајима, од којих су неки и да-
нас сачувани, његов изненадно брзи повратак у попину 
иза звао је незадовољство у народу – јер се почело сумњати 
у праве мотиве његовог рада – због чега је био приморан да се 
склони у село кнежевић и да овде сачека смиривање ситуације.

аустријским полицијским органима, међутим, сви ови 
догађаји чинили су се подозривим, нарочито због тога што 
су се одигравали у пограничној зони према млетачкој репу-
блици и у периоду када су се заоштравали дипломатски 
односи са Отоманском империјом. да не би дошло до инци-
дента, јер је активност Симеона кончаревића узела прилич-
ног маха, издат је у хитном поступку налог за његово хап-
шење, стражарно спровођење до госпића и, затим, проте-
ривање из земље. повратак у русију постао му је неминован, 
као што је и његова даља судбина остала неизвесна. из ин-
формација којима његови биографи данас располажу, и које 
не морају у свему да буду тачне, зна се само толико да се за-
дарски надбискуп матија караман трудио да докаже непри-
јатељску делатност Симеона кончаревића, који је, по њему, 
из русије упорно радио на врбовању далматинаца за руску 
војску и који је, поред свега другог, једном чак дошао и у Беч 
да би од царице марије терезије издејствовао подршку и 
званичну препоруку за своје сународнике који су били спре-
мни да преко аустрије оду у емиграцију. иако ове оптужбе 
у свему нису одговарале стварним догађајима на које су се 
односиле – предузимљиви бегунац обраћао се руској цари-
ци јелисавети петровној, а у Беч је ишао не због тога да би у 
њему израдио царску милост већ стога да би из непосредне 
близине покренуо акцију за исељавање српских породица 
из далмације – денунцијантске пријаве задарског надби-
скупа почеле су упадљиво да му сметају не само у домовини 
из које је избегао, већ и у суседној земљи, у којој се привре-
мено нашао. помиривши се са судбином и схвативши да у 
приликама у којима је био не може да учини ништа више од 
онога колико је дотад постигао, Симеон кончаревић се вра-
тио у русију и своје последње дане, остарео и немоћан, про-
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вео као смерни калуђер у петропавловском манастиру у ки-
јеву. умро је, по једном саопштењу, 26. августа 1769, по дру-
гим изворима, тешко је одговорити колико поузданим и тач-
ним, 12. фебруара 1770. године.

живот Симеона кончаревића, испуњен до врха борбом 
за народна права, може да послужи као пример несебичног 
предавања високим циљевима и, дабогме, као илустрација 
оне судбинске извесности која је, као црвена нит, уткана у 
историју нашега народа: да су, на жалост, највреднији ње-
гови синови често били принуђени, у сукобу са стварношћу, 
да цену сопственог родољубља и изразе властите приврже-
ности плаћају идеалима у које су безрезервно веровали. до-
веден у ситуацију, добрим делом и својом кривицом, да уса-
м љенички истрајава у дужностима које су иначе заједничке, 
он је био предодређен да на својим леђима понесе терете 
уложеног ризика и да необављеног посла, осумњичен за из-
дајство и протеран као злочинац, буде приморан да тихо 
скровиште за старачке године изналази хиљадама кило-
метара далеко од својих, у повучености калуђерске ћелије.

изражавајући дубоку захвалност људима с којима је 
проводио последње дане, истрошене свести и пун резиг-
нације, Симеон кончаревић завештао је библиотеци петро-
павловског манастира у кијеву своје рукописно дело (ка-
сније названо) Љетопис грађанских и црквених догађаја (1755). 
О њему има данас мало података, али се из приступачних 
вести може сагледати, донекле, бар његов опсег и компози-
циона структура. рукопис, је, наиме, имао 368 страна већег 
октава, био је без натписног листа и оригиналног наслова. у 
њему је „многострадални епископ Симеон далматински“ 
обрадио политичку и црквену повест српског народа у дал-
мацији од 9. године наше ере, кад је она била само про вин-
ција римске империје под августом, до 1755. године, када је 
подвојеност у односима две хришћанске цркве под управом 
млетачке републике достигла свој врхунац. први период, 
који је обухватио историју до цара ираклија, био је написан 
у штурим белешкама недовољно обавештеног аутора, но 
приказ досељавања Срба и хрвата дат је већ нешто пот пу-
није и с више критичности у избору историјске грађе. Срп-
ска историја од времена Стефана немање, преко цара ду-
шана, краља твртка I, пада Босне, турских освајања у дал-
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мацији и локалних миграција, састављена је у ширем по-
ступку, да би се исцрпност у детаљима могла запазити наро-
чито у приказивању догађаја од датума потписивања по-
жаревачког мировног уговора из 1718. године, којом при-
ликом је далмација, са изузетком дубровника, потпала под 
млетачку власт. Од изузетног значаја је и појединост да је 
Симеон кончаревић велику пажњу обратио приказу савре-
мене историје, у којем је пружио масу података у вези с на-
стојањима Српске православне цркве у далмацији да се 
одржи у борби за своју аутономију.

Симеон кончаревић је, за овако широк захват, не сум-
њиво морао да располаже дубоким знањима и снажном 
акри вијом. док се за осветљавање савремених догађаја по-
служио, јамачно, властитим сазнањима и белешкама вође-
ним на основу непосредног гледања, јер је био сведок мно-
гих збивања и очевидац великог броја чињеница, за старије 
периоде историјске прошлости требало му је, међутим, при-
лично напорних истраживања по библиотекама и манастир-
ским архивама. С довољно опрезности да се не би погрешило 
при хваћено је, као могућно, да је у тексту Љетописа добар 
део изворне грађе био преузет из класичног корпуса дубро-
вачког бенедиктинца мавра Орбина Il regno degli Slavi (1601) 
и опширних извода трогиранина ивана луцића Memoria 
Storiche di Tragurio, који je у научној литератури познат по 
томе што је у xvII столећу био један од најамбициознијих 
историчара и свакако, први критички истраживач хрватске 
повести. по овлашном прегледу објављених фрагмената из 
текста Симеона кончаревића може се, међутим уочити да је 
делимично познавао и друге историјске изворе, као, на при-
мер, дела дубровчана јакова лукарића и јунија растића, за-
тим белешке поменутог ивана луцића De regno Dalmatiae et 
Croatiae (1666) и Inscriptiones Dalmatiea (1673), као и компендиј 
карола дифрена ди канжа, у редакцији и с допунама јана 
томка-Саског, Illyricum vetus et novum (1746). извесно по-
клапање у подацима и у интерпретацији појединих догађаја 
између Љетописа Симеона кончаревића и рукописне хро-
нике о Стону вишевачког фратра виналића Cenni sulll' atti
vita dei frati minori a Stagno e luoghi adiacenti, не случајно и 
никакo не од споредног значаја упућивало би на домишљање 
да су писцу Ље тописа на располагању били и подаци из 
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појединих рукописних дела. то би упућивање већ сасвим 
било евидентно уколико би се утврдило да је у процесу на-
станка Љетописа подстицајну улогу одиграо и неки од тада 
честих преписа популарних хроника грофа Ђорђа Бран-
ковића, који су у далмацији током xvIII столећа, па и у дру-
гим областима нашега народа, кружили под насловима срп
ски цароставник и тројадник.

Све оправдане жеље за бољим, исцрпнијим и потпуни-
јим познавањем рукописног списа Симеона кончаревића 
нису, на жалост, пружиле одговор на једно од основних пи-
тања – каква је његова судбина? јер, само је по себи јасно, без 
текста овога дела не само да се не може утврдити тачно време 
његовог настанка него се, између осталог, не може говорити 
ни о много чему другом што је с њим у вези: како је писан и 
на који начин је компонован, којим се изворима писац слу-
жио док је на њему радио и, на крају, какав је ути цај овај ру-
копис могао имати у развитку српске исто рио графије xvIII 
столећа. познато је само толико да је крајем xIx столећа ни-
кодим милаш, захваљујући љубазности јед ног руског ди-
пломате из Беча, начинио препис ове историје и да се њом 
издашно служио приликом израде својих нау чних моногра-
фија – православне Далмације (1901) и стона у средњим 
вијековима (1914). даља судбина ових рукописа, аутографа 
Симеона кончаревића и преписа никодима милаша, више 
је него непозната. но упркос свему па и поразној извесности 
да се о једном делу из прошлости мора говорити и онда када 
оно није приступачно и када о њему нема прецизних подата-
ка, Љетопис Симеона кончаревића несум њиво је испуња-
вао једну од празнина насталих у исто риј ском развитку на-
ше књижевне мисли и, с друге стране, свакако био од знатне 
користи једном од најпозванијих проучавалаца прошлости 
у далмацији обиљем своје документоване грађе.

ако је тачна недавно публикована информација да се 
рукопис Симеона кончаревића налази, данас, у библиотеци 
петропавловског манастира у кијеву, превасходна дужност 
поштовалаца културне традиције била би у томе да се он 
објави као документ који је, силом историјских прилика, 
био истргнут из невелике књижевне баштине српскога на-
рода и који је, стицајем непознатих околности, после тога 
неправедно био предат забораву.
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III ВАСИЛИЈЕ ЈОВАНОВИЋ БРКИЋ

последњи Србин устоличен у пећкој патријаршији био 
је, истовремено, и калуђер склон медитацијама и грађанин 
прожет авантуризмом. прво је, разуме се, био по позиву, 
друго је био по потреби. човек од духа и темперамента, как-
вих је доста било у овом столећу самониклих нагона и нео-
бичних манира, василије јовановић Бркић проживео је свој 
век у тензијама неконтролисаних идеја и узаврелих одлука, 
у крајностима од тихе побожности и светог милосрђа до 
кривичног прекршаја и политичког издајства, трудећи се 
свим силама необуздане природе да смисао сопственог по-
стојања поистовети са условима свакодневне стварности. 
искључив у жељама и незасит у доживљајним сензацијама, 
он је својим поступцима, колико им се могло ући у траг, пру-
жио масу доказа о томе колико је био оптерећен многостру-
ким и, најчешће, многоструко различитим сензибилитети-
ма и колико је, управо због тога, уистину остао недовољно 
мотивисан. више од тога да буде необичан, он је био само 
незадовољан, и собом и другима, и временом којем је при-
падао и друштвом у којем је био осуђен да се стално изнова 
доказује и да се увек поново потврђује.

рођен око 1719. године у Сремским карловцима – нета-
чна су, по свој прилици, указивања да је рођен у гроцкој – 
василије јовановић Бркић провео је срећно детињство у 
кући свога оца јована, који се овде затекао, ко зна одакле, са 
службом учитеља основне школе заједно с неким русом ва-
силијем. у периоду између 1733. и 1738. године, у исто време 
када и истоимени синовац митрополита павла ненадовића, 
похађао је „латинску“ школу емануила козачинског. после 
укидања ове школе и, јамачно, пошто је већ тада прекинуо 
са стицањем образовања – а нема података да се, касније, 
негде школовао изван Сремских карловаца – доживео је 
неочекивану срећу да га је прихватио патријарх арсеније Iv 
јовановић Шакабента, рукоположио у протођакона и про-
извео, самим тим, у надзорника свих протопопијата на те-
риторији карловачке митрополије.

данас није једноставно разјаснити колико је и на који 
начин млади василије јовановић Бркић био у стању да од-
говори својим обавезама. Служба коју је добио била је не-
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сумњиво административна, али је остало неразјашњено ко-
је су његове дужности биле и која је права он поседовао. 
испочетка је, и нема никакве сумње, предано обављао по-
слове и показивао смерност своје природе. привржен вери 
и сопственим убеђењима, од којих није бежао чак ни онда 
када су његови поступци одавали сасвим друга и у много 
чему друкчија расположења, он је 1746. године новчано по-
могао, између осталог, издавање хваљеног бакрореза хри-
стофора жефаровића богојављење, циклус од десет меда-
љона из живота јована крститеља, и не само стога да би се 
његово име помињало у молитвама верника упућеним ово-
ме свецу. касније, међутим, престао је да показује не толико 
будности колико обавезног респекта у књижењу црквених 
прихода, с обзиром на чињеницу што је понешто новаца у 
неколико махова оставио за себе и свој џеп, због чега се сре-
дином 1749. године изложио ризику да буде осумњичен за 
проневеру и оптужен за кршење закона од стране бачког 
епископа висариона павловића и, даље, линијом догађаја, 
од стране реметског игумана атанасија исаијевића и ко-
торског провидура ивана зусте.

увидевши да му нема опстапка у средини која га је свесрд-
но прихватила и да је учинио прекршај који је за собом по-
влачио потерницу полицијских органа, василије јовановић 
Бркић од два зла могао је да изабере само оно мање. Свој 
изненадни одлазак из Сремских карловаца, родног места у 
којем је провео три десетлећа релативно мирног и, исто тако, 
неоспорно задовољног живота, повезивао је тобоже са же-
љом да оде у рим и учини поклоњење папи, упркос факту 
што је, заправо, побегао у Србију и извесно време, свега не-
колико месеци, провео у тишини неког скривеног манасти-
ра. када му се учинило да се ситуација у нечему смирила и 
да је прва опасност, која му је претила, углавном прохујала, 
одлучује се за даље бекство и већ крајем исте године, 1749. 
налазимо га у Штајерској, у птују, судбински припремљеног 
за неизвесност странствовања по беспућима времена.

С времена на време, из објективних разлога, о василију 
јовановићу Бркићу неће се готово ништа знати, ни где се 
налазио ни од чега је живео, али свака пут кад се за њега 
буде чуло, обично у местима и на положајима где му се не 
бисмо надали, у ретким савременим вестима о њему биће 
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сасвим јасна чињеница да је авантурист био само из жеље да 
доспе до обала неких својих фикција које је сам претпо став-
љао и за које се веома упорно борио. да је у тим његовим 
настојањима било не малих резултата и да је линија његовог 
живота била, дабогме, линија успона по лествицама друш-
твене хијерархије, о томе не треба много говорити због до-
каза, иначе веома јасних, иначе врло чврстих. тако је, на 
при мер, неколико месеци 1752. године провео у херцег но-
вом, чини се још као бегунац, а већ негде 1756. године навра-
тио је у манастир грачаницу – као епископ новобрдски и 
косовски! даље, по одлуци пећког патријарха кирила II, 
коме се испочетка није повинуо био је 25. марта 1759. године 
постављен у Светоархангелској цркви у Сарајеву за босан-
ског митрополита. његова основна преокупација у новим 
условима била је саздана у намери да подрије власт пећке 
патријаршије и да неутралише утицај њеног законског пред-
ставника. у томе је успео, више инсинуацијама и новцем 
него стварним мотивима и снагом своје личности, неко ли-
ко година касније, 1763, када је на свечан начин био инаугу-
рисан за тридесет и осмог српског патријарха у пећи.

василије јовановић Бркић није, међутим, дуго управ-
љао пословима Српске православне цркве. многима није 
била у вољи личност новога патријарха, или многима није 
одговарао ни начин на који је он доспео до тога положаја. 
прву непријатност доживео је у Београду – исте године када 
је био устоличен за патријарха – којом приликом проносиле 
су се сокацима гласине о његовом неморалном животу. Ово 
денунцијантско опадање код турских власти није уродило 
плодом из више узрока, пре свих других због тога што је по-
седовао довољно проницљивости да се снађе у свакој ситуа-
цији, па и у оним непријатним, али ће грк калиник, његов 
наследник на патријаршијској столици и, стварно, последњи 
пећки патријарх калиник II, изићи у сусрет жељама његових 
противника само две године касније: оклеветан због крими-
налног акта учињеног у младости и оптужен за шпијунску 
активност у корист неке стране силе, непријатељски рас-
положене према турској, василије јовановић Бркић био је 
неочекивано притворен, лишен патријарашког чина и од-
луком турских власти заточен у Фамагусти на острву ки-
пру. заточеништва се cпacao, преко очекивања брзо и лако, 
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посредством француског и дубровачког конзула на кипру, 
којима се лажно представио и које је успео да убеди да је на 
казну затвора неправедно био осуђен само због тога што, 
наводно, није крио своје симпатије према верницима като-
личке цркве.

Бекство василија јовановића Бркића с кипра пред став-
ља уводно поглавље у нову и још бурнију етапу његовог жи-
вота. Бродом је, колико знамо, допловио до јадранске обале 
и од матије масарека, надбискупа у јањеву, добио препо-
руке за црногорског митрополита Саву петровића његоша. 
пут гa je, дакле, водио у црну гору: чим је стигао на ово тле, 
у куче, он се једним чудно конципираним писмом од 6. ав-
густа 1767. године обратио карловачком митрополиту павлу 
ненадовићу и у њему, довољно вешто да би изгледало кон-
струисано, изложио сопствено страдалништво од тренутка 
када је био заточен у Фамагусти. пошто се уз помоћ добрих 
људи спасао затвора, уз ризик да његовим бекством дође до 
погоршања дипломатских односа између Француске и тур-
ске, с једне, и дубровника и турске, с друге стране, он је – 
судећи према овом писму – покушао да поврати свој из-
губљени положај у условима када пећка патријаршија, по-
сле њеног укидања, практично више није постојала. С тим у 
вези ишао је и у цариград, али је тамо добио обавештење –
не зна се тачно од којих личности – да своја права може 
остварити једино у црној гори. у завршним одељцима ово-
га писма изражавао је наду да ће карловачки митрополит 
одлучно подржати политику бечког двора у борби против 
турских насилника!

Остало је непознато шта је василије јовановић Бркић 
могао да очекује од овога писма, упућеног митрополиту 
пав лу ненадовићу, као што је неизвесно и много шта друго 
из његовог двогодишњег боравка у црној гори, у којој је до-
живео рехабилитацију и, подједнако, за њега већ уобичајену 
могућност да бекством спасава голи живот. из куча се, по 
доласку с кипра, пребацио у маине, приступајући завере-
ничком покрету Шћепана малог у циљу ослобађања хриш-
ћанских поданика из турског ропства. крајем јануара 1768. 
године одржан је, у маинама, састанак између митрополита 
Саве петровића његоша, Шћепана малог и василија јо-
вановића Бркића, посвећен питањима од најшире важно-
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сти, на којем је прихваћен и подржан захтев Шћепана малог 
да му се у народу изради потпуно поверење. василије јо-
вановић Бркић пошао је, с тим у вези, на пут по једном делу 
црне горе, када је посетио цетиње и црмницу и када је упу-
тио више писама паштровићима и неким другим племени-
ма, заступајући у њима политичке идеје Шћепана малог и 
пружајући гаранције да је он одиста руски цар петар III тео-
дорович, муж прехваљене катарине II, и да је дошао својој 
браћи по крви и језику како би им помогао у борби за на-
ционално и политичко ослобођење.

Све ово, дакако, ниje одговарало турским властима, па 
је у цариграду донесена одлука да се изврши војна инвазија 
на црну гору, да се главни побуњеници Шћепан мали и 
василије јовановић Бркић ухвате и побију, а народ, који им 
се придружио, да се на суров начин казни због непослуш-
ности. у ишчекивању ратних окршаја, до којих није одмах 
дошло, црногорци су тражили помоћ у храни и муницији 
од млетачке републике, упркос уверењу да та помоћ у тре-
нутној ситуацији, неће бити пружена. никаквих резултата 
нису дали ни покушаји да се успостави војно савезништво 
с русијом и аустријом.

Што је најгоре, после првог окршаја код Острога Шће-
пан мали повукао се према Озринићима, а затим нестао у 
вртлогу страха, бежећи чак и од оних које је завео и које је 
довео до руба пропасти. пред главном офанзивом турске 
војске која је надирала из два правца под командом босан-
ског везира из никшића и скадарског паше из подгорице, 
поједини главари видели су спас у жртвовању бившег па-
тријарха, који је, како изгледа, био оптужен за јединог крив-
ца у несрећи која је сустигла црногорски народ. на цетиње 
су већ стигли гласови о потреби хапшења василија јова-
новић Бркића, глигорија дрекаловића и јоакима лучинског, 
родом из Сремских карловаца, који су заједно са њим уче-
ствовали у спровођењу преврата Шћепана малог.

пред страхом од поновног заточеништва и из бојазни 
од казне која би сада била страшнија од претходне, када је 
био затворен у Фамагусти, василије јовановић Бркић поку-
шао је да изнађе решење на тај начин што је од митрополита 
Саве петровића његоша затражио да му се на сваки начин 
издејствује одобрење млетачких власти да може организо-
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вати каноничку визитацију кроз Босну и далмацију. зах-
тев је, дабогме, био одбијен, пошто је до очигледности било 
јасно да се он само трудио да извуче главу из опасности у 
којој се нашао. у размишљању шта да учини и како да се 
спасе одмазде, у тренуцима потпуне неизвесности, привре-
мено се склонио у црмницу, одакле је већ по устаљеном 
обичају затражио писменим путем заштиту од погранич-
них власти у котору и дозволу да може да отпутује у анко-
ну, или бар, преко анконе да може да емигрира у аустрију. 
када је схватио да званичну дозволу за прелазак на тери-
торију млетачке републике неће добити, јер су се њене вла-
сти обавезале да се неће мешати у интерне ствари Отоман-
ске империје, он се одлучио да с руским кнезом георгијем 
долгоруковом и архимандритом авакумом, некадашњим 
ђаконом манастира крушедола, тајно напусти црну гору и 
да бродом херцеговљанина лазара јанковића пође, као сле-
пи путник, у италију 25. октобра 1769. године.

на лични позив грофа алексија григоријевича Орлова, 
адмирала руске средоземне флоте, василије јовановић Бр-
кић прешао је из трста у ливорно. као гост руских офици-
ра, тешко је објаснити због чега, учествовао је у опсади гра-
дова лемне (кастра) и модоне у месинији. неуспело осва-
јање овог другог града натерало је адмирала Орлова да по-
вуче бродове и да се врати у базу, како би израдио нови план 
за дефинитивно пробијање обруча кроз дарданеле. у том 
правцу корисну помоћ могао му је пружити одбегли па три-
јарх познавањем земаља и народа у унутрашњости Балкан-
ског полуострва, у приморском појасу дуж јадранске обале 
и острвских провинција у грчким водама. на постављена 
питања василије јовановић Бркић дао је исцрпне одговоре 
у једном свом историјско-географском спису, завршеном 
29. марта 1771. године, у којем је пружио обиље података о 
начину живота и обичајима својих сународника и њихових 
непосредних суседа. 

нежне телесне конструкције и крхког здравља, како га 
савременици описују, василије јовановић Бркић чврсто је 
веровао да је спремношћу за сарадњом и учињеним услуга-
ма у том посредовању завредио, ако ништа друго, бар пажњу 
руске владе и шансу да се домогне мирног прибежишта, у 
далекој земљи, у тренуцима нервног растројства. видевши, 
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међутим, да с те стране не треба очекивати помоћ и да су 
могућности за добијање руског пасоша сведене на мини-
мум, он је маја 1771. године приспео у Беч и преко наших 
црквенодостојника који су се налазили у царској престони-
ци, јована георгијевића (Ђорђевића) и мојсеја путника, мо-
нархији понудио своје услуге. у међувремену, док је водио 
преговоре са аустријским властима, пристигла је сагласност 
из пегрограда да му се изда пасош и одобрење да се може 
настанити у русији уколико, претходно, пристане да и на-
даље пружа потребне информације о својој домовини и по-
литичкој ситуацији у овом делу европског континента. већ 
сама та чињеница да је добио пасош и да је, убрзо затим, 
отпутовао у русију јамачно на неки од начина како се у то 
време прелазила граница – убедљиво говори о томе како је 
прихватио наметнуте услове и како је, касније, бар у нечему 
одговорио захтевима који су од њега били траженн. Сарад-
ња између руског империјалног двора и рашчињеног патри-
јарха није, међутим, могла дуго трајати из простог разлога 
што га је смрт, истрошеног и намученог, вребала из дана у 
дан. Судећи пo једном податку из архиве обавештајне слу-
жбе, који се извесно време држао у поверљивим актама, он 
је умро у петрограду 10. фебруара 1772. године и био са-
храњен, сутрадан, у Благовјештенској цркви александро-
невског манастира.

живот василија јовановића Бркића, проткан неухват-
љивим немирима и одлукама које су осцилирале у својим 
мотивима, донекле је сличан његовим неуобличеним по-
гледима на друштво и назорима о сопственим вредностима. 
изузев у младости, коју је провео у Сремским карловцима, 
он се редовно налазио на високим положајима и улазио, 
често, у авантуре из којих се спасавао, више случајним него 
очекиваним околностима, увек с новим плановима у глави 
и увек с друкчијим изгледима за следеће акције. Био је, осим 
тога, човек од идеја, брзих одлука и неочекиваних реа го-
вања, који је успесима тежио свеједно којим и свеједно как-
вим циљевима. Самим тим, дабогме, није се могао препуш-
тати дубљим мисаоним прегнућима и ширим интелектуал-
ним подстицајима, који би, у оквиру властитих књижевних 
концепција, извирали из саме унутрашњости његовог ком-
плексног и мало у чему данас познатог бића. и оно што јe 
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написао, мало бројем а недовољно квалитетом, написао је 
из условљености којом је стално био опседнут, без икаквих 
илузија о сопственој литерарној вокацији и без осећања по-
требе за њеним доследнијим стваралачким обликовањем.

прва два списа, службу и синаксар Св. василију Ос тро-
шком, епископу захумском и скендеријском, василије јо-
вановић Бркић саставио је у црној гори од 1767. до 1769. го-
дине, у периоду, дакле, своје сарадње са Шћепаном малим. 
Оба текста, нарочито синаксар, написана су на основу на-
родне традиције из околине култног места, манастира Ос-
трога, с циљем прослављања светаштва овог у старости 
омиљеног испосника, који се као епископ истицао својим 
ставовима у супротстављању надмоћном утицају римске 
курије. у синаксару се износи живот Св. василија Острош-
ког и божанска моћ његових моштију у спасавању верника 
од турског злостављања, док је служба типично црквени 
текст с молитвом свецу у његовој основици. О Св. василију 
Острошком и овде се, ипак, помиње да је ишао у Свету гору 
и да је, по ономе како је живот провео у овој долини суза, по 
много чему био сличан Стефану немањи и његовом сину 
Сави немањићу. рађена у приближно истом поступку, нa 
основу биографске грађе и елемената из хагиографске ле-
генде, оба списа василија јовановића Бркића показују још 
један вид узајамне зависности: у служби се, наиме, по нав-
љају делови текста из синаксара.

заинтерееован за култ св. василија Острошког, коме је 
поменутим записима допринео да прерасте локалне оквире 
и да се поистовети с народном традицијом, василије јова-
новић Бркић није умео, или пак није желео, да крене стопа-
ма његове самопрегорности и да трагику његовог страдал-
ништва претпостави сопственим циљевима. док је у Бечу 
1771. године ишчекивао одобрење аустријских власти да се 
као бивши поданик може настанити у некој од њених по-
крајина, истовремено настојећи да добије пасош за исеља-
вање у русију, он је написао један мемоар у виду писма о 
себи и о својим странствовањима у два потпуно идентична 
примерка, од којих је оригинал упутио бечком двору, копију 
митрополији у Сремским карловцима. већ из ове поједи-
ности произлази несумњива чињеница да тај његов текст 
није обичан документ из личне кореспонденције, како се то 
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чини у први мах, већ меморијални акт одређене тенденције, 
једна врста аутобиографског списа: таквим гa је, уосталом, 
и сам аутор сматрао, па је у екскламацији преписа који је 
упутио у Сремске карловце нотирао да је то копија од мене 
сочињенаго меморијала. у овом спису василије јовановић 
Бркић испричао је, живо и непосредно, поједине догађаје из 
ранијих дана своје вечито угрожене егзистенције од бекства 
из заточења на острву кипру до сусрета са адмиралом руске 
средоземне флоте грофом алексијем григоријевичем Орло-
вом, како би на тај начин оправдао своје присуство на тери-
торији монархије и приказом жалосне судбине повратио 
бар део позиција на којима се некад налазио.

С обзиром на опасност да би га извесне истине могле 
довести у незавидан положај и оптужити за делатност која 
није могла да одговори свим захтевима политике аустриј-
ског двора, нарочито из његовог учешћа у завери Шћепана 
малог, он је поједине догађаје или друкчије приказао или је, 
напротив, прећутао њихове стварне појединости, пред став-
љајући се бечким властима, сплетом нетачних појединости, 
као верни поданик круне који је, кад год је требало, одобра-
вао њене политичке програме и изражавао, тобоже, пуну 
приврженост носиоцима њене власти.

василију јовановићу Бркићу и његовој оданости режи-
му није, међутим, засметало да свега два месеца раније, мар-
та 1771. године, иступи против своје савести и против инте-
реса државе која се сматрала његовом домовином. на по-
стављена питања грофа алексија григоријевича Орлова о 
народима Балканског полуострва и политичкој ситуацији у 
покрајинама које су припадале Отоманској царевини, он је 
изложио своје одговоре у спису под насловом потребнија 
свед(о)чбини о земљах и народа лежаштих как по беpeгy так 
и даљеје внутр земљи по адријатеческому морју испове да
јуштих христијанској православној грековосточној закон 
(1771). питања која је добио била су двоструко провокативна 
и задирала су у суштину политичке ситуације у овом делу 
европе у вези с бројем народа и укупном масом становни-
штва, друштвеним уређењем, законима, географским лока-
литетима, границама, административном поделом, поли-
тичким, социјалним и верским приликама, војним утврђе-
њима, снагом и спремом турске војске, саобраћајним везама, 
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пољопривредним условима, рудним богатством и др. – укра-
тко: у вези с много чим што би, с једне стране, било од користи 
грофу алексију григоријевичу Орлову у припре мању нових 
поморских операција и, с друге стране, што би било од важ-
ности руској влади у предузимању потребних корака за де-
финитивним освајањем турских провинција на Балкану.

показавши спремност да одговори на свако од постав-
љених питања, чак и на она с којима није био добро упознат, 
василије јовановић Бркић сам је посведочио за овај свој 
спис да је он, истовремено, и достављачки акт и студијска 
обрада историјско-географско-етнографских података. у 
својим одговорима пружио је тачне, или приближно тачне, 
информације само у случајевима када је податке бележио по 
властитом утиску и када је нотирао грађу по личном виђењу. 
његове карактеристике појединих народа који живе на 
Балканском полуострву, албанаца и грка пре свих других, 
убедљиве су и веома поуздане колико у општим судовима 
толико и у појединачним детаљима, упркос чињеници што 
се историјом никад професионално није бавио и што није, 
током рада, поседовао ни воље ни услова да претходно ис-
пита аутентичност грађе. некритичност његовог поступка 
нарочито се осећа у нескривеном одушевљењу према срп-
ској прошлости чију је средњевековну славу и богатство 
културних вредности, о којима је изгледа подоста могао да 
говори, радо и са уживањем истицао.

Склон величањима, која су најчешће без стварне подло-
ге, и казивањима заснованим на легендарним причама, јер 
су и оне улазиле у систем историографског поступка, ва-
силије јовановић Бркић дао је у овом спису синтезу попу-
ларних знања о Балканском полуострву xvIII столећа. на-
ше народе и остале поробљене хришћане приказао је у при-
лично уском регистру, па је стога више говорио о ономе што 
је наручиоцима могло да конвенира него што им је могло да 
буде од користи. кад се овоме дода и чињеница да о свему 
није могао бити обавештен, онда је сасвим очигледно то да 
је овај cпиc, пре свега, својеврстан документ о њему самом 
и његовим политичким схватањима, а да је мало, врло мало, 
анализа података и суд о проблемима којима је била по све-
ћена и на које је желела да пружи прецизне одговоре и про-
верене информације.
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пошто је изнео масу података о источној тракији („ру-
мелији“) тесалији, епиру, албанији, јужним провинцијама 
некадашњег српског царства с призреном на челу, Бу гар-
ској, Србији, далмацији, Босни и херцеговини, василије 
јовановић Бркић приложио је и своја размишљања о вој-
ничким способностима ових народа. грци су, на пример, 
одувек били слаби и неодлучни ратници, због тога, није умео 
или није смео да предвиди да ли би се они одазвали ору жју 
када би се указала згодна прилика. албанци, македон-ци, 
Срби и Бугари – по њему – могу се сматрати војницима од 
класе и њих греба само позвати да се дигну на оружје. ал-
банци ће, том приликом, свакако изражавати захвалност 
уколико добију дарове, а Срби ће одано служити уколико 
им се поделе чинови. албанци и Срби, по обичају, не би тра-
жили новчану награду за услуге које буду чинили, јер они 
више воле да им се допусти, у случају побуне против турака, 
да могу слободно пљачкати. василије јовановић Бркић је 
мишљења да је боље и на тај начин подићи поробљене на-
роде у борбу против вековног непријатеља него их потпуно 
препустити стихији сурових освајача и, с друге стране, ос ва-
јачима дозволити да мирно уживају економска добра отета 
од хришћана.

василије јовановић Бркић је, у поменутом спису, гово-
рио о тренутку када би требало дићи општи устанак пороб-
љене раје. изражавао је опште неслагање с предлогом грофа 
алексија григоријевича Орлова да још те године, 1771, запо-
чне вал побуне, пошто је преко потребно да се прикупи ле-
тина с поља и обаве сви пољопривредни јесењи радови, осо-
бито на острвима у архипелагу и у приморском појасу дуж 
јадранске обале. руска војна команда, осим тога, била би 
принуђена да хитним поступком уложи огромна средства 
за поправљање саобраћајних комуникација, с обзиром на 
свима добро познату чињеницу колико су у турској запуш-
тени друмови и мостови. за ове радове, специјално, потреб-
но је обезбедити добар кадар инжењера и техничара, што се 
не може постићи на брзину и без консултовања с руским 
министарством војске и другим факторима у земљи. поли-
тичка ситуација на Балкану, по уверењу василија јовано-
вића Бркића, сазрела је за крупне ослободилачке акције, али 
њихов успех неће бити загарантован ако се озбиљним при-



скиЦа За ТРи ПОРТРЕТа | 93

премама не предвиде све појединости ратног плана. Он се 
потрудио, наиме, да руској војној команди скрене пажњу на 
сложеност ситуације у овом делу европског континента, где 
су многоструки национални, верски, социјални, економски 
и племенски интереси разјединили народне тежње у насто-
јањима за дефинитивним ослобађањем из турског ропства. 

Свака пребрзо донесена и специфичним приликама 
нео дговарајућа одлука била би разлог више да се посумња у 
стварне интенције петроградског двора, када би поробљени 
хришћани у жељи своје браће да им пруже помоћ могли пре-
познати и намере које с њиховим потребама не би прона-
шле заједнички језик. то, пре свега, треба имати на уму.

дела василија јовановића Бркића нису написана за пуб-
ликовање, па их ни он сам није сматрао правим књижевним 
остварењима. службу и синаксар Св. василију Острошком 
саставио је из практичних потреба, аутобиографски мемо-
ријал да би се додворио аустријским властима, опширни 
спис о земљама и народима Балканског полуострва да би 
остварио, евентуално, бар нешто од својих политичких ам-
биција и да би обезбедио, с друге стране, бар нешто од усло-
ва за добијање руског пасоша. поменута дела више су израз 
прилика у којима су настала него резултат духовног сазре-
вања њиховог аутора. у историјском развитку српске књи-
жевности xvIII столећа њима се, због тога, не може одреди-
ти високо место. Она су негде на прелазу између приватне 
документације и конфиндентских извештаја, интересантна 
више због специфичности услова у којима су поникла него 
због њихове вредности и значаја саме појаве. у књижевном 
погледу сасвим безвредни, списи василија јовановића Бр-
кића, објављени стотину и више година после његове смрти, 
сведоче само о једном напору који није био добро усмерен и 
који је, букално препуштен захтевима времена, истрајавао 
на споредним путевима животне свакодневности.
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владимир вукашиновић

дОСитеј ОБрадОвић и прОСветни  
извОри СрпСке теОлОгије у xvIII веку

xvIII век представља значајну прекретницу у историји 
српског богословског образовања. у њему се по први 

пут појављују универзитетски образовани православни те-
олози, српски ђаци усвајају високо теолошко образовање на 
факултетима и академијама, туђих царстава, како их је на-
зивао дионисије новаковић. 

поред највиших просветних институција српски ђаци 
своју теолошку самосвест и шири културни поглед на свет 
формирају и у средњим школама које похађају изван грани-
ца својих матичних земаља. и оне су, треба знати, имале 
битну улогу у формацији српског богословског подмлатка.

где и шта су српски студенти учили, те какве су после-
дице тих студија не само на њихове животе него и на правце 
у којима се развијало српско богословље, друштвени и кул-
турни живот Срба уопште, покушаћемо да покажемо на на-
редним страницама.

Срби из xvIII века жељни високог богословског обра-
зовања морали су да га траже у иностранству. постојало је 
више школа на којима је то могло бити остварено, а оне су се 
налазиле у различитим земљама. језичка, верска и културна 
блискост са словенским народима усмеравала је прве гене-
рације наших студената у академије велике1 и мале русије. 
најпознатија међу њима је свакако кијевска духовна ака-
демија. доситејеве речи: „гди би се могао један дијакон учи-
ти разве у кијеву или у москви?“2 то лепо илуструју. Он у 
ову школу ипак није ступио. други, међутим, јесу.

за кијевску духовну академију више пута је речено да је 
захваљујући њој западњачка просвећеност индиректно до-
лазила међу Србе и да је, без познавања утицаја кијевске ду-
ховне академије на Србе, немогуће разумети почетак и сре-
дину нашег xvIII века. 

1 поред кијевске ду-
ховне академије Ср-
бима су и у великим 
центрима русије, до-
душе крајем xvIII ве-
ка, постале интере-
сантне и друге високе 
тео лошке школе. тако 
знамо да је, нa пример, 
иринеј алексан дро-
вић, крајем xvIII века 
прешао са кијевске 
духовне академије у 
московску духовну 
академију а павле 
кенгелац 1790. године 
ступио у семинарију 
Св. александра нев-
ског у петрограду.  
(ч. денић, школовање 
срба у русији крајем 
xvIII века и однос суна
родника према њима, 
југословенске земље и 
русија у xvIII веку,  
Сану, књ. xxxII, 8, Бео-
град 1986, 240-262, 246.)

2 доситеј Обрадовић, 
Живот и прикљу
ченија, Сабрана дела 
доситеја Обрадовића, 
прир. м. Стефановић, 
књ. 1, Београд 2007, 71.
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међутим, запитајмо следеће: у чему се састојала та запад-
њачка просвећеност коју је ширила академија и да ли је она 
током целог столећа била на истој идеолошкој линији? на 
ово питање, до сада, није довољно одговорено.

да би разумели значај кијевске духовне академије тре-
ба да у кратким цртама представимо основне токове њеног 
научног и просветног формирања.

кијевска духовна академија, основана је 1615. године као 
школа при манастиру кијево-печерске лавре са циљем да 
школује кадар који бе се борио против римокатоличког про-
зелитизма и унијатске пропаганде. међутим, ова школа је 
убрзо почела да потпада под јак утицај римокатоличке тео-
логије у xvII веку. Оваква богословска оријентација поче ла 
је да продире у кијевску научну заједницу у другој и тре ћој 
декади xvII века, да би у четвртој постала доминантна.3 важ-
ну улогу у том процесу имао је петар могила (1596-1646) ки-
јевски митрополит, који је извео реформу образовања са-
ставши нови наставни план и програм и методе по угледу на 
језуитске школе. довео је и наставнике из истих школа.4 то 
су најчешће били кијевљани који су средином xvII века по-
чели да одлазе у иностранство на школовање. Школовали 
су се у језуитским школама у пољској или у колегијуму Све-
тог атанасија у риму. Они су потом бивали професори ки-
јевске академије. приликом ступања у језуитску школу, од 
њих је тражено да приме унију. Ово је оставило озбиљне 
трагове на њиховом просветном и педагошком лику.

и поред свег настојања да њихово богословље буде пра-
вославно и у одбрану православља, кијевским теолозима се 
дешавало да усвоје римокатоличке богословске поставке и 
теорије – управо оне против којих су и интелектуално воје-
вали. познато је више таквих „богословских трансфера“ то га 
доба.5 временом је дошло до смањења римокатоличког ути-
цаја из језуитских школа. 

томе је посебно допринeо теофан прокопович (1681-1736), 
личност која је преусмерила судбину кијевске академије. 
Школован је у латинско-пољским школама и колегијуму 
Све тог атанасија у риму,6 одакле је, након бриљантно завр-
шених студија, побегао и постао ватрени противник папиз-
ма. теофанова каријера у кијевској духовној академији иш-
ла је лаганим, узлазним путем. у академији је почео да 

3 G. Florovsky, Ways of 
Russian Theology – Part 
One, vol. 5 in Collected 

Works, New York,  
1979, 52-60.

4 Ibid., 65.

5 д. вишневскій, кіев
ская академія вь пер
вой половине 18 сто

летія, кіевь 1908, 232.

6 али било му је доз-
вољено и да слуша пре-

давања за римокато-
личке богослове на 

колегијуму романум, 
где се и одушевио но-

вим стилом бого слов-
ствовања – синтезом 

теологије, природних 
наука и савремене фи-

лософске мисли (в. 
Смирновь, Феофан 

прокоповичь,  
Mосква 1994, 25-26).
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предаје 1705. године да би 1707. постао префект, а 1711. године 
ректор. тамо је остао све до 1718. године, када је изабран и 
посвећен за епископа. у кијевској духовној академији 
прво је предавао поетику7 1705/06.8 године, затим реторику9 
1706/07.10 године, а онда философију11 1707/10. године.12 у 
свим овим пред метима нови професор се истицао друга-
чијим, савременим, приступом од својих претходника, са-
свим у току са најно вијим достигнућима европске науке.

треба знати да је настава у академији до теофана била 
махом заснована на теологији томе аквинског и дунса Ско-
та, али и свих потоњих великих римокатоличких теолога 
све до xvII века. то је била једна апсурдна ситуација. пра-
вославни богослови у православној школи учили су поле-
мичку теологију на основу Сабора, теолошких мишљења и 
списа инославних теолога. теофан прокопович је то про-
менио започевши да користи савремену теолошку литера-
туру протестантске оријентације, из које није само позај-
мљивао, него јој је у пуној мери припадао. Био је типичан 
човек просветитељства, који није имао чуло за обредно, 
чудесно, аскетско и јерархијско.13

Срби су током xvIII века одлазили у русију због шко ло-
вања не само на богословским него и на световним шко лама. 
показано је да је у том периоду око 65 Срба похађало руске 
богословске, грађанске и војне школе. Од тог броја 28 Срба 
било је на кијевској духовној академији.14

најпознатији српски ђак кијевске духовне академије 
био је, без сваке сумње, дионисије новаковић. новаковић је 
у академији провео време од 1726. до 1737. године, када је 
школу напустио као слушалац разреда богословља.15 Шта то 
значи, односно, како је ова школа, у ствари, била организо-
вана? 

кијевска духовна академија подразумевала је академ-
ски курс од осам разреда који су слушани током дванаест 
година. у првом разреду или првој класи изучаване су осно-
ве руског, пољског и латинског језика, проверавана елемен-
тарна писменост и оспособљеност да се почне са студијама. 
други разред (нижи), трећи (средњи – звани граматика) и чет-
врти (виши – звани синтакса) језички разреди скоро су сву 
пажњу посвећивали изучавању латинског језика, а само де-
лимично би се бавили и катихизисом. поетика се учила у 

7 Смирнов, op.cit., 37.
8 вишњевски, op.cit., 66.
9 Смирнов, op.cit., 40.
10 вишњевски, op.cit., 152.
11 Смирнов, op.cit., 42.
12 вишњевски, op.cit., 192.

13 Florovsky, op.cit., 124-
129.

14 м. костић, српски 
студенти на универзи
тетима у халеу, лајп
цигу и Гетингену у 18. 
столећу, зборник ма-
тице српске за исто-
рију, 44, нови Сад 1991, 
19-37, 19.

15 м. јовановић, срби у 
руским школама у XVIII 
веку, Црква и живот 1-2, 
Скопље 1926, 20.
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петом, а реторика у шестом разреду. настава је током ових 
разреда трајала по годину дана. Седми разред – философија 
– трајао је две, а осми – теологија, четири године. поред 
тога, од 1738. године уведена су и три факултативна језичка 
предмета: грчки, јеврејски и немачки.16 курс није био обаве-
зан у целини. у академији је постојао обичај да студенти 
долазе и одлазе по својој жељи, учећи колико нађу за сходно.17

током xvIII века број странаца у кијевској духовној 
академији био је веома велики. понекад је ишао и до тре-
ћине од укупног броја студената. Од њих је највише било 
Срба.18 у периоду од 1721. до 1762. године забележено је два-
десет и осам Срба у кијевској академији, како смо већ ре-
кли, али се претпоставља да их је било више.

у архивама академије о новаковићу је остао леп траг. 
помиње се са похвалама јерођакон дионисије новаковић 
који је академију завршио 1737. године, пошто је у њој укуп-
но провео једанаест година.19 пошто се теологија слушала у 
последње четири године школовања, онда су му професори 
богословља могли бити амвросије дубњевич20 (предавао од 
1729. до 1733), иларион негребецки21 (1733-1735), платон ле-
вицки22 и јероним миткевич23 – који су заједно предавали 
од 1735. до 1737. дионисије новаковић био је први Србин који 
је завршио скоро целу духовну академију и то са посебним 
успехом,24 али му је од великог напора здравље попустило.25 

други славни српски ђак, јован рајић, у кијевску духов-
ну академију ступа 26. септембра 1753. године. рајић је у ки-
јеву учио од 1753. до 1756. године – дакле, свега три академске 
године. Сведочанство о завршеном трогодишњем школо-
вању добио је 21. маја 1756. године. епископ георгије кониј-
ски, ректор кијевске духовне академије, је 25. августа 1755. 
оценио суперлативима рајићево учење и владање, а то исто 
је учинио и архимандрит манасија максимович, маја 1756. 
године.26 рајић је успео да за три године усвоји велико знање 

16 вишњевски, op.cit., 
96-278.

17 Ibid., 294.
18 в. прибићевић, 

срби питомци 
кијевске академије у 
времену од 17211762. 

год., богословски глас
ник 4, 1905, 248. (виде-

ти више код: ј.хаџи 
видојковић, списак 

свршених ученика срба 
Духовне академије, вес-

ник Српске цркве,  
xxxvII, 4-6, 266-270)

19 прибићевић, op.cit., 
249.

20 вишњевски, op.cit., 
253-254.

21 Ibid., 254-255.
22 Ibid., 255-256.

23 Ibid.
24 н. радојчић, кијев
ска академија и срби, 

српски књижевни 
Гласник 31, 1913, 670.

25 Б. маринковић, скица за три портрета, Годишњак Филозофског факултета у новом саду 11/1, 
1968, 223. О томе новаковић говори у једној ауто биографској напомени коју је ставио у предговор 
својој пропедији. Он тамо каже да би, данас и овде, сви хтели да се науче богословствовању и фило-
софирању ако могу за годину дана или што мање или више. Оно што је он током многих година са 
окрвављеним челом од напора и по туђим царствима здравље урушавајући, постигао а на чему и даље 
неуморно ради вођен упорношћу (д. руварац, катихизиси за православне србе у XVIII веку – прилог к 
историји српске књижевности, хришћански весник xII, Iv, Београд 1890, 236). 

26 н. радојчић, српски историчар Јован рајић, Сану посебна издања књ. CCIv, Одељење друштве-
них наука 7, Београд 1952, 25.
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из теологије27 као озбиљан и посвећен читалац и у томе је 
ишао изван академских рокова и захтева. 

каква је била кијевска теологија? Основни тон кијев ског 
богословља био је полемичке природе, таква је била његова 
методологија, такав начин излагања, такви, на крају крајева, и 
његови циљеви. ако погледамо богословско стваралаштво 
најпознатијих кијевских ђака међу Србима, дионисија но-
ва ковића и јована рајића, виде ћемо да су они примарно бо-
гословствовали у полемичком кључу али и да су писали по-
себна, монографска, дела посвећана овој проблематици. Ови 
писци нису слободно бирали своје теме – теме су пронала-
зиле, одабирале њих. изазови епохе – непрекидни сукоби 
са римокатолицизмом и опасност од уније, допринели су 
то ме да њихово богословље до крајњих граница постане по-
лемичке природе.28

уколико пак погледамо студенте школоване у халеу, и 
узмемо за пример њиховог најпознатијег представника, ви-
де ћемо да он није неговао овакав богословски приступ и 
пре него што је крочио на тло овог универзитета. то се може 
јасно видети у његовим беседама које је произнео у периоду 
од 1769. до 1770. године у далмацији. 

једна од основних одлика доситејевих беседа је одсу-
ство сваког па и најмањег елемента полемичко-конфесио-

27 Ibid., 26.

28 Српско богословље тога доба је у самој основи било полемичко, и то на првом месту 
антиримокатоличко. мита костић као квалитетну антиримокатоличку полемичку књигу 
истиче трактат о јединству Цркве захарије Орфелина која је након његове смрти, као и 
његова књига против папства, припала библиотеци Саборне цркве у карловцима (м. 
костић, акатоличка књижевност у срба кра јем XVIII века, Гласник српске православне па тријаршије 
21, 1921, 21). треба знати да су сви Орфелинови полемички рукописи нестали током другог 
светског рата (д. давидов, захарија орфелин, Београд 2001, 87). пример ове антикатоличке, по-
лемичке интонације бого слов ља видимо у Молитви пред смрт захарије орфелина: „го-
споде Свемогући Боже, ти који си својом премудром, недокучивом одлуком и вољом чо-
веку час и начин смрти његове скрио да би он сваког часа у истинској праведности и све
тости вере и живота припремљен био за долазак твој (…) ти о Боже душе Свети дозвав-
ши ме речју у истинитој вери осветио си ме. (…) ради тога о пресвета јединосуштна и 
нераздељива тројице (…) помози ми и освети ме у истинској вери (подвуко в. в.) и у ис-
тинској према теби и ближњему мојему љубави…“ (л. чурчић, књига о захарији орфелину, 
загреб 2002, 182-184. Овај превод смо променили на одређеним местима, у складу са оригиналним 
текстом објављеним на страници 181, јер мислимо да су наша решења богословски исправнија). мо-
литва захарије Орфелина показује једну свештену напетост са којом он говори о важности 
праве вере за људски живот. Она истински припрема човека за сусрет са Богом (да би он 
сваког часа у истинској праведности и светости вере и живота припремљен био), освећује га бла-
годаћу пресветога духа и светотајинским чином иницијације – Светим крштењем и ми-
ропомазањем (ти о Боже душе Свети дозвавши ме речју у истинитој вери осветио си ме), али га и 
након тога, кроз цео живот (помози ми и освети ме у истинској вери) прати.
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налног богословља у њима. век који је, по тачним речима м. 
костића, стајао у знаку верске самоодбране,29 доситеја про-
поведника не позива на такву врсту поучавања далматин-
ске пастве – као што знамо, посебно осетљиве на пи тања 
римокатоличких утиција. доситеј ни једном речју не поми-
ње, а камоли осуђује, римокатоличко прозелитско и унијат-
ско деловање.30

иако је био савршено свестан дубоких сукоба између 
православне и римокатоличке цркве,31 опасности која је 
православнима претила од уније32 и сам био образован у 
таквој врсти полемичке литературе33 доситеј у својим бе-
седама у потпуности игнорише овакве садржаје.

кијевски ђаци, попут свих студената који су школе 
завршавали изван отаџбине, враћајући се на своје матичне 
просторе, нису са собом доносили само дипломе, сведочан-
ства и корпусе стечених знања. Са њима су, више-мање не-
приметно, долазиле и специфичне културне и религијске 
навике, погледи на свет, каракетристични стилови обла че-
ња, понашања и говорења. градила се једна нова религијско- 
-културолошка психологија која се потом, кроз њихово де-
ло и учење, ширила и укорењивала међу Србима.

Ови обичаји ће касније, што због личног ауторитета оних 
који су их уводили, што због саме чињенице трајања, конти-
нуитета неке праксе, попримити својеврсни легитимитет и 
постати, у свести појединаца, суштински изрази национал-
ног духа и изворне, правоверне побожности. примера за то 
има више. навешћемо један који због своје доктринарне не-
правилности није успео да ухвати корење, али добро илу-
струје горе наведене психолошке механизме.

реч је о томе како је дионисије новаковић на кијевској 
академији усвојио одређене форме побожности које су на-
стајале под утицајем римокатолицизма. једна од њих је била 

32 епизода са унијат ским манастиром у загребу где се помиње могућност насилног унијаћења и 
досите јева решеност да ни по коју цену не постане унијат – које се такође потом стидео. доситеј 
Обрадовић, Живот и прикљученија, 88.

33 доситеј Обрадовић, Живот и прикљученија, 86 / 87. полемичку књигу коју доситеј помиње он у 
раном узрасту није читао, што је доказао м. костић а из тога се да видети да интересовања за полемичку 
литературу нису ишчилела код њега са годинама иако их није јавно показивао. м. костић, op. cit., 29.

29 м. костић, op. 
cit., 31.

30 а. јевтић, развој 
богословља код срба, 

духовност 
православља,  Бео-

град 1990, 242.

31 епизода на свад-
би у селу на путу ка 

пакрацу где се 
доситеј расправљао о 

класичним темама 
конфесионално-поле-

мичког богословља, 
као што је папаски 

примат – у чему је био 
колико-толико обра-

зован и умешан. 
доситеј Обрадовић, 

Живот и 
прикљученија, 87.
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неговање култа безгрешно зачете дјеве марије.34 у акаде-
мији су постојала братства студената посвећена безгреш-
ном зачећу Богороде у која су студенти ступали заклетвом.35 
зато нас не чуди поруџбина коју је новаковић упутио јову 
василијевичу – да му наслика за студенску конгрегацију36 
петроварадинског училишта икону Благовести, посебно 
подвлачећи при томе теме Богоридичиног безгрешног за-
чећа.37

на академији је било уобичајено посвећивање бого-
словских књига и текстова пресветој богородици која је за
чета без првородног греха.38 то опонаша дионисије нова-
ковић у својој познатој беседе – слово у дан зачећа пресвете 
богородице и приснодјеве Марије, о похвалама и користи од 
слободних наука39 коју је произнео као уводно слово своје 
професорске службе у новосадској рождествено-богоро-
дичној школи 1737. године. 

у овој беседи лако је пратити изражену маријанску 
оријентациј, кијевске духовне академије, култ Богороди-
це, посебно њеног „безгрешног зачећа“, што и сам нова ковић 
напомиње у уводу у своју беседу.40 Он говори у корист оби-

34 м. тимотијевић, иконографија великих празника у српској барокној уметности, зМслу 25, 1989, 
131; Бодин вуксан о томе пише: „извесно је, дакле, да је већ у првој половини xvIII столећа српска тео-
лошка мисао морала да буде упозната и са учењем о безгрешном зачећу Богородице те га је свакако већ 
тада и сама прихватила, у оној мери бар у којој је била руковођена ауторитетом украјинског односно 
кијевског богословља. (...) Сама њена појава (ликовног изображавања ове идеје, прим. в.в.) ... није тако била 
последица формалног повођења за страним узорима него исход потребе да једно сасвим одређено и 
јасно дефинисано теолошко схватање добије и свој одговарајући ликовни израз“ (Б. вуксан, украјинска 
богословска литература и барокизација српске ликовне уметности у 18. столећу, саопштења 32-33, 2000–2001, 70). 
тако се и у крушедолском сликарству акатист Богородици у припрати комбинује са мотивима њеног 
безгрешног зачећа (д. медаковић, зидно сликарство манастира крушедола, путеви српског барока, Београд, 
1971, 120).

35 вишњевски, op.cit.,  247-248. тако су мислили инокентије поповски и христофор чернуцки 
(вишњевски, op.cit., 229-231). 

36 постојале су две конгрегације: велика, коју су сачињавали професори и мала, сачињена од ђака 
(м. тимотијевић, српско барокно сликарство, нови Сад, 1996, 341).

37 то се види из сачуваног уговора сликара јова василијевича, „иконописца кијевског“ и дионисија 
новаковића, „јеромонаха дионисија школе преосвећеног висариона павловића префекта и Слова Бо-
жија проповедника“, од 2. децембра 1742. године у петроварадинском шанцу. Ова школска портативна 
икона, сликана са обе стране, рађена је за конгрегацију пресвете Богородице. Са једне стране налазио 
се приказ Благовести, а са друге зачеће Богородице „вероватно као сцена грљења јоакима и ане“ (д. 
медаковић, Један сликарски уговор из XVIII века, путеви српског барока, Београд 1971, 266-268).

38 вишњевски, op.cit., 232.
39 д. руварац, Дијонисије новаковић: први учени српски богословски књижевник, професор а потом 

владика будимски – приложак к историји српске књижевности, Сремски карловци 1924, 4-10.
40 Ibid., 4.
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чаја да се уведе прослава овог празника за све академике и 
гимназијалце, да би: „…при непорочном зачећу наставнице 
природе наше ка путу спасења, почетак са надом непороч-
ног свршетка дела оних од којих зависи успех целог нашег 
живота, полагао се (…)41

иако је теологија кијевских ђака била конфесионално 
полемичка, она, самим тим, није била лишена латинских 
утицаја који су се прокријумчарили у српско богословље 
xvIII столећа. један од карактеристичних примера за то је 
богословска категорија пресуштаствљења. и дионисије 
новаковић и јован рајић у својој теологији уче о транс-
супстанцијацији.42

Срби жељни знања у xvIII столећу нису изван својих 
ма тичних земаља похађали само високе него и средње шко ле. 
Оне су могле бити православне, протестантске и римокато-
личке. подразумева се да су ове последње биле нај мање по-
жељне и да се у њих само по крајњој нужди уписи вало. ако за 
пример узмемо живот јована рајића, можемо детаљније пра-
тити основне школске токове, просветну перспективу, која 
се отварала пред Србима у xvIII столе ћу. Он је упознао сва 
три основна просветна извора који су тада стајали пред Ср-
бима: један источни – православни, и два западна – проте-
стантски и римокатолички.43

рајић је 1744. године по завршетку школовања у Срем-
ским карловцима отишао у језуитску гимназију у коморану44 
где се школовао током наредне четири године45 али је због 
унијатских притисака напустио школу. из коморана рајић 
је прешао у лутеранску гимназију, лицеј у Шопрону,46 у којој 
је провео пет година.47 посебна веза православних Срба са 
Словацима лутеранима који су били у сличној политичкој, 
националној и верској позицији у империји,48 утицала је и 
на рајићев избор ове гимназије. 

најпознатије православне средње школе налазиле су се 
у грчкој. долазак нових теолошких трендова као и стила 
богословствовања међу Србе у xvIII веку немогуће је прати-
ти без сагледавања грчког богословског школства тога доба. 

веселин чајкановић је, тачно пре стотину година, а ис-
тим поводом као и ми данас – јубилејем доситејеве смрти, 
показао разноврсност извора Обрадовићевог просветитељ-
ства. и његова теологија и његово просветитељство прво су 

41 Ibid., 4.
42 в. вукашиновић, 

српска барокна 
теологија: библијско и 

светотајинско бого
словље у карловачкој 

митрополији XVIII ве
ка, друго исправљено 

издање, врњци- 
требиње 2010, 116-120.
43 н. радојчић, за ви-

ше светлости у нашем 
средњем веку, зМски 

6–7, 1958–1959, 9.
44 у то време је у ко-
морану био гаврило 

Стефановић вен цло-
вић. да ли је јован ра-
јић случајно одабрао 

ову дестинацију или је 
желео да упозна слав-
ног беседника? (ч. де-

нић, погледи на дела 
Јована рајића, зиМс 

54, нови Сад 1996, 42).

45 Ibid., 39.

46 л. чурчић, рајићева 
1762. година, Јован ра
јић: историчар, пес

ник и црквени вели ко
до стојник, зборник 

ра дова научног скупа 
поводом 275-годиш-

њице рође ња и 200-го-
ди шњице смрти, н.Сад, 
4-5. октобар 2001, 203.

47 денић, op.cit. 39.
48 радојчић, op.cit. 10.
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формирани и утемељени међу грчким учитељима49 а тек по-
том на западу. Он је устврдио да је доситеј: „…многе идеје 
за које се до сада веровало да им је утврђен западни обра-
зац, добио у ствaри од својих класичних и византијских (ви-
зантијски за овог аутора значи грчки уопште, прим. в.в.) учи-
теља“.50 за њега је доситеј као мислилац и реформатор ви-
зантијски ученик,51 човек грчког образовања.52

још један важан извор доситејевог, као и српског уоп-
ште просветитељства, долази из русије. Овде није реч само 
о „руским гражданским књигама“53 како је запажено него и 
о класичној теолошкој литератури, попут буквара-катихи-
зиса теофана прокоповича первоје ученије отроком које је 
доживело три српска издања54 и сличних дела, о чему ће ка-
сније бити више речи.

Сада пажњу усмеримо на грчку фазу у доситејевом об-
разовању. грчко образовање тога доба, поред изразито при-
сутних традиционалних теолошких концепата, долази под 
интензивнији утиција протестантске теологије. преко ути-
цаја протестантизма на црквени живот грка уопште, а про-
свету посебно, не смемо прећи без дужне пажње. познато је 
да су одређене личности па чак и групације високих клирика 
цариградске патријаршије биле под великим утицајем лу-
теранства и калвинизмом. на то су их наводиле најмање две 
ствари – заједничка антикатоличка оријентација и уверење 
да ће протестантске земље помоћи грцима да се ослободе о 
турског ропства. Школовање код протестантских учитеља, 
као и на њиховим универзитетима, имало је такође своју зна-
чајну улогу у овом процесу.

најпознатији пример ових утицаја свакако је кирило 
лукарис аутор познатог источног исповедања хришћанске 
вере,55 насталог 1629. године,56 дела протестантске, прокал-
винистичке оријентације.57

49 више о томе код: 
Ch. Hannick, Dositej 
Obradovicet la culture 
grecque du 18 siecle, 
доситеј Обрадовић – 
човек и дело међу на-
родима, научни са-
станак слависта у ву-
кове дане, 19/2, Бео-
град, нови Сад, 
тршић, 1989, 309-315.
50 в. чајкановић, о 
Доситејевим грчким и 
римским изворима, 
Споменица доситеја 
Обрадовића, Београд 
1911, 53-83, 54.
51 Ibid., 56.
52 Ibid., 66.
53 м. вукелић, До си
теј обрадовић и Грци, 
дело доситеја Обра-
довића: зборник ра-
дова, међународни на-
учни скуп, Београд 
2008, 171-189, 180.
54 Б. вуксан, идеје ре
форме и појава бакро
реза код срба у XVIII 
веку, зборник Фило
зофског факултета, 
серија а: историјске 
науке, књ. 6, посебан 
отисак, Београд 1989, 
199-222, 204.

55 Creeds and Confessions of Faith in the Christian Tradition vol. I – Rules of Faith in the Early Church, East
ern Orthodox Affirmations of Faith, Medieval Western Statements of Faith, ed. by J. Pelikan and v. Hotchkiss, 
Yale – London 2003, 549-559.

56 у Библиотеци ма тице српске у новом Саду налази се у препису ва силија кр стића из руме, на-
писа ном 90-их година xvIII века, рукопис књиге кирила патријарха константинопољскога – испо
ведање хриш ћанске вере (рр II № 10). то указује на по стојање ове врсте литературе на нашим про сто-
рима у периоду који нас занима.

57 ј. Meyendorff, The Significance of the Reformation in the History Of Christendom, Catholicity and the 
Church, New York 1983, 79. Сам лукарис био је један од најзначајнијих и најтрагичнијих личности свога 
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на известан начин неке од темељних поставки првих 
реформатора индиректно су присутне су богословљу до-
ситејевих учитеља.58 Оне се овде не појављују у директном 
облику, непосредном наводу и сл., него се јављају већ пре-
рушене и инкорпориране у шире духовне и културне кон-
тексте. и овде је реч о својеврсној псевдоморфози теолош-
ких по ставки, као што се у кијеву десило са католичком 
теологијом. 

Слава једног од таквих грчких учитеља привукла је и 
доситеја на ове просторе. неиспуњена жеља доситеја Об-
радовића да своје образовање стекне у кијеву и његова од-
лука да ступи у атонску школу евгенија вулгариса за коју је 
чуо током свог боравка у далмацији, одвела је не само њега 
самог него и целокупну српску културу у јед ном новом 
правцу.59 доситеј се у грчку упутио због познате атонске 
академије. на њеном челу налазио се ев геније вулгарис, 
крфљанин, школован на западу, у падови и венецији, где је 
изучавао философију, теологију и математику. 

Саму академију отворио је цариградски патријарх ки-
рило v 1753. године са намером да обнови духовни и култур-
ни живота монахâ, и за управника поставио вулгариса 1754. 
године. евгеније је на том месту остао током наредних пет 
година. вулгарис је на Светој гори предавао теологију, фи-
ло софију, математику и физику. увођење при родних наука 

доба (Florovsky, op.cit., f. 62, 292). Стекао је широко хуманистичко образовање у венецији и падови. 
рукоположио га је мелетије пигас, патријарх александријски, и послао да помаже православнима у 
Брестовској унији 1596. године (г. Флоровски, православна Црква и екуменски покрет до 1910, хриш
ћанство и култура, Београд 1995, 121.), где је имао непосредне контакте са протестантизмом. 1601. го-
дине изабран је за александријског патријарха. имао је неколицину холандских и енглеских пријатеља 
са којима је кореспондирао по питањима вере. 1620. године постаје цариградски патријарх. Свргнут је 
и убијен око 1638. године. Све време своје службе био је огорчени противник римокатолицизма, а ри-
мокатоличка црква му је на то одговарала различитим политичким и дипломатским смицалицама и 
сметњама. његово интересовање за протестантизам није било само верске него и политичке природе. 
Он се надао да ће протестантске државе стварно помоћи грчком народу да се ослободи од турског 
ропства (Ibid., 127).

58 примера за то има више. злоупотреба веровања у загробну судбину људи ради згртања матери-
јалних добара управо оно што је лутер напао у својих чувених 95 теза које је 31. 10. 1517. године окачио 
на црквена врата у витенбергује једна од њих. (Disputation of Doctor Martin Luther on the Power and 
Efficacy of Indulgences, by Dr. Martin Luther (1517), Works of Martin Luther: Adolph Spaeth, L.D. Reed, Henry 
Eyster Jacobs, et Al., Trans. & Eds. (Philadelphia: A. J. Holman Company, 1915), vol.1, 29-38.)

59 да ли су доситеја на то навеле његова љубав према грчком језику коју је осећао од раног детињства 
и „јака светосавска традиција и блакански дух“ како мисле неки или нешто друго остаје отвореним 
питањем. ј.тарнанидис, Грчка просвета и Доситеј обрадовић, научни сасатанак слависта у вукове 
дане, 10/1, Београд, 1981, 235-240, 237.
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представљало је радикалну новину у грчкој просвети и то 
је, мишљење је, изазвало и велики део отпора који је вулга-
рис доживљавао. незадовољно његовим идејама и новим 
приступом просвети светогорско монаштво га протерује са 
атоса.60 вулгарисов утицај тиме није заустављен. његови 
ђаци проносе нове просветне идеје, које су од њега преузели, 
по различитим кра јевима грчког говорног подручја.61

центар доситејевог образовања на грчком говорном 
подручју62 била је грчка школа у Смирни ( од 1808. године на-
звана јевнађелском школом) основана 22. јуна 1733. године.63 
непосредан повод за њено основање био је двојак – насто-
јање да се спрече прозелитистичке активности језуита у 
Смирни и околним местима, али и жеља да се створи нови 
слој образоване грчке омладине која ће бити кадра да на 
више фронтова избори слободу своме народу. доситеј је у 
њу ступио 1765. године, након доласка са Свете горе, и у њој 
остао до 1768. године. додуше, он није кренуо намерно у 
Смирну – пошао је на патмос, да ступи у школу јерођакона 
макарија калогераса, школованог у цариграду, али није сти-

61 в. Ђорђевић, Грчка и српска просвета, Београд 1896, 87. након Свете горе евгеније вулгарис пре-
лази у цариград где 1761. године бива постављен за професора у тамо шњој патријаршијској школи у 
којој предаје три године. пошто је и ову дужност морао да напусти због отпора средине путује у лај-
пциг где проводи извесно време, да би се на крају скрасио на двору катарине друге. у русији постаје 
архиепископ и ту завршава свој живот. вулгарис је значајна личност за српски 18. век не само због свог 
просветног утицаја него и због једног обраћања епископату, клиру и верницима карловачке митропо-
лије које доситеј у својим списима нигде не помиње. Он, додуше, можда и да није знао за ово непри-
мерено мешање вулгариса у унутрашње црквене прилике карловачке митрополије. реч је о посланици 
коју је евгеније вулгарис са Свете горе послао Србима у угарској половином 18 века. вулгарис у њој 
опомиње Србе да због земаљског и политичког благостање не би смели да компромитују своју веру и 
да се окрену унији. Он овде наступа као директни инструмент грчких црквенополитичких интереса у 
односу на Србе, цариградске критике политике карловачких митрополита посебно павла ненадовића. 
(м. Бошков, посланица србима евгенија булгариса, зборник за историју матице Српске, 12, нови Сад, 1975, 102-114). 
нас ова посланица интересује због једне друге ствари која баца ново светло на вулгарисов просветар-
ски лик. у овом вулгарисовом обраћању примећен је један, од стране неких тумача, неочекиван однос 
овог аутора према световној мудрости. њу вулгарис критикује и показује њена ограничења у односу 
на суштинску мудрост Светих Отаца, који, чини нам се није довољно добро објашњен. 

62 доситеј је и приликом своја два боравка на крфу долазио у сусрет са грчким школством. за-
нимљиво је да доситеј приликом свог првог боравка на крфу не помиње школу никифора теотокиса 
отворену 1758. године, исте оне када је вулгарисова затворена на атосу. Он је за њу свакако морао чути 
пошто је на крфу био око 1763. године. када се по други пут нашао на крфу, доситеј је ступио у школу 
код андреја петрицопулоса, теотокисовог ученика и познатог филолога, где је провео више од године 
дана. (м. Стојановић, Доситејев крфски учитељ андреас петрицопулос, ковчежић, књ. 22-23, Београд 1985-6, 138-
-142, 140-141.)

63 н. вукадиновић, Грчка култура у време Доситејево, прилози за књижевност, језик, историју и 
фолклор, књ. 3, Београд 1923, 70-81, 75.

60 S. Runciman, The 
Great Church in Cap ti
vity: A study of the Pat
riarchate of Constan
tinople, Cambridge, 
2003/8, 220
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гао до ње него се скрасио у Смирни.64 из макаријеве школе 
произашло је мноштво знаменитих људи грчке просвете, а 
међу којима и јеротеј дендрин. наставни план грчке школе 
није нам остао сачуван, јер је велики пожар сагорео цело-
купну архиву. могуће га је донекле реконструисати на осно-
ву сачуваног плана патмоске школе из које је Смирнска, 
како рекосмо, потекла. на патмосу су изучавали теологију, 
јелинске писце, философију, реторику, латински језик и 
црквено појање. претпостављамо да је курикулум смирн-
ске школе био сличан ако не и идентичан.

архимандрит, проповедник и учитељ јеротеј дендрин 
био је родом са итаке. Он није школован на западу и имао 
је, као што нам је познато, својеврстан отклон од западне 
просвете. Сматрао је да она рађа атеизам који се после, пре-
ко западних ђака, шири међу народом.65

доситеј га описује као противника монашких злоупо-
треба, измишљених чудотворних икона и лажних мо штију, 
просјачења и прикупљања новца на њима.66 видимо да овај 
побројани скуп дендринових теолошких приговора неодо-
љиво подсећа на основне лутерове замерке цркви његовог 
времена. Овај дендринов теолошки рационализам тумачен 
је и као својеврсни теолошки компромис, излажење у сус-
рет очекивањима која су имали трговци и занатлије који су 
финансирали школу.67

пажљиво читање доситејевих описа учитеља и профе-
сора који су га поучавали, као и школа које је похађао, и 
других извора који о томе говоре, показује нам да је начин 
на који их је доситеј исликавао понекад и понегде натегнут, 
преувеличан и идеализован. доситеј је идеализовао како 
грке тако и немце,68 и оне код којих јесте учио и оне код 
којих је намеравао али није успео да ступи у школу. О чему 
се овде, заправо, ради?

погледајмо неколико примера. доситеј је у својој књи зи 
дао једну монохроматску слику евгенија вулгариса која је 
више пута била оспоравана. то је још очигледније у случају 
јеротеја дендрина.69 доситејев панегирички облик узно-
шења врлина јеротеја као учитеља и његове школе био је до 
сада барем на два места озбиљно доведен у питање. први је 
у аутобиографији адамантиоса кораиса, славног грчког 
про све титеља, у којој стоји да су он и његов брат, као ђаци 

64 Ibid., 71.

65 Ibid., 77.

66 доситеј Обрадовић, 
Живот и прикључе

нија, 101.

67 тарнанидис, op.cit, 
239.

68 M. костић, До си
тејев професор „слав
њејши филозоф ебер

хард“, зборник мати-
це српске за књи жев-

ност и језик, књ. 3, 
1955, нови Сад 1956, 

171-172.

69 када доситеј завр-
шава свој благодарни 
опис јеротеја дендри-
на он бележи: „…про-
поведајући и славећи 

ја добродетељ и име 
твоје, славим самога 
Бога који је извор и 

превејше: начало сва-
кога добра и бла-

годати“. (доситеј Обра-
довић, Живот и прикљу

ченија, 103). Он, да ли 
нехотице, у ствари на 
дендрина при мењује 

основне теоло шке 
концепције по што-

вања светих, њи хових 
икона и моштију.
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ове школе, у њој добијали „сиромашно об разовање са бога-
тим батинањем“.70 други је тај када је ден дрин спречио да 
јосип мисиодак добије црквену сти пендију за наставак сту-
дија у падови након што је завршио његову школу образло-
живши то речима да људи шко ловани на западу постају 
атеисти па потом шире атеизам код куће.71

доситеј, видимо из свега овога, дендрина портериште 
једнострано, не показује га у пуном светлу. Он и њега, као и 
поједине друге хероје своје идеолошке аутобио графије, тен-
денциозно укалупљује у улоге које су потребне његовом про-
светитељском плану. 

постојање одређених, назовимо их „прогресивистич ким“, 
тенденција у јеротејевом богословљу не исцрпљује целу ње-
гову теологију нити неизоставно – директно – потиче из 
западноевропских рационалистичких извора. Оне, заси-
гурно, нису на овај или онај начин недотакнуте њима. међу-
тим, таква здраворазумска критика злоупотреба побожно-
сти може да проистекне и из својеврсне пуноће времена, из 
сазревања људи који, реално сагледавши живот цркве, 
добронамерно упућују смирене критике ради њеног ис-
прављања.

какви су, у ствари, били просветитељи грчког говорног 
подручја које је срео или желео да сретне доситеј?

чајкановић је добро запазио да су они и поред све своје 
отворености ка новим културним и друштвеним идеалима 
ипак остали, сваки на свој начин и сваки у сво јој мери, вер-
ни и класичним православним теолошким погледима на 
свет и системима вредности „посредујући између западне и 
источне образованости“ тога доба.72

у њима су се, без сваке сумње, преламали векови и 
сучељавали различити духовни концепти. то није могло а 
да не остави дубоког трага на њихову мисао и педагошко 
дело. и они су, попут Срба школованих у кијеву амалгами-
рали традиционалну и нову теологију, а тумачење таквих 
теолошких синтеза увек зависи од идеолошких предзнака 
оних који се тог посла подухвате. мишљења смо да је упра-
во тако чинио и доситеј.

носиоци грчке просвете тога доба су, како наставници 
школовани у земљи али са новим сензибилитетом, тако и 
студенти који су своја образовања стицали у иностранству, 

70 Ђорђевић, op.cit., 
132, 139.

71 м. вукелић, До
ситеј обрадовић и 
Грци, дело доситеја 
Обрадовића: зборник 
радова, међународни 
научни скуп, Београд 
2008, 171-189, 181.

72 чајкановић, op.cit., 
62.
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били просветари под духовним патронатом цркве,73 – без 
обзира на све тензије и унутрашње напетости до којих је 
међу њима долазило, јаке националне ори јентације, подје-
днако усмерени и на очување православља од стране римо-
католичке, унијатске пре свега, опасности – зато се предава-
ла конфесионално полемичка теологија74 – тако и на просве-
ћивање широких народних маса.75

доситеј Обрадовић своје учитеље, као и самога себе уо-
сталом, у својим списима представља онаквима какви су 
потребни његовом просветитељском плану. упоредна ана-
лиза Живота и прикљученија и других историјских извора 
доситејеве епохе показаће нам да ни његови грчки учитељи 
па ни он сам, суштински нису одмакли од онога што је тар-
нанидис срећно назвао „смиреним рациона лизмом“,76 тео-
лошким ставом који не извлачи крајње деструктивне зак-
ључке и консеквенце из својих премиса. 

Сви они цркву и њене институције, тачније злоупотре-
бу истих, критикују као људи цркве, немајући на уму жељу 
да их бришу и потиру него коригују и усавршавају. Брисање 
и потирање, радикална секуларизација, биће же ља и пракса 
неких њихових ученика и следбеника, и то се мора имати на 
уму.

постоји својеврсна дихотомија између доситејевог жи-
вота и његовог описа сопственог живота. више пута нам се, 
с правом, чини да то није реч о једној истој личности. ма 
колико био спреман да о томе пише, у стварном животу, не-
што дубоко у доситеју њему није дало да повуче радикалне 
потезе који би у потпуности рашчистили са његовом идео-
лошком прошлошћу. неко би то назвао слабошћу, други, 
пак, верношћу. 

Студирање на универзитетима немачког говорног под-
ручја популарисале су протестантске средње школе које су 
похађали Срби.77

Срби су, поготово у у другој половини xvIII века,78 од-
лазили на протестантско-евангелистичке лицеје у Словачку 
који су били конципирани и вођени без прозелитизма, те су 
самим тим били посебно привлачни за православне. Оне су 
добијале на популарности пре свега због чињенице да су 
католичке школе биле агресивно прозелитистички конци-
пиране, те да су покушавале да своје ђаке преведу на унију.79

73 тарнанидис, op.cit., 
235.

74 Ibid., 235.
75 Стојановић, 

op.cit.,138.

76 тарнанидис, op.cit, 
239.

77 м. костић, српски 
студенти на универ

зитетима у халеу, 
лајпцигу и Гетингену у 

XVIII столећу, збор-
ник матице српске за 

историју, 44, нови 
Сад, 1991, 19-37, 19.

78 р. ковијанић, срби 
који су учили у сло

вачкој (1819. век), 
зборник матице 

српске ѕа књижевност, 
књ 19, св 3, нови Сад 

1971, 471-479, 471.

79 костић, op.cit, 20.
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најпознатије школе биле су у Братислави, кежмарку 
прешову, модри и трнави. професори ових школа били су 
Словаци и немци протестантске вероисповести.80 у јед ном 
таквом лицеју – у модри – доситеј Обрадовић је 1776-77. го-
дине као приватни ђак слушао философију.81

најзначајнији универзитет немачког говорног подручја 
за српске студенте налазио се, без сваке сумње, у халеу. Овај 
универзитет био је крајем 17. и првом половином xvIII века 
средиште пијетистичке побожности,82 да би потом израстао 
у центар теолошког рационализма.

пијетизам, као што знамо, гаји резерву према теолошкој 
теоријској мисли и окренутост практичном животу; негира 
тзв. спољашње форме побожности а афирмише унутрашње; 
инсистира на друштвеној корисности појединца; критикује 
различите форме празноверја а велича вредности образова-
ња и школства без којих није могуће спречити злоупотребе 
и омогућити правилан напредак људског друштва.83

халеовски пијетизам, израстао из програма религиозне 
обнове немачког теолога и педагога аугуста хермана Фран-
кеа убрзо након свог оснивања започео је ширење међу пра-
вославним народима, па и Србима. то се одвијало на два на-
чина. један је подразумевао долазак православних народа 
на универзитет у његове просветне и добротворне инсти-
туције. други је, опет, подразумевао одлазак пијетистичких 
проповедника и учитеља у друге средине, како на југ тако и 
на сами исток европе. почетком xvIII века они долазе на 
Балкан, где им карловачки митрополит мојсије петровић 
отвара пут ка сарадњи. Са радња Српске цркве и универзи-
тета у халеу добила је званичне оквире када је 1749. године 
на сабору у карловцима арсеније теофановић, студент из 
халеа, поднео слу жбени извештај о студирању наших људи 
у халеу.84

Блискост са протестантским духовним и интелектуал-
ним садржајима видимо и на простору српске црквене про-
свете. познато је да је један од професора у грчкој школи 
митрополита викентија јовановића био кијевљанин Симе-
он тодорски, који је студије завршио у халеу, и био активни 
сарадник тзв. Франкеовог круга, да би потом те идеје пре-
носио међу Србе и повезивао две средине у активну сарад-
њу. први управник славне Богородично-рождествене шко-

80 ковијанић, op.cit., 
472.

81 Ibid., 475.

82 пијетизам је покрет 
настао у лутеранској 
цркви крајем 17. века. 
Оснивач покрета је 
Филип јакоб Шпенер 
који је сматрао да се 
истински духовни 
живот може водити 
само у елитистички 
конципираним малим 
групама побожних 
хришћана жељних 
интензивнијег духов-
ног живота. Он је 
претпостављао „ре-
лигију срца“ до тада 
доминирајућој „ре-
лигији главе“. друга 
значајна личност овог 
покрета је август хер-
ман Франке, који је 
постао 1692. године 
професор у халеу. тада 
хале постаје центар 
пијетистичког поркета 
лутаранске немачке.

83 вуксан, 206.

84 Ibid., 205-208.



110 | ВлаДимиР ВукашинОВић

ле висариона павловића у петроварадинском шанцу био је 
матеј јеленек, Словак и пијетиста који је превео регуламент.85

постојао је још један начин – да се већ присутне и ин-
корпориране идеје у словенском, руском пре свега, књижев-
ном и богословском корпусу преносе кроз увоз и ширење 
књига у српску средину. најважније дело овога типа је, без 
сваке сумње, Духовни регуламент – програмски текст руске 
реформације. књига се, непосредно након објављивања у 
москви 1721. године, појављује и шири међу Србима86 и има 
утицај на организацију српског црквеног живота у Бео град-
ско-карловачкој митрополији почетком xvIII века. Основ-
на намера регуламента, како је с правом запажено, била је 
секуларизовање, а не позападњачење.87 држава русија се 
одвајала од цркве88 и попримала водећу и доминантну улогу. 
духовни извор оваквога поступка потиче из реформације, 
где су све духовне и мистичке димензије цркве укинуте, а 
она почела да бива посматрана као искључиво емпиријска 
институција за организовање духовног живота.89 теолошко-
црквени списи епохе петра великог, писани директно или 
индиректно руком теофана прокоповича, били су један од 
канала продора рационализма и секуларизма и у српско 
друштво прве половине xvIII века.90

до коначног преусмерења91 теолошке оријентације у ха-
леу – из класичног пијетизма у богословски рационализам 
дошло је након 1752. године када је на катедру теологије у 
халеу сео јохан Саломо Семлер (1725-1791), историчар цркве 
и блибличар, назван оцем рационализма, који је и сам по-
текао из пијетистичке средине али се другачије духовно и 
интелектуално развијао. захваљујући њему и његовим исто-
мишљеницима и следбеницима, теолошки факултет у ха-
леу назван је „тврђавом теолошког рационализма“.92

питање односа пијетизма и рационализма и про све-
ћености је одавно запажено. и пијетизам и просве ти тељ-

91 рационализам се у халеу појавио знатно раније, са првом професуром кристијана волфа (1679-1754). 
волф је 1704. започео да предаје математику, физику и натуралну теологију у халеу. након сукоба са 
пијетистичким окружењем он је са универзитета прогнан 1723. године. на исти ће се вратити 1740. и 
остати на њему до краја свог живота. по њему је људски ум био сам способан до допре до истине, мо-
ралног закона. Откровење стога није неопходна претпоставка спасења, а хришћанство није више 
сматрано спасењском религијом, него једном од спасењских религија. 

92 костић, op.cit., 22.

85 Ibid., 209.
86 наводећи садржај 

библиотеке манастира 
кувеждина 1937. годи-

не, Сава петковић 
помиње и три при-

мерка регуламента (С. 
петковић, Манастир 

кувеждин и Дивша у 
XVIII веку: грађа за 

историју фрушкогор
ских манастира, нови 

Сад, 1937, 36)
87 Florovsky, op.cit.,114.

88 м. костић, Духовни 
регуламент петра ве

ликог (1721) и срби – 
прилог историји нашег 

рационализма, збор
ник радова институ

та за проучавање 
књижевности сану, 

књ. 23, Београд 1952, 62.
89 Florovsky, op.cit.,116.

90 костић, op.cit., 89.
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ство одликују антитрадиционализам, индивидуализам и 
окренутост ка практичном, свакодневном, тзв. ствар ном и мо-
гућем. на прву руку могло би се рећи да је пи јетистички 
покрет, са својим презиром према доктринарном и незаи-
нтересованошћу за догматске разлике, прирпемио тло за 
теолошки рационализам ере просвећености. али овај од-
нос није тако једноставан. Око питања – да ли је пијетизам 
директно одговоран за секуларизацију европе коју је про-
све титељство донело, још увек се ломе копља.

у таквој атмосфери се формирају и српски ђаци. О срп-
ским студентима на универзитетима немачког говорног 
подручја у xvIII веку писао је, давне 1938. године, мита ко-
стић.93 на његова истраживања надовезала се шездесетак 
година након тога каталин хегедиш-ковачевић, истражи-
вањем оних извора који костићу нису били доступни – ма-
трикула, матичних књига ових универзитета.94

Она је показала да је универзитет у халеу, од свих уни-
верзитета немачког говорног подручја, привлачио нај већи 
број студената са Балкана а међу њима првенствено Србе. у 
халеу је, како је познато, постојала општа отвореност ка 
православном истоку, коју је пре свих охрабривао и под-
стицао август херман Франке.95

универзитет су најпре почели да похађају грци, и то од 
1703. године, да би их од 1711. године следили и руси. тек ће 
око 1730. године у хале почети да долазе студенти са терито-
рије угарске, али међу њима није било православаца.96 пра-
вославни студенти са ових простора почињу да долазе од 
1745. године.97 први српски студент теологије у халеу је гра-
бовачки монах арсеније теофановић, потоњи епископ ко-
стајнички, који је своје образовање започео у висарионовој 
рождество-богородичној школи у петроварадинском шан-
цу. О свом одласку у хале оставио је запис на рукопису 
кратки курс из логике и опште дија лектике, на коме пише 
да је студије у халеу започео октобра 1745. године.98

то је време у коме долази до извесне преоријентације 
или развоја основног духа халеовске просвете – са класич-
них пијетистичких темеља прелази се на рационализам и 
просветитељство нове генерације, чији су носиоци били 
христијан волф и јохан еберхарт.99 100

93 Студија му је прво 
објављена осебан оти-
сак из „Südostdeutsche 
Forschungen“, књ. III, 
св. 2 (минхен, 1938) да 
би потом била преве-
дена и поново објав-
љена као: м. костић, 
српски студенти на 
универзитетима у 
халеу, лајпцигу и Ге
тингену у 18. столећу, 
зборник матице срп-
ске за историју, 44, но-
ви Сад 1991, 19-37. Ову, 
другу, варијанту тек-
ста, и ми користимо. 
94 к. хегедиш-коваче-
вић, студенти са 
бал кана на универзи
тетима немачког 
језичког подручја у 18. 
веку, зборник матице 
српске за славистику, 
48-49, нови Сад 1995, 
145-165, 150.
95 Ibid., 153.
96 Ibid., 153.
97 Ibid., 154.
98 л. чурчић, Tрагови 
мало познатог профе
сора новосадске сло
венсколатинске шко
ле василија крижанов
ског, исходи и стазе 
српских књига 18. ве-
ка, нови сад 2006, 28.
99 јохан август ебер-
харт (1739-1809) и сам је 
био халски ђак, а по-
том од 1778. професор 
у халеу. теолог и по-
пуларни философ, 
промотер религијске 
толеранције и нату-
ралне теологије.
100 хегедиш-кова че-
вић, op.cit, 154.



112 | ВлаДимиР ВукашинОВић

истраживања халских матрикула показала су да је пра-
вославних теолога на халском универзитету у периоду од 
1690-1800. године било укупно 15, а од тога 11 Срба.101

нашу пажњу, по природи ствари, од свих српских сту-
дената на овом универзитету највише заокупља доситеј 
Об радовић. Он је у хале стигао у јесен 1782. године.102

на основу увида у матрикуле халског универзитета 
сазнајемо да је доситеј, уписавши универзитет у халеу, учи-
нио три значајна геста. О некима од њих је оставио писаног 
трага, друге је прећутао, док је треће делимично изложио. 
доситеј је писао о томе да је у халеу престао да носи мантију 
и да је ту обукао световно одело. О томе, пак, да се на уни-
верзитет уписао под својим крштеним именом – димитрије, 
а не монашким доситеј, које је и пре и после тога – ако из-
узмемо уписивање лајпцишки универзитет103 – увек кори-
стио, није записао ништа.104 такође није нашао за потребно 
да наведе да се он на универзитет прво уписао као студент 
математике, а не философије, естетике и натуралне теоло-
гије код најславнијег немачког философа професора еберхар
да,105 како је записао.

Ови доситејеви поступци довели су до тога да се по-
четно време боравка у халеу посматра као период у коме се 
доситеј колебао да ли да изврши потпуну секулари зацију 
свога живота. то се не може закључити само из чињенице да 
је он ту престао да носи мантију. мантију су у халеу скида-
ли и други православни клирици о чему имамо и остављена 
сведочанства. пошто је средина у ко јој су се нашли право-
славни клирици студенти гајила одређени степен анимози-
тета према јеврејима – на које су својим изгледом: дуга бра-
да, коса, тамне хаљине до зем ље они подсећали – њима је 
саветовано да се тако не носе. то је, уосталом, показао мита 
костић на примерима јо сифа путника и николе кишдо-
бранског, којима су службеници управе тамошњег студент-
ског дома на то скретали пажњу.106 дакле, скидање мантије 
није довољно добар разлог за ово мишљење. друга два, 
међутим, јесу.

доситеј није, на самом почетку студија, уписао теолош-
ки – један од три смера, универзитета у халеу. Определио се 
за математику која није била смер за себе него предмет са 
факултативним програмом. њега су могли слушати студен-

101 Ibid., 162. то су би-
ли: арсеније теофано-

вић, јефрем Ђорђе-
вић, Софроније кири-

ловић, павле вујић, 
исаија новаковић, 

јован николајев, јаков 
павловић, рафаило 

рајковић, Софроније 
поповић, петар рако-

вић и Самуил Белан-
шев. (Ibid., 161-162.)

102 костић, op. cit., 26.

103 к. хегедиш-кова-
чевић, Доситеј обра
довић у матрикулама 

халског универзите
та, доситеј Обра до-

вић – човек и дело ме-
ђу народима, научни 

састанак слависта у 
вукове дане, 19/2, Бео-
град, нови Сад, тршић, 

1989, 367-373, 370.

104 к. хегедиш-кова-
че вић, студенти са 

балкана на универзи
тетима немачког је
зичког подручја у 18. 

веку, 152.

105 к. хегедиш-
ковачевић, Доситеј 

обрадовић у матри
кулама халског уни

верзитета, 371.

106 Ibid., 367.
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ти сва три смера а на то су охрабривани указивањем да је 
математика неопходно потребна за по бољшање живота чо-
века у грађанском сталежу. претпо ставља се да је доситеј, 
колебајући се поводом своје бу дуће каријере и животне суд-
бине, размишљајући да пре ђе у грађански сталеж, у прву ру-
ку одбарао овај предмет.107 касније се предомислио и пре-
шао на теолошки смер.108

доситеј је априла 1783. године прешао у лајпциг где је на 
тамошњем универзитету слушао предавања професора Бор-
на из физике као и, што је још важније за његово теолошко 
формирање, проповеди чувеног проповедник георга јоаки-
ма цоликофера (George Joachim Zollikofer, 1730–1788).109 до-
ситеј је био толико одушевљен цоликофером да је превео и 
једну његову беседу – Слово поучително господина георгија 
јоакима цоликофера.110

Одабирање школе коју ће Срби похађати у xvIII веку 
оставило је дубоког трага на српском црквеном и друштве-
ном животу. Судбину српске културе и српске теологије, у 
крајњој линији – онога што ми данас добрим делом јесмо, у 
xvIII столећу усмерили су и обликовали српски студенти, 
на првом месту – школовани калуђери. Од тога где су били 
школовани, као и тога каква су духовна и интелектуална 
интересовања и афинитете гајили, зависило је и то којим ће 
путем сами поћи, а потом за собом повести генерације које 
ће доћи након њих.

два велика школска центра тога времена – кијевска ду-
ховна академија и универзитет у халеу, враћали су Српском 
народу његову надарену децу са измењеним уверењима и 
погледима на свет.

на први поглед изгледа да ђаци ових просветних ин-
ституција припадају двема богословски и културолошки 
супротстављеним групацијама. у једној мери они то сигур-
но и јесу. код једне је приметан римокатолички, а код друге 
протестантски утицај. да ли је то, међутим, цела истина? 
Ствари су, како смо показали, много компликованије и сло-
женије од ове, познате а поједностављене слике. 

кијевска духовна академија је у великој мери обележи-
ла црквени и национални живот Срба у xvIII веку. Она, 
међутим, не представља доктринарно монолитни феномен. 
напротив. у њој се смењују теолошка усмерења и сучељавају 

107 Ibid., 371.
108 Ibid., 372.
109 костић, op.cit, 27.
110 H. Walter, Доситеј 
и лајпциг, доситеј 
Обрадовић – човек и 
дело међу народима, 
научни састанак сла-
виста у вукове дане, 
19/2, Београд, нови 
Сад, тршић, 1989,  
355-366, 362.
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различити богословски утицаји. Они се, наравно, прожи-
мају и сапостоје кроз деценије. Стога није лако, ако је уоп-
ште могуће, дати једну црно-белу слику ове школе и њеног 
доприноса развоју српске теологије.

иако је свим силама настојала да интелектуално и ду-
ховно обујми и изрази православно богословље, кијевска 
духовна академија је током векова била под, како смо виде-
ли, различитим утицајима. први период, назовимо га, моги
лијански – од 1625. до 1700. године, карактерише јак утицај 
римокатоличког богословља. други, прокоповичевски, од 
1705. до 1718. године, овоме супротставља модерну проте-
стантску теологију. Ове две струје потом настављају да 
сапостоје, не баш увек на мирољубив начин, у курикулуму 
и наставним методима кијевских професора. и управо у 
такву средину долазе српски ђаци.

теологија коју они усвајају представља занимљив спој 
конфесионално-полемичког богословља са јаким елементи-
ма католичког и протестантског утицаја на проблемским, 
појмовним и методолошким нивоима. тело православне тео-
логије, њену догматску структуру, они одевају у хаљине ве
ре, теолошки вокабулар и стил богословствовања, саздане по 
новим кројевима, новим културним формама и обрасцима, 
које, треба увек имати на уму, то исто тело на себи својствене 
начине и покривају и откривају, те стога никада нису од се-
кундарног, мање важног, значаја, како то умеју да устврде 
богословљу несвикли умови.

Срби у академију почињу да долазе 1721. године, три 
године након што је прокопович у њој престао да буде про-
фесор. зато се утицај његовог богословља како на њих у ака-
демији тако и изван ње ширио првенствено кроз његова дела. 

дубока решеност да очувају православну теологију, ње-
ну еклисиологију на првом месту, спречила је кијевске про-
фесор да оберучке и трајно прихвате прокоповичеве про-
протестантске моделе цркве и њеног унутрашњег и спо-
љашњег устројства. то их је држало ближе традиционалним 
обрасцима, које су лакше препознавали у католичком бого-
словљу. 

због тога се теологија Срба кијевских ђака, међу које 
спадају рајић и новаковић, креће у оквирима традиције и 
никада не престаје да бива богословљем цркве. Она пред-
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ставља одређену контратежу теологији студената са уни-
верзитета немачког говорног подручја, али и академијâ ма-
ле и велике русије које су се, у одређеним периодима, нашле 
под већим или мањим протестантским утицајем.

Ову теологију можемо пратити на основу приличног 
броја штампаних и рукописних дела којa су нам њени носи-
оци оставили. у њима није тешко сагледати њене врлине 
али и открити одређене недостатке које ово богословље има. 
у суштини доктринарно верно класичном хришћанском 
богословском мишљењу, понекад пребрзо да усвоји и пре-
узме стране и у нашој средини непостојеће теолошке про-
блеме и контроверзе, термине и схватања, неуморно у од-
брани верских и националних интереса, склоно клерика-
лизму, богословље поменутих кијевских ђака створило је 
здраву противтежу другачијем разумевању цркве и хриш-
ћанства које је долазило из других крајева европе. Сучеља-
вање ова два приступа омогућило је динамично и релатив-
но избалансирано развијање српске теологије.

теологија xvIII века суочена је са просветитељским по-
кретом. то се прелама и кроз животе српских студената, ме ђу 
њима и доситеја Обрадовића. постоје три основна извора 
из којих је доситеј Обрадовић црпео своје просветитељство. 
то су руска теолошка и грађанска литература, грчка про-
света, и западноевропско високо школство.

доситејево школовање у грчкој у великој мери утицало 
је на његово духовно и интелектуално формирање. Он се 
тамо, највише у грчкој школи јеротеја дендрина, упознао са 
основама нововековног просветитељства са којим се сусрео 
у форми смиреног рационализма, теолошког усмерења у ко-
ме се и он, ма колико то некада не био вољан да прикаже, и 
сам у свом каснијем животу најчешће кретао. грчко про-
светитељство, и сâмо једним делом израсло из европског 
протестантизма и његових богословских поставки, другим 
аспектима свог постојања никада није до краја раскидало 
везу са црквом, нити гајило амбиције да њену друштвену 
улогу уклони.

Школовање Срба на теолошком факултету халеовског 
универзитета одвијало се након тријумфа теолошког раци-
онализма и потискивања пијетистичких идеја у овој школи. 
у то време на универзитет долазе Срби. први Србин сту-
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дент уписује факултет 1745. године, пет година након што је 
тријумфално враћен на катедру кристијан волф, а доситеј 
на факултет долази 1782. године, у време потпуне доминације 
еберхардове рационалистичке теологије. Српски студенти 
теологије ће на овом универзитету усвајати принципе ра-
ционалистичке натуралне теологије, а не класичног пије-
тизма. класичан пијетистички утицај из халеа ће међу Србе 
долазити другим путем.

пијетистички утицаји на Српску цркву, културу и дру-
штво, уопште не долазе, како се површно мислило, са запа-
да, кроз непосредан сусрет са њеним изворима – било то на 
универзитету у халеу или протестантским лицејима; са њи-
ма су се Срби сретали преко других, источних и словенских 
извора. то су, на првом месту, била дела теофана прокопо-
вича и његових следбеника. у њима није тешко пратити тра-
гове пијетистичког популарног богословља. један од таквих 
извора, сигурно најпознатији, била је црквено-политичка 
реформа петра великог и теофана прокоповича, исказана 
у Духовном регуламенту. 

Без обзира на све разлике које су гајили у свом присту-
пу богословљу, месту и улози цркве и религије у друштву, 
српски студенти који су у xvIII столећу школовани, како 
рекосмо на почетку овога рада, „по туђим царствима“, када 
су се вратили у матичне крајеве у својим каснијим активно-
стима имају један неспорни заједнички именитељ. то је би-
ло високо вредновање школства као најбољег начина про-
мовисања идеја и вредности које суштински треба да пот-
помогну промене и развој српског друштва. 

институција од централног значаја за остваривање ова-
квих идеја, целог овог програма, била је школа. друштво, па 
и црква у њему, могли су бити преображени и промењени 
само кроз исправно, планско и програмско школовање но-
вих генерацаија, носилаца промена. 

зато је већина Срба школованих у иностранству: или 
отварала школе, или у њима предавала. Београдска велика 
школа отворена 1808. и богословија 1810. године – доситеја 
Обрадовића, префектура и професура дионисија новако-
вића у висарионовом новосадском Духовном колегијуму из 
1743. године, професура теологије јована рајића у истој шко-
ли из 1764., а географије и реторике у латинској школи у Сре-
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мским карловцима из 1760. године – показују нам да су сви 
српски студенти, по повратку са школовања, донели клице 
просветитељства – било да је оно нагињало секуларизму и 
рационализму, било да је реч о богословском разумевању 
истог феномена. 
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