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ПРЕДГОВОР

Књи га др Мо ни ке Фин (Monica Fin) ре зул тат је ње них 
ду го го ди шњих ис тра жи ва ња којa је во ди ла при пре ма ју ћи 
док тор ску те зу под на сло вом Ки јев–Бу дим–Ве не ци ја, цен
три ства ра ња срп ске културе XVI II ве ка. По сред нич ка 
уло га Ди о ни си ја Но ва ко ви ћа (Ki ev–Bu da–Ve ne zia. I c en tri d i 
formazione della cultura serba nel Settecento. Il  ru olo mediatore 
di Dionisije Novaković) – ко нач но сјај но од бра ње ну 2012. 
го ди не на Уни вер зи те ту у Па до ви и у од но су на ту оп шир-
ну ди сер та ци ју пред ста вља ње ну по ма ло скра ће ну (за 
фраг мен те о епи ско пу Ди о ни си ју Но ва ко ви ћу) вер зи ју. 

Мо но гра фи ја је сте ве о ма ва жан и ам би ци о зан по ку-
шај опи си ва ња уло ге и зна ча ја три спо ља шња кул тур но- 
-по ли тич ка цен тра за фор ми ра ње и раз вој кул ту ре (у то ме 
пре све га књи жев но сти) Ср ба, у пе ри о ду ко ји за исто ри ју 
на ро да пред ста вља зна чај ну це зу ру пре ла за од мо де ла 
пост ви зан тиј ске пре ма но вој кул ту ри, осло ње ној на за-
пад но е вроп ске уз о ре. Пер спек ти ва ода бра на у књи зи без 
сум ње је сте novum у ис тра жи ва њи ма осам на е сто ве ков не 
срп ске кул ту ре – омо гу ћу је знат но ши ре (не го што је до 
са да би ло при сут но у по је ди нач ним сту ди ја ма на те му кон-
крет них цен та ра и ства ра ла ца) са гле да ва ње про це са и по-
ја ва ка рак те ри стич них за но ву – ба рок ну и про све ти тељ-
ску – срп ску кул ту ру на под руч ју Аустро у гар ске. До зи ван 
у књи зи, кон кре тан при мер књи жев не и кул тур не де лат-
но сти Ди о ни си ја Но ва ко ви ћа, ки јев ског ма ги стра и срп-
ског епи ско па ве за ног за Бу дим, чи је је де ло штам па но у 
Ве не ци ји, омо гу ћу је аутор ки ре кон струк ци ју за мр ше них 
пу те ва ути ца ја сре ди на и уста но ва – но си ла ца еле ме на та 
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кон сти ту тив них за два раз ли чи та кул тур на мо де ла, па и 
пре ци зи ра ње ми шље ња на те му ком пли ко ва ног, па ра док-
сал но по сред ством Ки је ва и Мо скве, укљу чи ва ња срп ске 
кул ту ре и књи жев но сти у раз вој не то ко ве за пад но е вроп-
ских кул ту ра. 

Вре мен ски оквир ис тра жи ва ња од ре ђу ју у књи зи 
исто риј ско-кул тур ни до га ђа ји у пр вом ре ду бит ни из пер-
спек ти ве срп ске кул ту ре – Ве ли ка се о ба (1690), ко јом по сте-
пе но по чи ње пе ри од но ве – ба рок не кул ту ре на под руч ју 
да на шње Вој во ди не и отва ра ње вра та про све ти тељ ским 
иде ја ма те ре зи јан ско-јо зе фин ске ре фор ме (1770, 1780). 
Ипак, са тач ке гле ди шта ра ђа ња но ве кул ту ре, кључ ни део 
к њи ге по све ћен уло зи Ки јев ско-мо ги љан ске ака де ми је на 
очи гле дан на чин по ме ра ре флек си ју на под руч је Жеч по спо-
ли те, тј. до га ђа је, про це се и (пољ ско) укра јин ске ства ра о це 
још из XVII ве ка. 

Сва ки од пред ста вље них де ло ва у књи зи по све ће них 
по је ди ним цен три ма уно си у ис тра жи ва ње фор ми ра ња 
но вог ли ка срп ске кул ту ре XVI II ве ка мно го но вих ин фор-
ма ци ја и до пу на, омо гу ћу ју ћи де таљ ни ју и пот пу ни ју ре-
кон струк ци ју про це са.

Пре ма то ме, пр во на тлу срп ске на у ке о књи жев но сти 
то ли ко де таљ но пред ста вља ње про ме на ко је су се из вр ши ле 
у окви ру на уч ног про гра ма Ки јев ско-мо ги љан ске ака де-
ми је – да кле про ме на у ко ји ма су се ис по љи ли од брам бе ни 
ме ха ни зми пра во сла вља на кон пот пи си ва ња брет ске уни-
је и ко је су во ди ле пре о бра жа ју те о ло ги је (по пр ви пут као 
на уч не ди сци пли не) и књи жев но сти (фор ми ра не под ути-
ца јем пољ ског и за пад но е вроп ског пре по ро да и ба ро ка), 
до зво ља ва бо ље раз у ме ва ње ти по ло шки слич них пре о-
бра жа ја срп ског осам на е сто ве ков ног кул тур ног мо де ла. 
Тај мо дел, „ла тин ски у фор ми а пра во сла ван у су шти ни“, 
по чет но при ме њи ван у од брам бе ној функ ци ји, мо дел, ко ји 
ће по сред ством ђа ка (укра јин ских и срп ских) из Ки јев ске 
ака де ми је би ти пре не сен на срп ско тло, вре ме ном је, та-
ко ђе, про кр чио пут и не по сред ном ути ца ју већ про све ти-
тељ ске за пад не кул ту ре.
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Та бан/Бу дим као цен тар срп ске за јед ни це под окри-
љем Бу дим ске епар хи је, по го то ву у пе ри о ду де лат но сти 
ки јев ског ђа ка епи ско па Ди о ни си ја Но ва ко ви ћа, ја вља се 
као је дан од нај спо соб ни јих за при хва та ње кул тур ног мо-
де ла раз ви је ног на тлу пољ ске Укра ји не. Ар хив ски до ку мен-
ти до ко јих је сти гла аутор ка књи ге, ис тра жи ва ња де ла, 
као и – иако чи сто цр кве ног – у су шти ни про све ти тељ ског 
про гра ма епи ско па Но ва ко ви ћа – по твр ђу ју из у зет но ва-
жну уло гу тог цен тра пр ве срп ске ин те ли ген ци је све тов ног 
ка рак те ра, отво ре не за ино ва тив не про све ти тељ ске иде је.

 Тре ћи спо ља шњи пре ма но во на ста лом у XVI II ве ку 
на тлу да на шње Вој во ди не по ли тич ко-кул тур ни цен тар 
– Ве не ци ја – пред ста вље на је у књи зи као сво је вр стан кул-
тур ни мост, ко ји по сред ством штам пар ске де лат но сти по-
ве зу је Ср бе са За пад ном Евро пом. Де таљ но из ло жен рад 
ти по гра фи је Ди ми три ја (Dimitrios Theodossiou) и Па на 
Те о до си ја (Pano Theodossiou), срп ска сре ди на за њу ве за на, 
а та ко ђе суд би на ов де штам па них књи га (иако по твр ђи-
ва них пе ча том мо сков ске ти по гра фи је) у не ком сми слу 
сим бо лич ки за вр ша ва по ку шај ре кон струк ци је сло же ног 
спле та кул тур них ути ца ја три спо ља шња цен тра, отва ра-
ју ћи уз то, исто вре ме но, и но ве ис тра жи вач ке пер спек ти ве 
и пи та ња.

Гра ђа из о ста вље на у књи зи, по све ће на лич но сти Ди-
о ни си ја Но ва ко ви ћа, ко ја спа ја три опи си ва на цен тра, 
знат но до пу њу је ре флек си ју и до са да шња ис тра жи ва ња 
на те му ње го вог ства ра ла штва и уло ге у кул ту ри, те се на-
да мо да ће уско ро би ти об ја вље на.

Проф. До ро та Гил





УВОД 

У це ло куп ној срп ској исто ри ји XVI II век се углав ном 
сма тра ве ком тран зи ци је у кон тек сту ко ре ни тих про ме на 
ко је су се у тој епо хи де си ле у свим кључ ним аспек ти ма 
жи во та срп ског на ро да, од дру штве ног и по ли тич ког до 
кул тур ног и умет нич ко-књи жев ног. Ова тран зи ци ја се 
сме шта из ме ђу два пре суд на до га ђа ја те епо хе, тј. Ве ли ке 
се о бе (1690) и те ре зи јан ских и јо зе фин ских ре фор ми се-
дам де се тих и осам де се тих го ди на XVI II векa: за пра во из-
ме ђу ове две тач ке на ста је и раз ви ја се срп ска кул ту ра 
осам на е стог ве ка ко ју обе ле жа ва ју нај пре ба рок не, а за тим 
про све ти тељ ске стру је. 

У по гле ду срп ске кул ту ре, то ком XVI II ве ка при ме-
ћу је се су штин ски пре ла зак са пост ви зан тиј ског кул тур ног 
мо де ла – ве за ног за ста ру сред њо ве ков ну тра ди ци ју и цр кве-
но сло вен ски еле мент – на мо дер ну кул ту ру европ ског ба-
ро ка. Тај се пре ла зак до го дио по сред ством Ки је ва и Мо скве 
и ти ме омо гу ћио ула зак срп ске кул ту ре и књи жев но сти у 
нај ра зви је ни је то ко ве за пад не кул ту ре: као по сле ди ца то га, 
по чет ком XIX ве ка и ме ђу Ср би ма се ра ши рио дух европ-
ског ро ман ти зма ко ји је у оно до ба из ра жа вао иде а ле ко ји 
ће отво ри ти пут по кре ти ма срп ског на род ног пре по ро да.

То ком чи та вог XVI II ве ка срп ски на род је жи вео у 
те шким усло ви ма, пот чи њен с јед не стра не Хаб збур шкој 
мо нар хи ји, с дру ге Осман ском цар ству. У тим не за вид ним 
при ли ка ма Ср би су мо ра ли да се бо ре за од бра ну вла сти-
те кул ту ре ко ју је ду го вре ме на гу ши ла стра на до ми на ци-
ја и ко ја се пре о бра жа ва ла у раз ли чи тим цен три ма ван 
ге о граф ских гра ни ца Ста ре Ср би је. Циљ ове сту ди је је 
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упра во да де фи ни ше уло гу и зна чај по ли тич ко-кул тур-
них цен та ра Ки је ва, Бу ди ма и Ве не ци је у про це су развоја 
срп ске кул ту ре XVI II ве ка, у ве зи са пре ла ском са пост ви-
зан тиј ског кул тур ног мо де ла на за пад но е вроп ски мо дел. 

Углав ном се сту ди је по све ће не срп ској кул ту ри XVI II 
ве ка кон цен три шу на по је ди нач не цен тре и/или ис так ну те 
лич но сти епо хе. Мо ја сту ди ја пак пред ста вља по ку шај да се 
то пи та ње об ра ди из ши ре пер спек ти ве и да се ре кон стру и-
ше сплет кул тур них ути ца ја по те клих из ова три цен тра и 
из за њих зна чај них уста но ва, од но сно Мо ги љан ске ака де-
ми је у Ки је ву, Бу дим ске епар хи је у Бу ди му и штам па ри је 
Ди ми три ја и Па на Те о до си ја у Ве не ци ји. 

Ова три цен тра ме ђу со бом по ве зу је лич ност Ди о ни-
си ја Но ва ко ви ћа, не ка да шњег ђа ка Ки јев ско-мо ги љан ске 
ака де ми је, по том ма ги сте ра у Но во сад ској бо го слов ској 
шко ли и срп ског епи ско па у Бу ди му, као и пи сца Епи то ма, 
јед ног од нај ра спро стра ње ни јих тек сто ва срп ске ли те ра-
ту ре XVI II ве ка ко ји је штам пан у Ве не ци ји 1767. го ди не. 
Но ва ко ви ће во де ло и жи вот, по мно го че му нео би чан и тек 
не дав но по но во от кри вен за хва љу ју ћи пре све га про у ча-
ва њи ма Вла ди ми ра Ву ка ши но ви ћа, пре пли ћу се са пу тем 
ко јим је кул тур ни пољ ско-укра јин ско-ру ски мо дел, раз-
ви јен на Ки јев ској ака де ми ји из ме ђу XVII и XVI II ве ка, 
сти гао до угар ских Ср ба и ра ши рио се у за јед ни ца ма сме-
ште ним у раз ли чи тим цен три ма Бу дим ске епар хи је: у то ме 
је би ла дра го це на упра во по сред нич ка уло га Но ва ко ви ћа, 
ко ји се за ла гао за ши ре ње ки јев ског ака дем ског ду ха кроз 
свој пе да го шки и књи жев ни рад. 

Да кле, из бор три го ре на ве де на цен тра на пра вљен је 
има ју ћи у ви ду Но ва ко ви ће ву лич ност. С дру ге стра не, 
вре мен ски оквир про у ча ва не епо хе дат је на осно ву исто-
риј ско-кул тур них до га ђа ја ко ји се сма тра ју кључ ним за исто-
ри ју срп ског на ро да, од но сно Ве ли ке се о бе, ко ја је обе ле-
жи ла по че так но ве срп ске ба рок не кул ту ре на те ри то ри ји 
са да шње Вој во ди не, те отво ри ла вра та про све ти тељ ским 
идеа ли ма ко ји су се за тим кон кре ти зо ва ли у те ре зи јан ским 
и јо зе фин ским ре фор ма ма се дам де се тих и осам де се тих 
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го ди на и ко је обе ле жа ва ју крај њу вре мен ску ме ђу  о ве сту-
ди је.1

У по гле ду струк ту ре, рад је по де љен на два де ла. 
Пр ви део на са жет на чин пред ста вља по ли тич ко-дру-

штве не и кул тур не чи ни о це у срп ском дру штву XVI II ве-
ка с ци љем да се по ста ве глав не пре ми се. Дру ги део је 
усред сре ђен на Ки јев, Бу дим и Ве не ци ју у по ку ша ју да се 
за сва ки од ових цен та ра ра све тли спе ци фич на уло га ко ју 
су има ли у раз во ју срп ске кул ту ре XVI II ве ка. 

Ки јев, као крај њи ис ток срп ске кул тур не ге о гра фи је 
у про у ча ва ној епо хи, пред ста вљао је то ком ви ше од по ла 
ве ка мо дел на ко ји су се угар ски Ср би угле да ли са по ве ре-
њем и ди вље њем у по нов ном ства ра њу вла сти те кул ту ре. 
Пољ ско-укра јин ско-ру ски кул тур ни мо дел, раз ви јен на 
Мо ги љан ској ака де ми ји, ла тин ски у фор ми, а пра во сла ван 
у су шти ни, до сти гао је свој вр ху нац у до ме ну те о ло ги је. 
Ра ши рио се ме ђу Ср би ма у Угар ској нај пре за хва љу ју ћи 
де ло ва њу укра јин ских учи те ља ко ји су до шли у да на шњу 
Вој во ди ну два де се тих и три де се тих го ди на XVI II ве ка, а 
по том кроз ис ку ства срп ских ђа ка обра зо ва них на Мо ги-
љан ској ака де ми ји, пре свих Ди о ни си ја Но ва ко ви ћа.

По гла вље по све ће но Бу ди му на сто ји да од ре ди, и на 
осно ву ар хив ских до ку ме на та, дру штве но уоб ли че ње и 
кул тур ну ди мен зи ју срп ских за јед ни ца Бу дим ске епар хи-
је, еман ци по ва ни јих и са мим тим при род но спрем ни јих 
да при хва те и аси ми ли ра ју ино ва тив на уче ња и иде је Ди-
о ни си ја Но ва ко ви ћа ко ји је по стао њен епи скоп 1750. Из 
ши ре пер спек ти ве, ове за јед ни це су мо гле би ти по сма тра-
не као иде ал на пу бли ка ко јој су се обра ћа ли он да шњи срп-
ски књи жев ни ци: ов де је за пра во на ста ла пр ва ин те ли-
ген ци ја све тов ног ка рак те ра ко ја је вр ло бр зо при хва ти ла 
про све ти тељ ска на че ла. 

Ко нач но, уло га Ве не ци је је не ми нов но ве за на за исто-
ри ју срп ске књи ге и штам пар ства. У по гла вљу по све ће ном 

1 У де лу по све ће ном Мо ги љан ској ака де ми ји у Ки је ву раз ма тра ју 
се и до га ђа ји, про це си и лич но сти ве за ни за Пољ ско-ли тван ску уни ју у 
XVI ве ку.
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гра ду Све тог Мар ка ана ли зи ра се ак тив ност штам па ри је 
Гр ка Ди ми три ја Те о до си ја ко ји је од 1758. то ком по ла ве ка 
штам пао књи ге на „илир ском“ пи сму на ме ње не Ср би ма, 
ме ђу ко ји ма Но ва ко ви ћев Епи том. Осим као ве ли ки штам-
пар ски цен тар у ко ји су се Ср би увек вра ћа ли да би штам-
па ли сво је књи ге, Ве не ци ја је слу жи ла и као кул тур ни мост 
из ме ђу бал кан ских на ро да и За пад не Евро пе. 

На кра ју, што се ти че Ди о ни си ја Но ва ко ви ћа, у пр вом 
пла ну на ла зе се ње гов пе да го шки рад и по ку ша ји да мо-
дер ни зу је срп ски школ ски си стем пре ма ки јев ском обра-
сцу: у све тлу тих еле ме на та Ди о ни си је Но ва ко вић се мо же 
сма тра ти нај ве ћим пред став ни ком пр ве фа зе срп ског про-
све ти тељ ства, чи сто све ште нич ког ка рак те ра.

Ауторска напомена

Из штам пар ских раз ло га усва ја се фо нет ска тран скрип ци ја ста рих 
насло ва, пре ма срп ској упо тре би, при че му се ели ми ни шу сви из над на-
пи са ни зна ко ви. Ори ги нал ни об лик на ла зи се у Би бли о гра фи ји.



ПР ВИ ДЕО

СРП СКИ XVI II ВЕК





1. ПО ЛИ ТИЧ КО-ДРУ ШТВЕ НЕ ПРИ ЛИ КЕ  
СР БА У УГАР СКОЈ

Осам на е сти век, и у Ср ба, „чуд но“ је до ба. 
Пре бо гат је зби ва њи ма, убр за ним ко ра ци ма, вар-
ка ма, при ви ди ма, и из не на ђе њи ма. За час се не ка 
за се да у ње му пре ви ди, и још бр же – за ве де у стра-
ну. Мо ра му се, го то во увек, при ла зи ти из да ле ка, 
и са „све зна њем“ у ру ка ма, да би се про ни кло у 
ње го ве по за ди не, „ра зро ко сти“, кон тек сте, и ино-
сло вље ња, и нео п ход но је – вр ло че сто – по ја ве 
ње го ве чи та ти „из ме ђу ре до ва“, да би се тмур њи-
хов раз да нио (Ер чић 1986: 40).

Да би се бо ље раз у ме ле при ли ке у ко ји ма се на ла зио 
срп ски на род по чет ком XVI II ве ка, тре ба се нај пре за у ста-
ви ти на по ли тич ким до га ђа ји ма ко ји су обе ле жи ли крај 
XVII ве ка и у ко је је срп ски на род био ди рект но укљу чен. 

Беч ки рат и Ве ли ка се о ба

Ду га оп са да Бе ча, ко јом је у ју лу 1683. по чео ве ли ки 
Беч ки рат, још је дан у ни зу су ко ба из ме ђу Ту ра ка и Хаб-
збур шке мо нар хи је, за вр шио се по ра зом Ви со ке пор те до-
во де ћи до од лу чу ју ћег пре о кре та на рат ној сце ни ју го-
источ не Евро пе. Ју нач ка од бра на аустриј ске пре сто ни це 
и по бе да вој ске Све те ли ге у по след њој би ци би ли су за 
 А у стриј ску мо нар хи ју увод за по нов но осва ја ње угар ских 
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те ри то ри ја и по сте пе но сла бље ње тур ске до ми на ци је на 
Бал ка ну.2

У са ве знич ким ре до ви ма на ла зи ло се и мно го срп ских 
вој ни ка чи је је при су ство би ло од су штин ског зна ча ја за 
осло ба ђа ње ис точ ног де ла Бал кан ског по лу о стр ва. У свим 
су ко би ма у ко ји ма се про тив Ту ра ка бо ри ло за кон тро лу 
над Бал кан ским по лу о стр вом, ве ли ке европ ске си ле (Хаб-
збур шка мо нар хи ја, Мле тач ка ре пу бли ка и од кра ја XVII 
ве ка Ру ско цар ство) увек су гле да ле на Ср бе као на са ве-
зни ке ко ји ће се по по тре би по бу ни ти и уз др ма ти уну тра-
шњу рав но те жу Осман ског цар ства. Та ко су се пре ве ли ких 
вој них кам па ња ме ђу њи ма по ја ви ли ди пло мат ски аген ти 
ве ли ких си ла, пре пу ни ле пих ре чи и обе ћа ња о сло бо ди 
ко ја су се на кра ју не по гре ши во по ка за ла пра зна и не ре ал на. 
Са сво је стра не, Ср би су ве ро ва ли у та обе ћа ња, бо ри ли 
се и ги ну ли, до че ку ју ћи де сет ко ва ни без број не ми ров не 
спо ра зу ме, пре пу ште ни на ми лост тур ским вла сти ма, или 
у по ку ша ју да од њих по бег ну, при мо ра ни да на пу сте сво је 
до мо ве и кре ну пут не по зна тих зе ма ља.3

У вре ме Беч ког ра та срп ски на род се на ла зио из ме ђу 
две ва тре: већ ве ко ви ма је под но сио ото ман ски ја рам и 
са њао о не за ви сно сти, а ипак ни је на ме ра вао да ису ви ше 
отво ре но ста не на стра ну ка то лич ких „Не ма ца“, у стра ху 

2 У по гле ду ове те ме исто ри о гра фи ја је обим на; уп. ИСН 2000, III/1: 
491−508 (Ср би у Ве ли ком ра ту 1683–1699: од по ра за тур ске вој ске код Бе ча 
до па да Бе о гра да 1683–1688) и Ба та ко вић 2010: 116−117.

3 Јед но од нај чу ве ни јих све до че ња о опу сто ше но сти срп ских зе ма ља 
на кон ми гра ци ја ка се ве ру Бал кан ског по лу о стр ва ду гу је мо Ата на си ју 
Да ска лу Ср би ну, ко ји је око 1690. го ди не са ста вио исто ри о граф ско-ме-
мо ар ски спис свог пу то ва ња. Он пи ше: „Би да кле, ка да до пу сти Бог Тур-
ци ма и овла да ше мно гим грч ким кра је ви ма. А по том се устре ми ше на 
срп ску зе мљу, и опи ра ху им се Ср би све до 50 го ди на, и та ко бож јим 
до пу ште њем из не мо го ше. И по бе ди ше Тур ци. И та да у та вре ме на би 
ра зо ре на сва срп ска зе мља. И не оста де се ти део љу ди. А ма на сти ри ве-
ли ки сви за пле ње ни и ра зо ре ни би ше. А бо гат ства цр кве на све раз гра-
би ше Тур ци и Та та ри, као што све до чи ле то пи сац срп ски Ге ор ги је, ар хи-
ман дрит ра ва нич ки“ (Ба та ко вић 2010: 115). Ата на си јев текст, под на зи вом 
О срп ским ца ре ви ма и о ра ту ца ра тур ског са ца рем хри шћан ским и о 
пу сто ше њу зе мље срп ске, био је на ме њен ру ској ца ри ци Со фи ји, се стри 
ца ра Пе тра Ве ли ког (ИСН 2000, III/1: 548).
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од пре ла ска из јед не стра не доминацијe под дру гу. Ус пе си 
Све те ли ге, по себ но осло бо ђе ње Бе о гра да 1688. под вођ-
ством Мак си ми ли ја на Ема ну е ла II Ба вар ског, про бу ди ло 
је у срп ском на ро ду ни ка да на пу ште ни сан о осло бо ђе њу 
од ото ман ске до ми на ци је и ства ра њу но ве не за ви сне кра-
ље ви не на сло бод ној те ри то ри ји. 

С дру ге стра не, Аустри јан ци ма је тре ба ла вој на по др-
шка срп ских тру па ко ји ма су при зна ва ли спо соб ност и 
гор дост иако ни су има ли на ме ру да осво је не те ри то ри је 
по де ле. Шта ви ше, да би за др жао ве ћу кон тро лу над пра-
во слав ним ста нов ни штвом, тих го ди на је беч ки двор по-
др жа вао Ђор ђа Бран ко ви ћа (1645– Егер, 1711), пле ми ћа 
по ре клом из Тран сил ва ни је, са мо про зва ног по след њег 
по том ка слав не сред њо ве ков не ди на сти је и, да кле, је ди ног 
ле ги тим ног срп ског де спо та. У по ку ша ју да по бу не Ср бе 
про тив Ту ра ка, аустриј ске вла сти су Бран ко ви ћу до де ли-
ле ти ту лу гро фа на го ва ра ју ћи га да „свој на род“ по диг не 
на оруж је. Ис ход тог до га ђа ја је до бро по знат: успех Бран-
ко ви ћа, ко ји је по во љи на ро да про гла шен вој во дом 1691, 
про бу дио је сум њу код аустриј ских вла сти ко је су на ре ди-
ле да се он за то чи у Еге ру где је остао до смр ти (Ча кић 
1990: 66−74).4

По чет ком 1690. Аустри јан це је по че ла да на пу шта сре-
ћа, а њи хо ва вој ска је би ла при мо ра на да се по ву че ка се-
ве ру го ње на бр зим на пре до ва њем сул та но вих тру па. У 
истом пе ри о ду је пећ ки па три јарх, Ар се ни је III Цр но је вић,5 
за кљу чио спо ра зум са за по вед ни ком аустриј ске вој ске  Е не-
јом Сил ви јем Пи ко ло ми ни јем: тај до га ђај обе ле жа ва пр ви 
ко рак спољ не по ли ти ке срп ског ет нар ха, при мо ра ног да у 

4 Ђор ђе Бран ко вић је у за то че ни штву на пи сао Хро ни ке (или Сла
ве носрп ске хро ни ке), обим но исто ри о граф ско де ло на пре ко 2 000 ру ко-
пи сних ли сто ва због че га се сма тра пре те чом мо дер не срп ске исто ри о-
гра фи је. О Бран ко ви ћу и ње го вом жи во ту уп. Ра до нић 1919, Sa mar džić 
1986, Ре ђеп 1991 и 2004а. Пр ве то мо ве Хро ни ка не дав но је об ја ви ла Срп-
ска ака де ми ја на у ка и умет но сти (Бран ко вић 2008).

5 О Ар се ни ју III Цр но је ви ћу ис ти чу се сту ди је: Ве се ли но вић 1949, 
Са мар џић 1990, Сли јеп че вић 2002: 339−349 и м он огр аф ије к оје су пр ире-
д или Ч акић (1990) и В ук овић 1997.
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тре нут ку ве ли ке кри зе на пу сти мир но доп ске по зи ци је сво-
јих прет ход ни ка и си ђе на бој но по ље у од бра ну свог на-
ро да.6

У ја ну а ру 1690. при мив ши вест о Пи ко ло ми ни је вој 
смр ти и на та ла су бр зог на пре до ва ња Ту ра ка, Ар се ни је III 
Цр но је вић од лу чио је да сво је су на род ни ке по ве де ка се-
вер ним обла сти ма по лу о стр ва, у прав цу Бе о гра да у ко ји 
је сти гао у про ле ће исте го ди не. У по ку ша ју да за у ста ви 
ове се о бе, ко је су ју жне гра ни це оста ви ле опа сно не за шти-
ће ним, цар Ле о полд I је у апри лу 1690. пот пи сао ин ви та
то ри ју ко јом је по звао бал кан ске на ро де да за др же сво је 
по ло жа је и при дру же се Аустри јан ци ма у бор би про тив 
не вер ни ка, обе ћа ва ју ћи им, у слу ча ју по ра за, мо гућ ност 
пре се ље ња на угар ску те ри то ри ју где ће не так ну том за др-
жа ти сво ју по ли тич ку и вер ску ауто но ми ју.7

Ар се ни је III Цр но је вић са звао је та да са бор,8 ко ји се 
одр жао у ју ну 1690. у Бе о гра ду и ко јем су при су ство ва ли 
сви цр кве ни и не цр кве ни ве ли ко до стој ни ци из ју жних 

6 Ве ли ком срп ском сред њо ве ков ном кра љев ству био је свој ствен 
би по лар ни си стем, зван „сим фо ни ја“ (или „ди ар хи ја“) у ко јој су др жа ва 
и цр ква, на че лу са кне же ви ма ве ли ких сред њо ве ков них ди на сти ја с јед-
не стра не, и пећ ким па три јар си ма с дру ге, има ле све тов ну и ду хов ну 
власт. На кон ко нач ног па да Срп ског кра љев ства под тур ску до ми на ци ју 
тај је мо дел пре тр пео не из бе жне про ме не, иако оп став ши ду же не го на 
при мер Ви зан ти ја, Ру си ја и Бу гар ска. У при ли ка ма по ли тич ке, дру штве-
не и кон фе си о нал не прет ње, као и у не до стат ку пра вог по ли тич ког за-
ступ ни ка, нај ви ши врх пра во слав не цр кве – нај пре пећ ки па три јар си, а 
за тим кар ло вач ки ми тро по ли ти – пре у зе ли су уло гу „ет нар ха на ци о на“ 
сје ди њу ју ћи у сво јој лич но сти ка ко пре ро га ти ве вер ске та ко и све тов не 
вла сти (Gil 2005: 76; Ти мо ти је вић 1998).

7 Уп. ИСН 2000, III/1: 524–28 (Ин ви та то ри ја и од лу ке на род ноцр
кве ног са бо ра у Бе о гра ду, 6. април – 18. јун 1690); Ко стић 1951; Ча кић 1990: 
158–165; Ба та ко вић 2010: 117. Ин ви та то ри ја се од но си ла на Ср бе, Ал бан-
це, Бу га ре и Ма ке дон це и уоп ште на све ста нов ни штво на ста ње но ју жно 
од Са ве и Ду на ва. 

8 На род но-цр кве ни са бор је по вре ме но имао уло гу по сред ни ка из-
ме ђу ста нов ни штва и ор га на упра ве (Mo ra bi to 2001: 84). Исто ри чар Ед гар 
Хеш (Edgar Hösch) пре ци зи ра да је са бор за по ду нав ске и бал кан ске Ср бе 
пред ста вљао ва жан по сред нич ки ста ди јум на тр но ви том пу ту ка на ци о ну 
(Hösch 2005: 146). За и ста, у пр вој по ло ви ни XVIII ве ка кар ло вач ки ми тро-
по ли ти су се на ве ли ко њи ме слу жи ли по ку ша ва ју ћи да од бра не пра ва на 
ве ро и спо вест и гра ђан ска пра ва Ср ба (Гру јић 1993: 107–121).
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обла сти Ста ре Ср би је. Том при ли ком је од лу че но да се 
при хва ти ца рев по зив и да се у Беч по ша ље епи скоп Иса-
и ја Ђа ко вић (у на ро ду по знат као „му дри Иса и ја“), са за-
ду же њем да Аустри јан ци ма пре да срп ске зах те ве: глав на 
тач ка је би ла за др жа ва ње ауто но ми је и про ши ре ње ју рис-
дик ци је пећ ког па три јар ха на све Ср бе у Цар ству, те по-
тра жи ва ње истих пра ва ко ја су му би ла за га ран то ва на под 
ото ман ском вла шћу (текст Иса и је Ђа ко ви ћа о бја вљен је у: 
Ра до нић−Ко стић 20112: 294−296).

Аустриј ски вла дар је при хва тио срп ске усло ве: спо-
ра зу ми за кљу че ни из ме ђу Ле о пол да I и па три јар ха Ар се-
ни ја III Цр но је ви ћа озва ни че ни су у та ко зва ним при ви ле
ги ја ма, ак ти ма ко ја су по твр ђи ва ла вла да ре ве кон це си је 
срп ској пра во слав ној цр кви у тре нут ку ње ног ула ска на 
аустриј ску те ри то ри ју, ко је је Двор ска кан це ла ри ја об ја-
ви ла 21. ав гу ста 1690.9 Као што ће мо ви де ти, ка сни је ће 
при ви ле ги је би ти раз лог стал ним не су гла си ца ма из ме ђу 
хаб збур шке вла сти и Ср ба, пре све га у по гле ду ста ту са ко-
ји им је тим ак ти ма дат у окви ру Цар ства. 

У ме ђу вре ме ну су се вој не опе ра ци је на ста ви ле: у је сен 
1690, кад је чак и Бе о град мо рао да се пре да Осман ли ја ма, 
Ср би су од лу чи ли да се за пу те ка ју жним обла сти ма Хаб-
збур шке мо нар хи је, го ње ни на дом да ће се скло ни ти од 
не из бе жне тур ске од ма зде. Ве ли ки део срп ског на ро да на-
пу стио је сво је зе мље и пре се лио се у ју жну Угар ску – да-
на шњу Вој во ди ну – у ко јој су већ би ле на ста ње не ма ле 
су на род нич ке за јед ни це.10 Пре ма ста ти сти ка ма, Ве ли ка 
се о ба је на југ Угар ске до ве ла око 37 000 по ро ди ца под вођ-

9 При ви ле ги је су на кнад но не ко ли ко пу та по твр ђи ва не: за пр вим 
ука зом сле ди ли су ука зи од 11. де цем бра 1690, 20. ав гу ста 1691, 4. мар та 
1695. По след њи да ти ра од 18. ма ја 1743, а пот пи са ла га је Ма ри ја Те ре зи ја. 
Ин те грал ни текст при ви ле ги ја не дав но је об ја ви ла СДК Про свје та (Ра до-
нић–Ко стић 20112).

10 Ми гра ци је срп ског на ро да по че ле су не по сред но по сле Ко сов ске 
бит ке и кре та ле су се пре вас ход но ка се ве ру, за у ста вља ју ћи се у Сре му, 
иако је је дан део ста нов ни штва на ста вио пре ко Ду на ва и Са ве до те ри-
то ри ја да на шње Ма ђар ске (Бу дим и Сен тан дре ја). За пре глед ми гра ци ја 
у пе ри о ду ко ји је прет хо дио Ве ли кој се о би уп. Ме да ко вић–Да ви дов 1951 
и С. Га ври ло вић 2010: 1–42.



24 ЦЕНТРИ СРПСКЕ КУЛТУРЕ XVIII ВЕКА

ством па три јар ха Ар се ни ја III Цр но је ви ћа: нај ве ћи део 
из гна ни ка пу то вао је пе шке или на за пре га ма, но се ћи са 
со бом ико не, књи ге и све те мо шти.11 Под ауто ри те том пећ-
ког па три јар ха Ср би су у ју жним обла сти ма Аустриј ске 
мо нар хи је ус по ста ви ли communitas rasciana чије су цр кве-
но-кул тур но и по ли тич ко-ор га ни за ци о но је згро по ста ли 
Срем ски Кар лов ци, пра ва срп ска пре сто ни ца у XVI II ве ку, 
се ди ште ми тро по ли је и цен тар ко ји ће пре у зе ти уло гу кул-
тур ног по сред ни ка за све пра во слав не хри шћа не под Хаб-
збур шком мо нар хи јом. 

Ср би у Угар ској по сле Ве ли ке се о бе  
и од но си са Бе чом

Од са мог до ла ска у ју жне угар ске зе мље Ср би су мо-
ра ли да по ми ре вла сти те по тре бе за ма те ри јал ним оп стан-
ком са од бра ном сво је кул тур не ба шти не од по ку ша ја гер-
ма ни за ци је и при сил ног пре о бра ћа ња у ка то ли чан ство, 
од но сно уни ја ће ња, ко је су спро во ди ли ка ко Аустри јан ци 
та ко и ло кал но ма ђар ско ста нов ни штво.12

У тре нут ку на се ља ва ња на те ри то ри је Аустриј ске мо-
нар хи је, осла ња ју ћи се на при ви ле ги је ко је је усту пио Лео-
полд I, срп ска цр ква је за тра жи ла за се бе исте по вла сти це 
ко је је ужи ва ла под Тур ци ма, га ран ту ју ћи за уз врат вер ност 
и вој но ан га жо ва ње вој ни ка: ра ди ло се о ауто но ми ји ко ја 
се осим на ду хов ну и кул тур ну сфе ру про те за ла и на по-

11 Ра ди ло се о ма сов ном по ме ра њу услед че га су ма тич не те ри то ри-
је оста ле прак тич но опу сто ше не, ка ко пи ше Ата на си је Да скал Ср бин: „И 
та ко кроз де сет го ди на, од тог љу тог ра та, мно го плод на и из о бил на и 
мно го род на зе мља срп ска за пу сте сва, и гра до ви сви и се ла сва за пу сте ше, 
и ма на сти ри цар ски ве ли ки и цр кве кра сне пи са не зла том за пу сте ше, и 
жр тве ни ци и ол та ри све ти [...] Све ово у да не мо је би о очи мо је ви де те... 
И та ко скон ча те и не оста ни де се ти део љу ди. Они ко ји су оста ли из бе го ше 
од сво је зе мље и оста ви ше је пу сту сву“ (Ба та ко вић 2010: 117). Би бли о гра-
фи ја о Ве ли кој се о би је обим на. Уп. по себ но По по вић 1954; Са мар џић 1990; 
Ча кић 1990; Ву ко вић 1997; ИСН 2000, III/1: 530–42. 

12 О бор би Ср ба про тив уни јат ске про па ган де уп. Łużny et alii 1994; 
Na u mow 1996: 11–43; Gil 1997; Na u mow 2002: 9–28; Га ври ло вић 2010. Уп. 
та ко ђе до ку мен та ко ја се на во де у: Ма ри јан 2005: 47, 63–71.
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ли тич ку, ад ми ни стра тив ну и по ре ску област. Ме ђу тим, 
док су Ср би у при ви ле ги ја ма ви де ли по твр ду сво је ауто но-
ми је, Аустри јан ци ни су има ли на ме ру да иду да ље од при-
зна ва ња ет нич ко-кон фе си о нал ног је дин ства пра во слав них 
по да ни ка и вер ске и по ре ске ауто но ми је њи хо ве цр кве. 
Зах те ви Ср ба ни су би ли у скла ду ни са ор га ни за ци јом хаб-
збур шке др жа ве, ко ја се све ви ше окре та ла ап со лу ти стич-
ком цен тра ли зму и, да кле, ве о ма па зи ла да на сва ки на чин 
из бег не да пра во слав ци пре ра сту у чвр сту и по тен ци јал но 
опа сну си лу, ни ти са зах те ви ма угар ских ад ми ни стра тив них 
ор га на (Двор ском ко мо ром и ло кал ним ве ле по сед ни ци ма) 
са ко ји ма се беч ка вла да од са мог по чет ка на шла у за мр ше-
ном су ко бу ин те ре са: пре тур ског осва ја ња, те ри то ри је ко је 
су за у зе ли Ср би при па да ле су за пра во угар ским ве ле по-
сед ни ци ма ко ји су по тра жи ва ли вла сни штво над њи ма по 
пра ву на сле ђи ва ња, док је цар, по вој ном пра ву, сма трао 
да су но во о сво је не те ри то ри је pa tri mo ni um  do mu s A u stri ae. 
Ако се па жљи во по сма тра цар ска по ли ти ка пре ма срп ском 
на ро ду у XVIII ве ку, ви ди се да је Хаб збур шка мо нар хи ја 
тра жи ла рав но те жу из ме ђу срп ских пре тен зи ја на при зна-
ва ње њи хо вог по ло жа ја као „при ви ле го ва не ма њи не“ и зах-
те ва ло кал них (угар ских, хр ват ских и ру мун ских) ди је та да 
се Ср би ма при зна са мо оби чан по ло жај „то ле ри са ног на-
ци о на“, по што је то зна чи ло њи хо во не из бе жно по ко ра ва ње 
(ИСН 2000, III/1: 552–554; С. Га ври ло вић 2010: 222–237).

По чет ком XVIII ве ка ста нов ни штво срп ске на ци о-
нал но сти би ло је рас про стра ње но у ши ро кој обла сти из-
ме ђу Бу ди ма и Еге ра на се ве ру, Са ве на ју гу, хр ват ске оба-
ле на за па ду и Тран сил ва ни је на ис то ку. У овој ме шо ви тој 
обла сти са сна жим ма ђар ско-не мач ким при су ством, пра-
во слав ни Ср би би ли су у ре ла тив ној ве ћи ни у сло бод ним 
кра љев ским гра до ви ма, Но вом Са ду и Сом бо ру, као и у 
по ја су око Ти се (око ли на Бе че ја), док су ис точ но од ре ке, 
у Та ми шком Ба на ту, де ли ли уло гу пра во слав не ве ћи не са 
Ру му ни ма.13 Упр кос број ча ној су пер и ор но сти, те шко ће у 

13 О срп ском на се ља ва њу у Угар ску по сле Ве ли ке се о бе уп. С. Га ври-
ло вић 1990 и Јак шић–Је неи 1981, ко ји на во де ве ли ку ко ли чи ну ар хив ских 
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за др жа ва њу при ви ле ги ја и ауто но ми је, и још ве ће сла бље-
ње на де у по нов но осва ја ње не за ви сно сти, на гна ли су срп-
ске ет нар хе да се обра те Пе тру Ве ли ком у на ди да ће до-
би ти по др шку и за шти ту ко је им аустриј ске вла сти ни су 
га ран то ва ле.

„Бра ћа по ро ду, је зи ку и ве ри“:  
угар ски Ср би и ру ски ца ре ви14

И пре Ве ли ке се о бе, у те сна цу из ме ђу Ту ра ка с јед не 
стра не и Аустри ја на ца с дру ге, па три јарх Ар се ни је III Цр но-
је вић за тра жио је за шти ту и по др шку ру ских ца ре ва по-
зи ва ју ћи се на за јед нич ку ве ру и је зик ко ји су ве зи ва ли два 
на ро да.15

Са сво је стра не, Ру си ја је све ви ше би ла не по сред но 
укљу че на у „ис точ но пи та ње“ по чев ши од 1686. са ула ском 
у Све ту ли гу.16 Ру ске вла сти су стал но до би ја ле оба ве ште-

до ку ме на та. О Ср би ма у Угар ској ви де ти та ко ђе: Ра до нић 1909 и 1919; 
Па лић 1995.

14 Исто ри о гра фи ја (срп ска, ру ска, али и не са мо њи хо ва) на ве ли ко 
се ба ви ла по ли тич ко-кул тур ним од но си ма Ср ба и Ру са то ком XVI II ве ка, 
по себ но у пе тров ској епо хи: из ме ђу оста лих уп. Ко чу бин ский 1872; Пе тров 
1876; Кап те рев 1914; Бо го я влен ский 1946; Ко стић 1958; Мо ку тер 1965, 
1968 и 1973; До стян 1972; Ве се ли но вић 1986; Gil 1992; Mo ra bi to 2001; Лe щи-
ловская 2006; Na u mow 2008. О од но си ма из ме ђу пред став ни ка срп ског 
ви со ког све штен ства и Ру си је то ком ве ко ва уп. Сли јеп че вић 2002, I: 373–385.

15 У сво јим пи сми ма Ар се ни је III Цр но је вић на гла ша вао је тре ну так 
сла бо сти Осман ског цар ства и на го ва рао Ру се да за да ју смрт ни уда рац 
Тур ци ма жа ле ћи се, из ме ђу оста лог, на при ти ске ка то лич ких Аустри ја-
на ца ко је је сма трао го рим од му сли ма на. Па три јар хо ва ини ци ја ти ва на-
жа лост ни је има ла до бар ис ход: гла сни ка по сла тог у Мо скву, Иса и ју Ђа-
ко ви ћа, Аустри јан ци су за ро би ли на по врат ку и за тво ри ли оп ту жу ју ћи 
га да је одр жа вао ве зе са Ру си ма. У пи сми ма ко ја је но сио са со бом Ру си 
су из ра жа ва ли спрем ност да се на о ру жа ју ра ме уз ра ме са сло вен ском 
са бра ћом на Бал ка ну и да мар ши ра ју до Бе о гра да. За де та љан опис ових 
до га ђа ја уп. Ди ми три је вић 1900; Бо го я влен ский 1946; Ра до нић 1950: 395; 
Ве се ли но вић 1986: 18–29.

16 Од но се из ме ђу ве ли ких си ла и хри шћан ских на ро да Бал кан ског 
по лу о стр ва у окви ру „ис точ ног пи та ња“ до бро је об ја снио Ед гар Хеш 
ко ји пи ше: „Од кра ја се дам на е стог ве ка све се ја сни је уоб ли ча ва ла ин тер-
на ци о на ли за ци ја „ис точ ног пи та ња“. Оба ве за да се про на ђу за јед нич ка 
ре ше ња за сло же не бал кан ске про бле ме зна чи ла је за на ро де ју го и сточ не 
Евро пе [...] осва ја ње тек ре ла тив не сло бо де чи је су уске гра ни це дик ти-
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ња о при ли ка ма срп ске са бра ће за хва љу ју ћи де ло ва њу 
сво јих ди пло ма та ста ци о ни ра них у Кон стан ти но по љу, по-
себ но пра во слав ног па три јар ха До си те ја и ру ског кон зу ла 
гро фа Пе тра А. Тол сто ја (Бо го я влен ский 1946: 21–22). То-
ком Кар ло вач ког кон гре са (1699), пр вог у ни зу пре го во ра 
ко ји су про гре сив но осла би ли ши ре ње ото ман ске мо ћи у 
Евро пи, Ру си су тра жи ли и до би ли да се у текст ми ров ног 
спо ра зу ма уне се кла у зу ла ко јом ће се га ран то ва ти ап со-
лут на сло бо да свим љу ди ма „грч ке“ ве ро и спо ве сти на ста-
ње ним на те ри то ри ји под тур ском ју рис дик ци јом, чи ме 
им је при зна та уло га „га ран та“ пра ва пра во слав них на ро-
да са Бал ка на (Ca stel lan 1999: 228). 

По чет ком XVIII ве ка срп ске вла сти су по но во по кре-
ну ле пре го во ре са Ру си ма: пр ви зах тев срп ске стра не да 
бу ду при хва ће ни као ца ре ви по да ни ци по слат је 1704, за-
тим по но во упу ћен 1708 (Бо го я влен ский 1946). Исто вре-
ме но, у пер спек ти ви ско ра шњег су ко ба са Пор том, ру ски 
аген ти на Бал ка ну до би ли су за ду же ње да при ку пе оба ве-
ште ња о спрем но сти ло кал них пра во сла ва ца да узму ору жје 
и бо ре се за ца ра. На кон што је сул тан об ја вио рат (1710), 
Пе тар Ве ли ки је упу тио хри шћа ни ма са Бал ка на про кла-
ма ци ју у ко јој их је, осла ња ју ћи се на за јед ни штво по ро ду, 
је зи ку и ве ри, по звао да се бо ре за сло бо ду на ње го вој стра ни.17 

ра ли не по сред ни ви тал ни ин те ре си моћ них су сед них др жа ва (Ве не ци је, 
Хаб збур шке мо нар хи је, Пољ ске, Ру си је) и бли ско и сточ не по ли ти ке [...] У 
епо хи у ко јој је ото ман ска моћ би ла на за ла ску, ра сту ћу спрем ност бал-
кан ских на ро да на ору жа ни уста нак про тив опре сив ног ис ко ри шћа ва ња 
и ти ран ских ин три га по је ди нач них про вин циј ских вла сто др жа ца, ин-
стру мен та ли зо ва ле су ве ли ке си ле за рад бед них су ко ба око сфе ра ути-
ца ја, мо гу ћих анек си ја и екс пан зи о ни стич ког его и зма [...] Та ко су су ко би 
ин те ре са и ри вал ство из ме ђу ве ли ких си ла до при не ли да се уну трашњe 
уру ша ва ње Осман ског цар ства од го ди до по чет ка де вет на е стог ве ка, 
по  ма жу ћи одр жа ва ње, на уштрб хри шћан ског ста нов ни штва на Бал ка ну, 
јед ног sta tu s quo ко ји је по ста јао све не из др жљи ви ји“ (Hösch 2005: 106–107).

17 За це ло куп ни текст уп. Пи сь ма и Бу ма ги им пе ра то ра Пе тра Ве
ли ка го: 117–119, бр. 4304. Мар та 3 (1711) – Гра мо та чер но гор ско му на ро ду. 
Пе тар је пла ни рао да пре Ту ра ка стиг не на Ду нав и да се ту удру жи са 
бал кан ским до бро вољ ци ма ко јих је, пре ма из во ри ма, би ло ви ше од 28 000. 
На жа лост, тру пе по др шке ни кад ни су сти гле на од ре ди ште и ото ман ски 
про тив на пад је на те рао Пе тра да се по ву че у око ли ну ре ке Прут где је би о 
оп ко љен и при мо ран на пре го во ре (јул 1711). За ве о ма де таљ ну ана ли зу 
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Ово „ца ре во пи смо“ има ло је огро ман од јек и до при не ло 
ства ра њу пра вог ми та о Пе тру Ве ли ком у ко јем су хри шћа-
ни са Бал ка на ви де ли не са мо ве ли ког вој ско во ђу, не дав ног 
по бед ни ка у би ци код Пол та ве, већ и пре све га „ца ра осло-
бо ди о ца“, про та го ни сту мно гих на род них ле ген ди.18

У на ред ним го ди на ма, про ру ска осе ћа ња на ста ви ће 
да узро ку ју ко ме ша ња на Бал ка ну: као од го вор на ову си-
ту а ци ју, Пе тар Ве ли ки је упу тио Ср би ма но ву про кла ма-
ци ју 1723. на кон ко је се око њих хи ља ду пре се ли ло на ру-
ску те ри то ри ју. Та ини ци ја ти ва је иза зва ла сна жно нео до-
бра ва ње аустриј ске вла де ко ја је на сва ки на чин по ку ша ла 
да спре чи ми гра ци је и за у ста ви ру ски ути цај на сло вен ску 
ма њи ну у Цар ству. Упр кос то ме, цар ска ди пло ма ти ја је 
на ста ви ла да на срп ску ми ли ци ју гле да као на мо гу ћу „рад-
ну сна гу“ ко ја би се ан га жо ва ла у ју жним обла сти ма Цар-
ства под прет њом Ту ра ка и Та та ра. 

Још ми гра ци ја: Дру га се о ба и срп ска на се ља  
у ју жној Ру си ји 

При мир је по стиг ну то Кар ло вач ким ми ром тра ја ло је 
ше сна ест го ди на, за чим је усле дио но ви су коб за вр шен 
осло бо ђе њем Бе о гра да (1717) и по бе дом Аустри ја на ца, по-
твр ђе ном По жа ре вач ким ми ром (јул 1718). Са да се мо гло 
го во ри ти о пра вој аустриј ској пре вла сти на Бал ка ну ко јој 
су се Ср би при ла го ди ли не без те шко ћа: тра ди ци о нал ним 
ду жно сти ма ко ји ма су мо ра ли да се по ви ну ју (по ре зи, вој-

до га ђа ја уп. Бо го я влен ский 1946, Ka rat ha nas sis 1983, Са нин 1986 и Ле щи-
 лов ская 2006: 41–51.

18 По пу лар ност Пе тра Ве ли ког ме ђу Ју жним Сло ве ни ма би ла је ду-
гог ве ка због ње го вих ју нач ких по ду хва та и му дре кул тур не по ли ти ке. 
Ње го вој ан га жо ва но сти у бор би про тив Осман ског цар ства по све ће не 
су не ке цр но гор ске на род не пе сме у ко ји ма се Пе тар Ве ли ки опи су је као 
хе рој осло бо ди лац, за штит ник пра во сла ва ца у бор би про тив Ту ра ка. 
Ако је на род на тра ди ци ја у ње го вој лич но сти ве ли ча ла пре све га ју нач ки 
еле мент, мо дер на срп ска књи жев ност је ра ди је на гла ша ва ла зна чај ње го-
вих дру штве них ре фор ми (ми сли се на де ла Јо ва на Ра ји ћа, За ха ри је Ор-
фе ли на и До си те ја Об ра до ви ћа). О кул ту Пе тра Ве ли ког код Ју жних Сло-
ве на уп. Мokuter 1965 и 1972; Ко стић 1958; Gil 1992 и Fin 2013.
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на слу жба), при дру жи ле су се и те жње уни јат ске про па-
ган де ко је је по др жа ва о Беч. Не из не на ђу ју, да кле, че сте 
епи зо де пре бе га срп ског жи вља пре ко гра ни це да би се 
вра ти ли на те ри то ри је под ото ман ском кон тро лом (Ба та-
ко вић 2010: 118). 

По жа ре вач ки мир је ипак обез бе дио при мир је то ком 
ви ше од два де сет го ди на: Аустри јан ци су се по но во ди гли 
на оруж је про тив Ту ра ка тек 1737, овај пут на стра ни Ру-
си је Ане Ива нов не, за хва љу ју ћи са ве зни штву за кљу че ном 
Беч ким спо ра зу мом 1726. Та да је но ви пећ ки па три јарх, 
Ар се ни је IV Јо ва но вић Ша ка бен та, во дио пре го во ре са 
аустриј ским вла сти ма по во дом евен ту ал ног уче шћа срп ске 
ми ли ци је. Ср би су се бо ри ли и овај пут, али то ни је би ло 
до вољ но да об у зда сул та но ве тру пе: цар Кар ло VI био је при-
мо ран да за тра жи при мир је пот пи са но у Бе о гра ду у сеп-
тем бру 1739, а Тур ци су опет за по се ли ба сти о не на Са ви и 
Ду на ву, дуж ко јих је по но во те кла гра ни ца Осман ског цар-
ства. И овај пут су Ср би, баш као и 1690. би ли при мо ра ни 
да бе же ка се ве ру, са да во ђе ни Ар се ни јем IV у Дру гој се о би.19

Че тр де се тих го ди на још је дан ми гра тор ни та лас, овај 
пут ка ју жним обла сти ма Ру ског цар ства, пра тио је уки-
да ње јед ног де ла Вој не кра ји не (Militärgrenze), дуг и сло жен 
си стем на ста њи ва ња у ци љу од бра не на стао у обла сти ма 
опу сто ше ним су ко би ма: ту су че сто упу ћи ва ни срп ски 
из гна ни ци из Осман ског цар ства, ко ји су у за ме ну за вој-
ну слу жбу би ли осло бо ђе ни фе у дал них на ме та и ужи ва ли 
пре те жну ауто но ми ју.20 Спе ци фич на при ро да тих на се о-
би на и по го то во при ви ле ги је у ко ји ма су ужи ва ли љу ди 
(пре те жно срп ско-пра во слав ног по ре кла) на се ље ни дуж 
гра ни це, до во ди ли су до че стих су ко ба из ме ђу ло кал них 
ма ђар ских вла сти и беч ке вла де. По пу стив ши под при ти-

19 За ви ше де та ља уп. ИСН 2000, III/1: 564–72 (Бор ба за ауто ном на 
пра ва и ду хов ну са мо стал ност 1690–1699) и IV/1: 50–61 (Од Кар ло вач ког 
до По жа ре вач ког ми ра 1699–1718) и 146–162 (Од По жа ре вач ког до Бе о град
ског ми ра 1718–1739).

20 Ар хив ску гра ђу у ве зи са Вој ном кра ји ном са ку пио је и об ја вио 
С. Га ври ло вић у Гра ђи за исто ри ју вој не гра ни це у XVI II ве ку, том 1–6, 
1989–2011. Уп. та ко ђе: Рок сан дић 1997.
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сци ма угар ског плем ства, кра јем че тр де се тих го ди на Ма-
ри ја Те ре зи ја је при ста ла на пот пу ну де ми ли та ри за ци ју 
Вој не кра ји не, ко ја се за вр ши ла до 1751. упр кос про те сти-
ма срп ских гра ни ча ра: уки да њем си сте ма је у ства ри од-
лу че но при сил но пре се ље ње ста нов ни шва и гу би так свих 
бе не фи ци ја, што је обе ле жи ло крај јед не ве зе „ко јом је на-
род срп ски при ве зан био за суд би ну аустриј ског до ма“ 
(Вит ко вић 1876: 116). Го то во исто вре ме но, име но ва ње Јо-
ва на Хор ва та за ге не ра ла вој ске Је ли са ве те Пе тров не од-
јек ну ло је ме ђу срп ском ми ли ци јом ко ја је не за до вољ на 
де ми ли та ри за ци јом за тра жи ла и до би ла одо бре ње да еми-
гри ра у зе мље Ру ског цар ства (ИСН 2000, IV/1: 233–250; 
Ко стић 20012: 29–44).

Беч је та да про жи вља вао тре ну так ду бо ке кри зе: осла-
бљен ра том за аустриј ско на сле ђе (1740–1748) мо рао је да 
ба лан си ра из ме ђу вој них по тре ба, пре тен зи ја угар ског 
плем ства и зах те ва Ср ба, ко ји су и да ље пред ста вља ли ва-
жан вој ни и по ли тич ки фак тор уну тар Цар ства. Ма ри ја 
Те ре зи ја је, да кле, мо ра ла да ис по љи ве ћу опре зност пре ма 
Ср би ма па зе ћи јед ним оком и на рас ту ће ру ско при су ство 
на Бал ка ну. Упр кос нео до бра ва њу цен трал не вла де, из ме-
ђу 1751. и 1752. око две хи ља де Ср ба (пре те жно слу жбе-
нич ких и вој них по ро ди ца) пре се ли ло се у ју жне обла сти 
Ру ског цар ства. Беч ка вла да је та да би ла при мо ра на да 
под у зме ад ми ни стра тив не и ди пло мат ске ме ре про тив 
про па ган де исе ља ва ња и еми гра ци је. Ми гра тор ни та лас 
је по чео да сла би 1753. да би се по том пот пу но за у ста вио. 

У Ру ском цар ству срп ски еми гран ти осно ва ли су два 
вој на на се ља, Но ву Ср би ју, на де сној оба ли Дње пра, и Сла-
ве но ср би ју, на ле вој оба ли До на, ко је су по сто ја ле као по-
себ ни те ри то ри јал ни и ад ми ни стра тив ни ен ти те ти до 1764. 
не пред ста вља ју ћи ипак ни ка кав зна ча јан чи ни лац за срп-
ску исто ри ју: са ет нич ког и кул тур ног гле ди шта, у ства ри, 
оне су се ве о ма бр зо у пот пу но сти ру си фи ко ва ле.21

21 О срп ском при су ству у ру ским зе мља ма то ком XVI II ве ка уп. 
Гру јић 1913б, Ба жо ва 1986, Ру дја ков 1995 и 1997, Це ро вић 2002 и књи гу 
ко ју је уре дио С. Ла лић Се о ба Ср ба у Ру ско цар ство по ло ви ном 18. ве ка 
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Епо ха Ма ри је Те ре зи је, Јосифа II и Ка та ри не Ве ли ке

Од че тр де се тих го ди на осам на е стог ве ка уве де не су 
зна чај не про ме не у уну тра шњу по ли ти ку Хаб збур шке мо-
нар хи је: су о че на са за бри ња ва ју ћим раз во јем по ли тич ких 
при ли ка у кон ти нен тал ној Евро пи, у ко јој је аустриј ска 
моћ сла би ла у ко рист све ја че Пру си је, и при мо ра на да се 
од у пре из ме ње ним ме ђу на род ним од но си ма, Ма ри ја Те-
ре зи ја је при сту пи ла ко ре ни тој ре фор ми Цар ства окре ћу-
ћи се ка цен тра ли зму и од лу чу ју ћим про ме на ма у ад ми-
ни стра ци ји, ор га ни за ци ји вој ске и школ ском си сте му. Те 
ре фор ме су се при род но од но си ле и на срп ску ма њи ну у 
Цар ству, ко ја је до тог тре нут ка ужи ва ла у при ви ле ги ја ма 
до би је ним у за ме ну за вој не услу ге, оста ју ћи ван за ко на 
фе у дал не Угар ске и Хр ват ске. Го ди не 1745. осно ва на је 
Илир ска двор ска ко ми си ја, пре и ме но ва на 1747. у Илир ску 
двор ску де пу та ци ју, ко ја је под ди рект ним ру ко вод ством 
Ма ри је Те ре зи је би ла за ду же на да се ба ви свим пи та њи ма 
ко ја су се ти ца ла „илир ске“ (тј. срп ске) ма њи не и да об у зда, 
ко ли ко је мо гу ће, ру ски ути цај на пра во слав це у Цар ству.22

Цен трал на вла да је 1770. до не ла Reg иla men tum  pri vi
le gi o rum, за ко ник ко ји је тре ба ло да де фи ни ше по ло жај Ср ба 
у свим ви до ви ма (ад ми ни стра тив ном, цр кве ном, школ-
ском, кул тур ном), за ме њу ју ћи све прет ход не ука зе и при-
ви ле ги је.23 Го ди не 1779. за ме ни ла га је Decl ar ato ria I llir ic ae 

(2005). О вој ним на се љи ма, Но вој Ср би ји и Сла ве но ср би ји, нај ва лид ни ја 
је сту ди ја Ми те Ко сти ћа, пр ви пут об ја вље на у Бе о гра ду 1923, ко ју је не-
дав но по но во из да ла СКД Про свје та (2011).

22 Ми лен ко Па лић ова ко об ја шња ва за дат ке по ве ре не Илир ској 
двор ској де пу та ци ји (пун на зив је био Hof de pu ta tion in Tran sil va ni cis, 
Ba na ti cis et Illyri cis): „За да так ове уста но ве је био да про у чи срп ске при-
ви ле ги је, та да шњи по ло жај угар ских Ср ба и све спо ме ну те мол бе и жал-
бе [...] пред мет ра да ових ко ми си ја – де пу та ци је је био и по дроб ни ји увид 
у цр кве но вер ски жи вот као и у про свет но школ ске при ли ке, с об зи ром 
да су срп ске шко ле у Угар ској де ло ва ле у ор га ни за ци ји срп ске пра во слав-
не цр кве“ (Па лић 1995: 191). Њу је ду го го ди на во дио гроф Фра ња Кса вер 
Ко лер фон Нађ-Ма ња (Franz Xaver Koller von Nagy-Mánya), по на род но сти 
Ма ђар (уп. Ко сти ће ву мо но гра фи ју 2011: 38).

23 Иако је Ср би ма при зна вао при ви ле ги је и об на вљао обе ћа ње 
аустриј ске кру не да ће их за шти ти ти, Regulamentum је мо ди фи ко вао сло-
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n ationis чије су од ред бе би ле при лич но оштре: осим дра-
стич ног огра ни ча ва ња вла сти кар ло вач ког ми тро по ли та, 
но ви едикт је ме њао ка лен дар срп ских пра зни ка, про пи си-
вао сма ње ње бро ја ма на сти ра и за ди рао у ве о ма „осе тљи ва“ 
пи та ња ве за на за ве ро и спо вест и тра ди ци о нал не оби ча је 
пра во слав них по да ни ка.24 У су шти ни, Re gol amen tum и Decla
r at o ria оснажили су кон тро лу над вер ским и дру штве ним 
жи во том Ср ба, укљу чу ју ћи цр кву у ре до ве јед ног цен тра-
ли зо ва ног, би ро кра ти зо ва ног и вој ног цар ства. 

С гле ди шта спољ не по ли ти ке, у по след њој тре ћи ни 
XVI II ве ка Хаб збур шка мо нар хи ја је још увек има ла за циљ 
пот чи ња ва ње за пад ног де ла Бал кан ског по лу о стр ва. Од 
по ло ви не ве ка, осла бљен ду го го ди шњим ору жа ним су ко-
би ма ра та за аустриј ско на сле ђе (1740–1748) и Сед мо го ди-
шњим ра том (1756–1763), беч ки двор је мо рао да при хва ти 
све ви ше пре те ће про ди ра ње Ру си је у сре ди ште Осман ског 
цар ства.

Ве ли чан стве ни ус пе си по стиг ну ти то ком ру ско-тур-
ског ра та 1768–1774. омо гу ћи ли су Ка та ри ни II да дик ти ра 
усло ве Ку чук ка и нар џиј ским ми ром (јул 1774): по ред дру-
гих усту па ка, ца ри ца је од сул та на до би ла пра во да ур ги-
ра при Ви со кој пор ти у ко рист пра во слав них хри шћа на 
из зе ма ља ко је су осло бо ди ли Ру си, до бив ши ти ме пред ност 
ко ју су ру ски аген ти на Бал ка ну спрет но ис ко ри сти ли у 
про па ганд не свр хе. Го ди не 1778. Ка та ри на је кон ци пи ра ла 
чу ве ни „грч ки про је кат“ ко јим је на ме ра ва ла да ко нач но 
из ба ци Осман ли је из Евро пе и по де ли са Хаб збур шком 
мо нар хи јом осло бо ђе не те ри то ри је: под ма ском кр ста шког 
ра та скри вао се ди пло мат ски пакт из ме ђу Ка та ри не и Јо-
сифа II, од луч них у то ме да ре ше ис точ но пи та ње по де лом 
те ри то ри ја и ства ра њем хри шћан ске бал кан ске др жа ве са 
пре сто ни цом у Ис тан бу лу, као не ке вр сте ру ског дру го ро-

бо ду де ло ва ња срп ске пра во слав не цр кве и ње не је рар хи је, осим у по гле-
ду дог мат ских пи та ња (Па лић 1995: 193).

24 О про ти вље њи ма срп ског све штен ства (по себ но ми тро по ли та 
Ви ћен ти ја Јо ва но ви ћа Ви да ка) тим ре фор ма ма ви де ти: Па лић 1995: 193–
196 и Ко стић 2011: 104–118, 138–152.
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ђен че та под Ка та ри ни ним не ћа ком, Кон стан ти ном (Ca stel-
lan 1999: 233; Hösch 2005: 111). За јед нич ка ве ра са пра во слав-
ним на ро ди ма на Бал ка ну по ста ла је та ко по ли тич ко оружје 
у ца ри чи ним ру ка ма, као што је не кад би ла код ње них прет-
ход ни ка: Ка та ри на је мо гла да ра чу на на рас по ло жи вост 
пра во слав них Сло ве на ју го и сточ не Евро пе и да се та ко бит-
но при бли жи те жња ма ло кал них на ци о нал них сре ди на 
ко је су беч ки по ли ти ча ри, за бри ну ти за оп ста нак Хаб збур-
шке мо нар хи је, би ли при мо ра ни да од би ја ју са све ве ћом 
од луч но шћу.

Бо ја зан од мо гу ћег са мо стал ног де ло ва ња Ру си је и 
по раст мо ћи не згод ног са ве зни ка за у ста ви ли су, ме ђу тим, 
спрем ност Аустри ја на ца да убр за ју не по сред ни пад Осман-
ског цар ства: у су шти ни, са ста но ви шта Хаб збур га, сла ба 
Тур ска је као су сед би ла по жељ ни ја од ја ке Ру си је (Hösch 
2005: 112). Са сво је стра не Пор та је од лу чи ла да по но во 
кре не у рат: Ру си ја ни је би ла спрем на, а Аустри ја је са че-
ка ла го ди ну да на пре не го што ће ући у су коб, та ко да су 
се опе ра ци је за хук та ле тек од 1788. На ред не го ди не је на-
сту пи ла Фран цу ска ре во лу ци ја ко ја је у пот пу но сти при-
ву кла па жњу свих европ ских вла да ра: на кон по вла че ња 
Аустри је, ко ја је са Пор том пот пи са ла мир 1791, и Ка та ри-
на је од лу чи ла да ста ви тач ку на су коб (мир у Ја ши ју, 1792; 
уп. ИСН 2000, IV/1: 351–364).





2. СРП СКА КУЛ ТУ РА XVI II ВЕ КА

Пр ва по ло ви на XVI II ве ка

Као што смо ви де ли, на кон Ве ли ке се о бе те жи ште 
срп ске кул тур не ге о гра фи је пре ме сти ло се на се вер: ме ђу 
но вим цен три ма, пр ви ко ји се на мет нуо сво јом ка ко по ли-
тич ком, та ко кул тур ном ва жно шћу би ла је Сен тан дре ја, 
ва рош ко ју су осно ва ли срп ски до се ље ни ци и у њој по ди-
гли чу ве них се дам пра во слав них цр ка ва очу ва них до на-
ших да на. За тим, по што су се окол но сти срп ске ма њи не 
на те ри то ри ји Хаб збур шке мо нар хи је ба рем де ли мич но 
ста би ли зо ва ле, пра во слав ни Сло ве ни су се вра ти ли на југ 
да би се на ста ни ли нај пре у обла сти око ма на сти ра Кру-
ше дол и ко нач но за стал но у Срем ским Кар лов ци ма, ко ји 
су по ста ли глав но кул тур но и по ли тич ко сре ди ште угар-
ских Ср ба. 

Кул тур ни (и књи жев ни) про цват ко ји ка рак те ри ше 
срп ски XVIII век уско је по ве зан са дру штве ним про ме-
на ма. Са Ве ли ком се о бом пре се ли ли су се у Угар ску нај-
бо га ти ји сло је ви срп ског ста нов ни штва, од но сно ви со ко 
све штен ство, ви со ки вој ни офи ци ри и ве ли ке углед не и 
тр го вач ке по ро ди це.25 По себ но су ове по след ње вр ло бр зо 
на шле на чи на да се по све те про фи та бил ним при вред ним 
де лат но сти ма: за јед ни це у Ко мо ра ну, Бу ди му, Пе шти, Сент-

25 О дру штве ном са ста ву угар ских Ср ба и од но си ма из ме ђу раз ли-
чи тих дру штве них сло је ва ви де ти: Уро ше вић 1957: 56–67.
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ан дре ји, Остро го ну и Но вом Са ду одр жа ва ле су стал не 
ве зе са тр жи шти ма цен трал не Евро пе кроз ди на мич не 
тр го вач ке раз ме не. Раз ли ке, а по не кад и ри ва ли тет из ме ђу 
раз ли чи тих дру штве них кла са (цр кве не и све тов не) као и 
из ме ђу раз ли чи тих на ци о нал но сти, сти му ли са ле су кул-
тур ни и дру штве ни раз вој Ср ба у Угар ској: но ва гра ђан ска 
кла са би ла је с јед не стра не дру штве на гру па уну тар ко је 
се фор ми ра ла но ва ин те ли ген ци ја, а са дру ге је пред ста-
вља ла чи та лач ку пу бли ку ко јој су се обра ћа ли пред став-
ни ци но ве књи жев но сти.

Mеђутим, тај про цес ни је био јед но ста ван: ко ло ни за-
ци јом по ду нав ских сте па Ср би су за пра во на и шли на кон-
ку рен ци ју дру гих ску пи на (Не ма ца, Фран цу за, Ита ли ја на), 
ко ји ма су др жав на ко ло ни за циј ска по ли ти ка и ло кал ни 
од бо ри да ва ли пред ност. За раз ли ку од Вој не кра ји не и 
Сре ма, Ср би ко ји су еми гри ра ли на те ри то ри ју Кра ље ви-
не Угар ске су сре та ли су се са број ним те шко ћа ма да би 
би ли при хва ће ни као гра ђа ни истих пра ва, а ма ђар ске 
вла сти су им че сто на ме та ле дис кри ми ни шу ћа огра ни че-
ња (Hösch 2005: 144). 

Ср би су на но ве те ри то ри је сти гли са сво јом спе ци-
фич ном кул ту ром ко ја се при род но раз ли ко ва ла од кул-
ту ре зе мље до ма ћи на: та је кул ту ра об у хва та ла на сле ђе 
сред њо ве ков ног пе ри о да и у том сми слу би ла у пот пу но сти 
срод на кул ту ра ма дру гих на ро да ко ји су гра ви ти ра ли у 
ор би ти ви зан ти ја ске тра ди ци је. Са сво је стра не, срп ски 
до се ље ни ци на ме ра ва ли су да очу ва ју и на ста ве да не гу ју 
сво ју кул ту ру одр жа ва ју ћи у жи во ту вла сти те тра ди ци о-
нал не мо де ле, ма да их је сва ко дне ви ца при мо ра ва ла да се 
по ре де са зе мљом до ма ћи ном и отво ре ка ма ње или ви ше 
бр зој аси ми ла ци ји за пад них кул тур них еле ме на та. 

То ком пр вих три де сет го ди на од пре се ље ња у Угар ску, 
срп ско ви со ко све штен ство мо ра ло је не са мо да ис пу ња-
ва по ли тич ко-ад ми ни стра тив не ду жно сти, већ и да се по-
ду хва ти на пор ног за дат ка кул тур не еман ци па ци је ста нов-
ни штва ка ко би га оспо со би ло да се су о чи са раз ви је ни јом 
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кул ту ром свог до ма ћи на.26 Ду го трај на пот чи ње ност ото-
ман ској до ми на ци ји за у ста ви ла је кул тур ну ево лу ци ју Ср-
ба ко ји су са мо за хва љу ју ћи цр кви, а по себ но ма на сти ри-
ма, ус пе ли да са чу ва ју сред њо ве ков ну тра ди ци ју. С об зи-
ром на то да је обра зо ва ње и да ље би ло ре зер ви са но за 
ма ло број не нај и мућ ни је иза бра ни ке, те да кле не до ступ но 
нај ве ћем де лу на ро да, ин те лек ту ал на ели та је би ла ис кљу-
чи во цр кве на, иако је обра зо ва ње сред њег и ни жег све-
штен ства би ло ге не рал но ве о ма сла бо. 

Већ кра јем XVII ве ка, кад је по ста ло ја сно да ће Ср би 
те шко мо ћи да се вра те у сво је зе мље, па три јарх Ар се ни је 
III Цр но је вић обра тио се Ле о пол ду I тра же ћи одо бре ње да 
отво ри шко ле и штам па ри ју.27 Зах тев је остао не у сли шен: 
аустриј ска вла да се ра ди је са ма ба ви ла обра зо ва њем ко је 
је, кон цен три са но уну тар уни јат ских и је зу ит ских за во да, 
тре ба ло да до при не се вра ћа њу Ср ба под окри ље рим ске 
цр кве. Ме ђу тим, по до зри ви пре ма све му што се мо гло по-
ка за ти као ка то лич ка про па ган да, Ср би су ра ди је по ве ра-
ва ли сво ју де цу па ро хиј ским шко ла ма, ко је су спон та но 
на ста ле при њи хо вим цр ква ма и ко је је во дио поп или игу-
ман не ког ма на сти ра. У не до стат ку пра вог школ ског си сте-
ма, не ка де ца су по ха ђа ла и ло кал не про те стант ске шко ле 
ко је су се пак мо гле осло ни ти на бо га ту тра ди ци ју и мно го 
ефи ка сни ји ор га ни за ци о ни апа рат (Mo ra bi to 2001: 93).

У не мо гућ но сти да до би је по др шку Бе ча, по чет ком 
два де се тих го ди на бе о град ски ми тро по лит Мој си је Пе-
тро вић обра тио се у тај но сти Пе тру Ве ли ком по зи ва ју ћи 
га на од бра ну сло бо де ве ро и спо ве сти угар ских Ср ба и тра-
же ћи по др шку за свој про је кат осни ва ња сло вен ске или 

26 О те о риј ском по ли тич ко-вер ском про гра му срп ских ет нар ха, 
по себ но па три јар ха Арсенија III Цр но је ви ћа, Ар се ни ја IV Јо ва но ви ћа 
Ша ка бен те и кар ло вач ких ми тро по ли та, уп. Ти мо ти је вић 1998 и Gil 2005.

27 Па три јарх је та ко ђе тра жио да се мла дим Ср би ма омо гу ћи да сту-
ди ра ју на ка то лич ким уни вер зи те ти ма у Цар ству: „Ne que Тypo graphi as aut 
alias Scho las nos erigere, au t alias  ne ce ssaria ad Ec cl esiam spectantia constituere 
ullatenus impediamur, ac  ta li s e ti am, qu i Scho las, au t Univ ersitates romana s 
f requentare vellet, li ber ad  eosdem accessus f re quentationis quousqui eidem 
placuerit, per mit ta tur“. Зах те ви су по но во упу ће ни 1706, али на жа лост са 
не га тив ним ис хо дом (Н. Га ври ло вић 1974: 13).
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сло вен ско-ла тин ске шко ле у Бе о гра ду или Кар лов ци ма. 
Као што ће мо ви де ти у на ред ном по гла вљу, с те шком му ком 
ко нач но су про на ђе на два кан ди да та, бра ћа Пе тар и Мак-
сим Су во ров, ко ји су сти гли у Кар лов це 1726. и исте го ди не 
отво ри ли „сла вен ску шко лу“, пр ву ру ску шко лу ме ђу Ср би-
ма. Уз раз не по те шко ће, ова шко ла је ра ди ла до 1730.

Ис ку ство ру ских шко ла на ста ви ло се са ми тро по ли-
том Ви ћен ти јем Јо ва но ви ћем, ко ји је у Кар лов це до вео гру-
пу мла дих фи ло зо фа и те о ло га Ки јев ске ака де ми је: од 1733. 
до 1736. на че лу са По ља ком Ма ну и лом Ко за чин ским та 
гру па је де ло ва ла у раз ли чи тим цен три ма спро во де ћи ре-
ор га ни за ци ју срп ских шко ла пре ма успе шном ки јев ском 
мо де лу. На сле ђе ових шко ла пре не ло се у „ла тин ско-сла-
вен ску шко лу“ у Но вом Са ду, гим на зи ју ко ју је 1731. осно-
вао бач ки епи скоп Ви са ри он Па вло вић, а ко ја је по том 
пре ра сла у Ду хов ну ака де ми ју (Гру јић 1927; Ста јић 1949). 
Отва ра ње ових уста но ва ко је су, пре ма Ми ро ну Фла ша ру, 
омо гу ћи ле „да осло бо де пра во слав ну ин те ли ген ци ју и пра-
во слав ни клер да се су о чи и ме ри у рав но прав ној рас пра-
ви са ка то лич ким ду хов ни ци ма“ (Фла шар 1997: 78), зна чи-
ло је за Ср бе на пу шта ње тра ди ци о нал ног обра зов ног мо-
де ла цр кве ног ти па у ко рист мо дер ни јег мо де ла бли жег 
ла ич ким уста но ва ма: та ће по ја ва до жи ве ти свој вр ху нац 
са те ре зи јан ским ре фор ма ма се дам де се тих го ди на. 

Не до ста так школ ских тек сто ва био је дру ги про блем 
ко ји Ср би у Угар ској ни су ни на ко ји на чин мо гли да пре-
мо сте по што ни су има ли штам па ри је. Под тур ском вла шћу 
ма на стир ски скрип то ри ју ми чу ва ли су и умно жа ва ли би-
бли о теч ку ба шти ну. Ме ђу тим, сти гав ши у Угар ску, књи ге 
по не се не из отаџ би не убр зо су се по ка за ле као не до вољ не 
да од го во ре на вер ске и обра зов не по тре бе. Број ни на по ри 
па три јар ха Ар се ни ја III Цр но је ви ћа (1690. и 1706) и ми тро-
по литâ Иса и је Ђа ко ви ћа (1708) и Мој си ја Пе тро ви ћа (1721. 
и 1731) да до би ју пра во осни ва ња штам па ри је ре дов но су 
на и ла зи ли на од би ја ње аустриј ске вла де ко ја је по зи ва ла 
Ср бе да ко ри сте уни јат ску штам па ри ју у Тр на ви, је ди ном 
цен тру у Цар ству ко ји је имао ћи ри лич ке зна ко ве (Рај ко-
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вић 1874: 125).28 Исто као што је за тра жио по моћ за отва-
ра ње шко ле, ми тро по лит Мој си је Пе тро вић се обра тио 
Пе тру Ве ли ком и за ли тур гиј ске тек сто ве и школ ске уџ бе-
ни ке. Као што ће мо ви де ти, као од го вор на ми тро по ли то-
ве мол бе 1724. је из Ру си је сти гло ви ше од три сто књи га, 
ме ђу ко ји ма гра ма ти ке, бу ква ри и реч ни ци, тек сто ви ко ји 
ће се ко ри сти ти све до те ре зи јан ске ре фор ме школ ског 
си сте ма 1770. 

По тре бе Ср ба у Угар ској до дат но су се про ме ни ле на кон 
Дру ге се о бе и ми гра ци ја пра во слав ног жи вља ка ју жним 
зе мља ма Ру ског цар ства. Ти до га ђа ји су за пра во до ве ли до 
ве ли ких про ме на у дру штве ном са ста ву: са дру гом ми гра-
ци јом у ју жну Угар ску сти гли су пред став ни ци ве ли ких 
срп ских по ро ди ца (Ра шко вић, Вит ко вић, Иса ко вић, Пи шче-
вић, Јо ва но вић Ша ка бен та), али пре све га не ки од нај ве ћих 
ин те лек ту а ла ца епо хе, углав ном цр кве ни љу ди (Хри сто фор 
Же фа ро вић, Кон стан тин из Сту де ни це, ми тро по лит Јо ван 
Ге ор ги је вић), ко ји су та ко ђе осе ћа ли по тре бу да се афир-
ми шу и из ра зе и пу тем пи са не ре чи (Чур чић 2006: 91).

Да кле, у пр вој по ло ви ни ве ка угар ски Ср би су би ли 
ве чи то за у зе ти про на ла же њем на чи на да штам па ју сво је 
књи ге.29 У том сми слу, нај че шће су при ме њи ва ли два ре-
ше ња: штам па ње тех ни ком ба кро ре за у ко јој су из вр сне 
ре зул та те по сти гли Хри сто фор Же фа ро вић и За ха ри ја 
Ор фе лин, и осла ња њем на штам пар ске цен тре „ван гра-
ни ца“, пре вас ход но Ве не ци ју (у ко јој су се срп ске књи ге 
штам па ле од пр ве по ло ви не XVI ве ка), за тим Тр го ви ште, 
Блаж, Ја ши и (пре све га) Рим ник у Ру му ни ји, и ко нач но 

28 Нај пот пу ни ју мо но гра фи ју о овој те ми ду гу је мо Ни ко ли Га ври-
ло ви ћу (Исто ри ја ћи рил ских штам па ри ја у Хаб збур шкој мо нар хи ји у 
XVI II ве ку, Но ви Сад 1974). О по ку ша ји ма угар ских Ср ба да отво ре штам-
па ри ју уп. та ко ђе: Гру јић 1911б, Сто шић 1963, Ве се ли но вић 1986 и Чур чић 
2006: 85–97.

29 Број на нај зна чај ни ја де ла XVIII ве ка оста ла су у ства ри у ру ко пи су 
и та ко се ши ри ла: то је слу чај са спи си ма Га ври ла Сте фа но ви ћа Вен цло-
ви ћа, Хро ни ка ма Ђор ђа Бран ко ви ћа, ве ћим де лом пе сма ри ца, пу то пи са 
и број ним по зо ри шним и исто ри о граф ским, епи сто лар ним и ме мо ар ским 
тек сто ви ма. Та по ја ва се од но си и на пре во де стра них де ла, по себ но ки-
јев ске по ле мич ке ли те ра ту ре (Па вић 1970: 39–45).
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Санкт Пе тер бург, Мо скву и Ки јев. Увоз књи га из Ру си је ипак 
је на и ла зио на јак от пор беч ке вла де ко ја је на ме ра ва ла да 
осла би те ме ље срп ске кул ту ре да би пра во слав ни жи ваљ 
лак ше при ву кла уни ји, од но сно ка то ли чан ству (Mo ra bi to 
2001: 106).30

По ло ви ном XVIII ве ка ми тро по лит Па вле Не на до вић 
по но во се по ду хва тио осни ва ња штам па ри је: у ства ри, књи-
ге ни су слу жи ле са мо цр ква ма и шко ла ма, већ и при ват ним 
ли ци ма, бу ду ћи да се већ по че ла раз ви ја ти ла ич ка гра ђан-
ска свест. У зах те ву по сла том аустриј ским вла сти ма у ав гу-
сту 1750, ми тро по лит Не на до вић је за тра жио од Илир ске 
двор ске де пу та ци је да му до зво ли отва ра ње штам па ри је 
при Ра ко вач ком ма на сти ру ци ља ју ћи нај пре на еко ном ске 
чи ни о це: до пу шта ју ћи Ср би ма да отво ре вла сти ту штам-
па ри ју, ста ви ла би се за пра во тач ка на кон ти ну и ран од лив 
ка пи та ла ко ји је од ла зио да пу ни бла гај не стра них штам-
па ри ја, пре све га ру ских.31 За раз ли ку од прет ход них пу та, 
зах те ви су би ли де ли мич но усли ше ни: ми тро по ли ту је 
до зво ље но да отво ри штам па ри ју у Оси је ку, ме ђу тим та 
од лу ка је иза зва ла не за до вољ ство кар ло вач ког кру га. Беч 
је за тим дао одо бре ње да се се ди ште пре ме сти у Срем под 
усло вом да се књи ге пре штам пе да ју на увид цен зо ри ма 
Илир ске двор ске де пу та ци је. Про је кат ипак ни је оства рен 
услед не по сто ја ња по вољ них дру штве но-еко ном ских усло ва 
(Н. Га ври ло вић 1974: 53–104). 

Те ре зи јан ске ре фор ме се дам де се тих го ди на

Се дам де се тих го ди на Ма ри ја Те ре зи ја је по кре ну ла 
низ ре фор ми с ци љем да у цен тра ли стич ком ду ху транс-
фор ми ше школ ски си стем Цар ства. Оп шта су пер ви зи ја 

30 О де ло ва њу тр го ва ца ру ским књи га ма ме ђу Ср би ма и уоп ште у 
обла сти ма Бал кан ског по лу о стр ва уп. Ко стић 1912 и Н. Га ври ло вић 1974: 
33–52 (по себ но кар та на стр. 32–33). 

31 Го ди не 1751. ми тро по лит Не на до вић упу тио је свог ег зар ха у Бе чу, 
Ар се ни ја Ра ди во је ви ћа, да при ку пи ин фор ма ци је о по треб ном ма те ри-
ја лу за отва ра ње штам па ри је. До ку мен та о том до га ђа ју мо гу се кон сул-
то ва ти у АСА НУК-у, а об ја вио их је Ра до слав Гру јић 1911б.
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тих ре фор ми (Allgemeine Schulоrdnung – ASO), укљу чу ју ћи 
из ра ду и одо бра ва ње тек сто ва, би ла је по ве ре на јед ној Про-
свет ној ко ми си ји (Stu di en hof com mis sion) са се ди штем у 
Бе чу ко ја се осла ња ла на дру ге кон трол не ор га не на те ри-
то ри ји (про вин циј ске ко ми си је, ди рек то ре шко ла и ин-
спек то ре).32 Но ви си стем је при ме њен на пра во слав не шко-
ле у Ба на ту пре ко Спе ци јал ног ста ту та из но вем бра 1776. 
ко ји је штам пан на не мач ком и сла ве но срп ском и до ста-
вљен ре ги о нал ним цр кве ним и ци вил ним вла сти ма пре ма 
ко ји ма су на чи ње ни од ре ђе ни уступ ци као од го вор на спе-
ци фич не по тре бе и зах те ве пра во сла ва ца. До кра ја 1778. 
све обла сти ко је су на ста њи ва ли Ср би уну тар Мо нар хи је 
има ле су, да кле, слич не пе да го шке уста но ве: на вој ној гра-
ни ци је ва жио АSО, у Ба на ту Спе ци јал ни cтат ут и, ко нач-
но, у Угар ској, Хр ват ској и Сла во ни ји Ra ti o e du ca ti o nis, за кон 
ко јим је 1777. ца ри ца Ма ри ја Те ре зи ја ре ши ла пи та ње хо мо-
ло га ци је свих основ них шко ла на те ри то ри ји Хаб збур шке 
мо нар хи је (Ки ри ло вић 1929: 72).33

На рав но да срп ска цр кве на је рар хи ја ни је с одо бра-
ва њем при ми ла те ме ре: оште ће ни оним што су сма тра ли 
узур па ци јом вла сти тог исто риј ског пра ва да во де вер ни ке 
и бра не их од ла тин ске кон та ми на ци је, срп ски епи ско пи 
су ушли у отво рен су коб са школ ским ди рек то ри ма по сла-
тим из Бе ча, жа ле ћи се на то да је пра во слав ни клер све ден 
на ни во ма њин ског и пот чи ње ног парт не ра у оп штем на-
цр ту но вог про свет ног си сте ма. По себ но у обла сти ма Па-
кра ца, Вр шца и Кар ло ва ца, где су при ти сци ка то ли ка би ли 

32 Пун на зив ре фор ме ко ју је са ста вио ав гу стин ски опат Јо хан И. 
Фел би гер (Johann Ignaz von Felbiger) је Allgemeine Schulоrdnung für di e 
de utsche  Tri vial, Ha up t und Nor mal schu len der österreichischen Monar chie 
(Adler 1974: 31).

33 У Спе ци јал ном ста ту ту по сто ја ле су од ред бе пре ма ко ји ма се уче-
ни ци ни су сме ли под вр га ва ти при ти сци ма или ка жња ва њу због сво је 
ве ре. Сва де ца, оба по ла, из ме ђу шест и три на ест го ди на мо ра ла су да иду 
у шко лу, а у слу ча ју да ни је би ло мо гу ће про на ћи од го ва ра ју ће срп ске 
све ште ни ке ко ји би под у ча ва ли, на став ни ци су мо ра ли да зна ју сло вен ски 
је зик. Нај пот пу ни ја сту ди ја о овој те ми је мо но гра фи ја ко ју је Ми та Ко-
стић по све тио лич но сти гро фа Фра ње Ко ле ра (Ко стић 2011, пр во из да ње 
1923). Уп. та ко ђе: Kosáry 1980.
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из ра зи то ја ки услед ме шо ви те при ро де ста нов ни штва, срп-
ски епи ско пи су ма хом од би ја ли да по др же но ве шко ле.

Не са мо све ште ни ци, већ и не ки од нај и стак ну ти јих 
„кул тур них ани ма то ра“ епо хе „ко мен та ри са ли“ су са др-
жа је те ре зи јан ске ре фор ме: чу вен је слу чај За ха ри је  Ор фе-
ли на ко ји је по слао ца ри ци свој ко мен тар ре фор ми из 1777. 
под на зи вом Пред став ка Ма ри ји Те ре зи ји. Пред ло зи Ор фе-
ли на, ко ји је по др жа вао ре фор ме беч ког дво ра, те по ку ша-
вао сво јим спи сом да обра зло жи дво ру и ца ри ци мо ти ве 
на род ног не за до вољ ства и узро ке су прот ста вља ња но вим 
од ред ба ма, пред ста вља ју је дан од пр вих опи пљи вих при-
ме ра ра ци о на ли зма ме ђу Ср би ма на ко је ће се, не ко ли ко 
го ди на ка сни је, на до ве за ти До си те је ва де ла.34

При ме на но ве школ ске ре фор ме би ла би не за ми сли-
ва без ти по гра фи је у ко јој би се штам па ли је дин стве ни и 
ујед на че ни школ ски уџ бе ни ци за све школ ске уста но ве у 
Цар ству. Илир ска двор ска де пу та ци ја је, да кле, 8. де цем бра 
1769. до не ла од лу ку о отва ра њу штам па ри је за штам па ње 
књи га на грч ком, илир ском, срп ском, ру мун ском и јер мен-
ском је зи ку, на чи јем је че лу био Јо зеф фон Курц бек (Joseph 
von Kurzböck), ко ји је већ био за по слен у уни вер зи тет ској 
штам па ри ји у пре сто ни ци: све књи ге на ме ње не пра во слав-
ним по да ни ци ма мо ра ле су да се штам па ју ис кљу чи во у 
овој ра ди о ни ци и да до би ју ми тро по ли то во одо бре ње.35

На став ни ци су мо гли да ко ри сте ис кљу чи во тек сто ве 
штам па не у Курц бе ко вој штам па ри ји ко ја је др жа ла и мо-
но пол над уво зом књи га из ино стран ства, што је би ло до-

34 Текст Ор фе ли но ве Пред став ке от крио је Алек са Ивић и пр ви пут 
об ја вио 1964. у ше стој књи зи сво је Ар хив ске гра ђе о ју го сло вен ским књи
жев ним и кул тур ним рад ни ци ма. Го ди не 1972. Ма ти ца срп ска је по но во 
из да ла Пред став ку на са вре ме ном срп ском је зи ку. За ви ше ин фор ма ци-
ја уп. Ге ор ги је вић 1950, С. Ко стић 1973 и Вук сан 1995. 

35 Срп ски ми тро по лит имао је и ду жност да име ну је цен зо ра ко јег 
ће пла ћа ти Беч. У ма ју 1772. за цен зо ра и ко рек то ра књи га на „илир ском, 
мо сков ском, ру ском и сло вен ском“ је зи ку име но ван је Ата на си је Ди ми-
три је вић Се ке реш (Ђер, 1740 – 1794), па рох ка пе ле Све тог Ђор ђа у Бе чу, 
ко ји ће мо ра ти да за бе ле жи „све што се у тим књи га ма на ла зи, а да го во-
ри про тив ве ре ње не са бра ће, или мо ра ла, др жа ве, или и про тив Ње го ве 
Ви со сти вла да ра“ (Ивић 1956: 55).
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зво ље но са мо у из у зет ним слу ча је ви ма. Pri vi le gi um pri va
ti vum, до де љен аустриј ском штам па ру цар ским ука зом од 
14. фе бру а ра 1770, ва жио је два де сет го ди на.36

Ја сно је да су те ме ре, ко ји ма је ко ор ди ни ра ла Ма ри ја 
Те ре зи ја, спро ве де не не то ли ко да би се иза шло у су срет 
срп ским по тре ба ма, ко ли ко да би се за у ста вио ма со ван увоз 
књи га из Ру си је. Из до ку ме на та ко је је при ку пио Алек са 
Ивић 1964. ви ди се ка ко је беч ки двор же лео да пре ки не 
ве зе Ср ба са Ру си јом пре ко штам пе и уво ђе ња ре фор ми-
са них тек сто ва. Ко ман дан ти ма срп ских вој них ди ви зи ја, 
ста ци о ни ра ним у Угар ској, Сла во ни ји и Хр ват ској, чак су 
по сла та на ре ђе ња да се по сва ку це ну за у ста ви увоз „ру ских“ 
књи га; упр кос то ме, тр го ви на књи га ма се на ста ви ла.

Иако је из ме ђу 1771. и 1792. Курц бек об ја вио ви ше од 
150 де ла на ме ње них срп ској пу бли ци, Ср би ни су би ли по-
себ но за до вољ ни ра дом беч ке штам па ри је: не са мо да су 
се ве о ма пла ши ли уни јат ске про па ган де, већ су сма тра ли 
да је ква ли тет књи га штам па них у Бе чу пот пу но нео д го-
ва ра ју ћи.37 За ни мљи во је при ме ти ти ка ко се не за до вољ-
ство ши ри ло ван цр кве ног кру га пре но се ћи се и на све-
тов ну јав ност, као и, што је још зна чај ни је, на срп ске пи сце 
тог до ба ко ји су че сто да ва ли пред ност дру гим штам па-
ри ма уме сто Курц бе ку.38

По Курц бе ко вој смр ти штам па ри ја је про да та Ср би ну 
Сте фа ну Но ва ко ви ћу, не ка да шњем се кре та ру кар ло вач ког 
ми тро по ли та, за 25 000 фо рин ти (Рај ко вић 1874: 128). За хва-
љу ју ћи ур ги ра њу ми тро по ли та Сте фа на Стра ти ми ро ви ћа, 

36 За ис црп ни ју сту ди ју о исто ри ји и про дук ци ји ку ће Курц бек уп. 
Н. Га ври ло вић 1974: 127–201.

37 При ту жбе Ср ба (на хар ти ју сум њи вог ква ли те та, не до вољ не ти-
ра же и по себ но че сте гре шке) пре нео је Ђор ђе Рај ко вић у сво јој сту ди ји 
из 1874 (стр. 127). Из у зе так су две књи ге ко је је Ор фе лин при ре дио и 
штам пао код Курц бе ка, тј. Веч ни ка лен дар и Ис ку сни по дру мар, обе об ја-
вље не 1783.

38 За ха ри ја Ор фе лин је иза брао Те о до си ја, док су До си теј и Ема ну-
ил Јан ко вић штам па ли пре вас ход но у Лај пци гу (пр ви код Ј. Г. Брајт коп фа 
[Johann G. Breitkopf], дру ги код Ј. К. Тај бела [J. K. Teibel]). Из у зе так је Јо ван 
Ра јић ко ме је Курц бек об ја вио Ка ти хи зис ма ли (че ти ри из да ња из 1776, 
1784, 1785. и 1792) и по е му Бој зма ја са ор ло ви (1791) (Чур чић 2006: 95−96).
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Но ва ко ви ћу, пр вом Ср би ну ко ји је по се до вао штам па ри ју 
у XVIII ве ку, га ран то ва на је при ви ле ги ја у тра ја њу од пет-
на ест го ди на у за ме ну за го ди шњу на кна ду у из но су од 400 
фо рин ти. Ова тран сак ци ја је на и шла на ве ли ко одо бра ва-
ње јав но сти: осим број них школ ских уџ бе ни ка, Но ва ко вић 
је штам пао де ла нај ве ћих ин те лек ту а ла ца епо хе ко ји су се 
ра до обра ћа ли но вом уред ни ку.39 Ипак, Но ва ко вић је од-
мах схва тио да не ће мо ћи да под не се тро шко ве, та ко да је 
осми шљен про је кат, ко ји је за тим про пао, да се штам па ри-
ја пре тво ри у не ку вр сту ак ци о нар ског дру штва у ко је би 
био укљу чен и Гли го ри је Тр ла јић. Штам па ри ја је ко нач но 
про да та угар ском при ма ту 1796, пре ме ште на у Пе шту и 
при са је ди ње на град ској уни вер зи тет ској штам па ри ји; у 
њој ће Ср би – ме ђу ко ји ма Лу ки јан Му шиц ки, Ата на си је 
Стој ко вић, Са ва Те ке ли ја и Ви ћен ти је Ра кић – штам па ти 
до 1830. го ди не (Н. Га ври ло вић 1974: 202–211). 

*

По што смо по ста ви ли нео п ход не пре ми се, у на ред ном 
де лу ћу се усред сре ди ти на уло гу ко ју су Ки јев, Бу дим и 
Ве не ци ја има ли у про це су фор ми ра ња мо дер не срп ске кул-
ту ре, по ку ша ва ју ћи исто вре ме но да ра све тлим на ко ји су 
на чин ова три цен тра по ве за на, на ма ње или ви ше не по сре-
дан на чин, са лич но шћу Ди о ни си ја Но ва ко ви ћа.

39 Из ме ђу оста лих, До си теј (Со бра ни је, 1793), Јо ван Ра јић (Исто ри
ја ра зних сло вен ских на ро дов, 1794–1795), Ми ха и ло Мак си мо вић (Ма ли 
бу квар за ве ли ку де цу, 1792), Ма ти ја Рељ ко вић (Са тир, 1793), као и ча со пис 
Сла ве носерб ски ја вје до мо сти (1792–1794).



ДРУ ГИ ДЕО

ЦЕН ТРИ СТВА РА ЊА  
МО ДЕР НЕ СРП СКЕ КУЛ ТУ РЕ





1. КИ ЈЕВ

Поч нем за чи ња ва ти и са чи ња ва ти мо је пла-
не. Гди би се мо гао је дан ди ја кон учи ти раз ве у 
Ки је ву или у Мо скви? У ово вре ме не пре ста но би 
се код нас го во ри ло о слав ној Ве ли ко га Пе тра кће-
ри, им пе ра три ци Је ли са ве ти. Ја, не пре ста но у уму 
и у ср цу има ју ћи Ки јев, Мо скву и Ро си ју, вла де-
тељ ни цу тих стра на не пре ста но чу ју ћи да се по-
ми ње, и образ њеjзин на мно го ме ста из о бра жен 
ви де ћи, на ту рал но мо рао сам кад год о том и са-
ња ти. Ви дим јед ном на сан ро сиј ску це са ри цу на 
пре сто лу, сву као у сун це об у че ну, ко ја ми дâ из 
сво је ру ке јед ну књи гу отво ре ну с ра зни је зи ци, 
го во ре ћи ми: „Учи се!“ (Об ра до вић 2007, I: 71).

Кул тур ни кон так ти из ме ђу Ср ба и Ру са оста ви ли су 
зна чај не по сле ди це и мно го пре XVIII ве ка: при су ство срп-
ских и бу гар ских ин те лек ту а ла ца у ру ским зе мља ма од XIV 
ве ка и пре но ше ње кул тур них обра за ца Ју жне Сла ви је на 
Ис точ ну че сто се сма тра мо то ром кул тур ног бу ђе ња ко је 
је ожи ве ло ру ску ци ви ли за ци ју на кон ду го трај не оба мр ло-
сти пре тр пље не за вре ме „та тар ског јар ма“. То ком вла да ви не 
Пе тра Ве ли ког за ме ње не су уло ге у од но си ма из ме ђу два 
на ро да чи је су по ли тич ке, дру штве не и кул тур не при ли ке 
у ме ђу вре ме ну пот пу но му ти ра ле: по чет ком XVI II ве ка, у 
ства ри, Ср би, ко ји су не ка да ме ђу Ру си ма ва жи ли за учи-
те ље, по ста ли су уче ни ци.

Ду хов на ака де ми ја у Ки је ву би ла је у оно до ба чу ве на 
у чи та вом ис точ ном све ту као цен тар из вр сно сти уче ња 
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пра во слав не док три не, те о ло шког раз ми шља ња и кул тур-
не и књи жев не де лат но сти сво јих ака де ми ка. Цен тар у 
ко јем су се оку пља ли нај у че ни ји те о ло зи епо хе, Ки јев је 
пред ста вљао оба ве зан из бор за сва ког ко је те жио сти ца-
њу нај ви шег ни воа ду хов ног обра зо ва ња у пра во слав ном 
све ту и као та кав ве о ма бр зо је по чео да при вла чи к се би 
и мла де Ср бе жед не зна ња.

Уоп ште узев ши, ја сно се ис ти чу две фа зе у од но си ма 
ко ји су то ком XVIII ве ка по ве зи ва ли угар ске Ср бе са Ки јев-
ском ака де ми јом: пр ва фа за у ко јој су из Ки је ва у са да шњу 
Вој во ди ну при сти гли на став ни ци ко ји ће ор га ни зо ва ти 
пр ве срп ске шко ле; дру га фа за ка да су углав ном мла ди срп-
ски ђа ци од ла зи ли у Ки јев у на ме ри да сту ди ра ју на Ака-
де ми ји.

У овом по гла вљу ра све тли ће мо уло гу ко ју је Ки јев ска 
ака де ми ја има ла у про це су пре о бра жа ва ња срп ске кул ту ре 
по чев ши од пр ве по ло ви не XVIII ве ка, на осно ву чи ње ни ца 
и до ку ме на та ко ји се ипак од но се на чи тав XVI II век. Пр ви 
део по гла вља ре зи ми ра (у оп штим цр та ма) исто ри ју Мо-
ги љан ске ака де ми је у Ки је ву, са по себ ним освр том на њен 
cur ri cu lum  stu di o rum и на ре зул та те по стиг ну те пре све га у 
по љу те о ло шког раз ми шља ња. Дру ги део се пак фо ку си ра 
на од нос из ме ђу Ки јев ске ака де ми је и угар ских Ср ба, ана-
ли зи ра ју ћи нај пре де ло ва ње укра јин ских учи те ља при сти-
глих у обла сти да на шње Вој во ди не два де се тих и три де се тих 
го ди на XVI II ве ка, као и при су ство срп ских ђа ка у Ки је ву 
то ком чи та вог XVI II ве ка. Ме ђу ови ма се на ла зи и Ди о ни-
си је Но ва ко вић, пр ви ме ђу сво јим су на род ни ци ма ко ји је 
за вр шио сту ди је на Мо ги љан ској ака де ми ји: као на став ник, 
про по вед ник и ко нач но епи скоп Ср ба у Бу ди му, Но ва ко-
вић је по том пре нео „ки јев ски ака дем ски дух“ при ме њу ју ћи 
га по го то во на Бо го слов ској шко ли у Но вом Са ду и ти ме 
ја ча ју ћи мит о Ки је ву ко ји су мно ги сма тра ли „Ати ном сло-
вен ског пра во слав ног све та“.
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1.1. Ки јев ско-мо ги љан ска ака де ми ја

Из ме ђу два де се тих го ди на XVII ве ка и по ло ви не XVIII 
ве ка Укра ји на је до жи ве ла ко ре ни ту об но ву свог кул тур ног 
си сте ма ко ја је, кре нув ши фак тич ки из тих обла сти, за хва-
ти ла по том до бар део сло вен ско-пра во слав ног све та.40 Као 
у вре ме сред њо ве ков не Ки јев ске Ру си је, та кав раз вој до га-
ђа ја де сио се пре све га за хва љу ју ћи успо ну Ки је ва и афир-
ма ци ји „ки јев ске шко ле“.

Кра јем XVI ве ка укра јин ска пра во слав на цр ква мо гла 
је ра чу на ти на тек не зна тан број цен та ра ко ји су би ли у ста-
њу да пру же од го ва ра ју ће основ но обрaзовање; та кве окол-
но сти, за јед но са на зад но шћу ло кал ног све штен ства и не до-
стат ком зна чај ни је вер ске ли те ра ту ре, са мо су оте жа ва ле 
већ те шке при ли ке цр кве ко ја је по ку ша ва ла да об у зда бр зо 
ши ре ње ка то ли чан ства. На кон са бо ра у Бре сту (1596) – ко ји 
је за пра во Укра ји ну по де лио на два опреч на вер ска та бо ра, 
ка то лич ки и пра во слав ни, омо гу ћа ва ју ћи ши ре ње пап ске 

40 На зив „Укра ји на“, као и ет но ним „Укра јин ци“, упо тре бља ва ју се 
ов де има ју ћи у ви ду под руч је „пољ ске Укра ји не“ од XVI до XVI II векa. У 
том пе ри о ду – од Лу блин ске уни је (1569) до осам де се тих го ди на XVI II 
ве ка – Ру те ни ја/Ма ло ру си ја/Укра ји на би ла је део Пољ ско-ли тван ске др жав-
не за јед ни це (Ko ron a P ols ka i Wielkie Księstwo Litewskie, ка сни је Rzec zpo spo-
li ta  O boj ga  Na rodów). Го ди не 1667, пот пи си ва њем Ан дру сов ског спо ра зу ма 
ко јим се за вр шио ви ше го ди шњи су коб из ме ђу Ру си је и Пољ ске, Укра ји-
на је би ла по де ље на на два ве ли ка ре ги о на: ауто ном ни Ко зач ки хет ма нат 
(тзв. За по ро шка ре пу бли ка), ко ји је на стао на кон устан ка укра јин ских ко-
за ка 1649. ис точ но од ре ке Дње пра – ушао је под власт Мо скве, док је на 
за пад ним те ри то ри ја ма вла да ви ну на ста вља ла Пољ ска. Ко зач ки хет ма нат 
је укљу чи вао и град Ки јев до 1689, кад га пре у зи ма Мо сков ска др жа ва. 
По чет ком XVI II ве ка Пе тар Ве ли ки je и да ље сма њи вао ауто но ми ју хет ман-
ске др жа ве, да би За по ро шка ре пу бли ка по сте пе но гу би ла сво ју сло бо ду 
све до Дру ге де о бе Пољ ске (1793), ко јом су укра јин ске те ри то ри је де сно 
од Дње пра та ко ђе ко нач но ушле у Ру ско цар ство. Сам на зив Укра јин ци 
по чи ње да се при ме њу је тек од по ло ви не XIX ве ка од но се ћи се на ју жно ру-
ски и за пад но ру ски на род ко ји је жи вео у по гра нич ним кра је ви ма Ру си је. 
У ру ским и дру гим пра во слав ним, а та ко ђе и пољ ским из во ри ма ко ри сти 
се и на зив Ма ло ру си, док за пад ни из во ри ре дов но упо тре бља ва ју на зив 
Ру те ни (лат. Rut he ni). Рим ска ку ри ја је ко ри сти ла овај тер мин за сло вен-
ске на ро де ви зан тиј ског об ре да ко ји су жи ве ли на те ри то ри ји Пољ ско-ли-
тван ске др жав не за јед ни це за пад но од Дње пра. Од кра ја XVI I I в ека, и то-
ком ско ро два ве ка, на зив „Ру те ни“ се упо тре бља вао и за ка то ли ке грч ког 
об ре да (од но сно уни ја те) ко ји су жи ве ли на истим те ри то ри ја ма.



50 ЦЕНТРИ СРПСКЕ КУЛТУРЕ XVIII ВЕКА

вла сти до гра ни ца Ру ског цар ства – нај ве ћи део ло кал них 
углед ни ка при гр лио је ри мо ка то лич ко хри шћан ство, и то 
за хва љу ју ћи су пер и ор но сти пољ ске ка то лич ке кул ту ре над 
укра јин ском пра во слав ном.41 Оби чан на род је, ипак, био 
не при ја тељ ски рас по ло жен пре ма Уни ји и, успе шно одо-
ле ва ју ћи, још чвр шће се др жао пра во сла вља за хва љу ју ћи 
по др шци по је ди них епи ско па и кти то ра, али на да све ра ду 
брат ста ва,42 удру же ња ла и ка и све ште ни ка ко ја су би ла на-
ве ли ко рас по ро стра ње на на те ри то ри ји и ко ја су се ба ви ла 
и обра зо ва њем мла дих.43

Брат ске шко ле (брат ские шко лы) су у су шти ни пру-
жа ле основ но обра зо ва ње хе лен ско-сло вен ског ти па, да-
ју ћи пр вен ство на ста ви грч ког и пра во слав не док три не.44 
Ме ђу тим, по чет ком XVII ве ка то опре де ље ње је по че ло 
убр за но да се ме ња по пу шта ју ћи пред мно го ефи ка сни јим 
ла тин ско-пољ ским мо де лом ко ји су у укра јин ске зе мље 
до не ли је зу и ти. Ред је по чео да де лу је у овој обла сти већ 
око 1580. и отво рио је број не ко ле ги ју ме, ко ји су убр зо по-
ста ли чу ве ни и моћ ни и чи ни ли за пра во је ди ну по сто је ћу 
ал тер на ти ву за оне ко ји су же ле ли да до би ју обра зо ва ње 
ви шег сте пе на.45 Са сво је стра не брат ске шко ле су по ку ша-

41 О Бре стов ској уни ји и ње ним по сле ди ца ма уп. Łużny et alii 1994, 
Na u mow 1996: 11–43; Gil 1997, Na u mow 2002: 9–28. О по ле мич кој књи жев-
но сти на ста лој на кон Уни је уп. Stra dom ski 2003.

42 На ста ла као спон та не ор га ни за ци је кра јем XV ве ка, брат ства су 
ис пу ња ва ла за дат ке раз ли чи те вр сте, дру штве не и вер ске. Кон це си јом 
ис точ них па три јар ха (ста вро пи ги ја) че сто су се на ла зи ла ван ју рис дик-
ци је ло кал них епи ско па, у мно го слу ча је ва „сим па ти зе ра“ Пољ ске и ка-
то ли чан ства. Као по сле ди ца то га, за крат ко вре ме брат ства су до сти гла 
фи нан сиј ску и ад ми ни стра тив ну над моћ чак и у од но су на ло кал не цр кве 
(уп. Іса є вич 1966; Sydo ren ko 1977: 10–12).

43 На при мер, 1592. брат ство је из Ла во ва до би ло од пољ ског вла да-
ра Си ги смунда III пра во да осну је scho la p ro t rac tandi bu s l iberalibus artibus 
и да отво ри штам па ри ју, при ви ле ги ја ко ју ће за тим има ти и брат ства у 
Вил њу су, Бре сту, Мо хи ле ву, Луц ку и Ки је ву (Le wit ter 1948: 171).

44 Пр ву пра во слав ну грч ко-ла тин ску шко лу осно вао је кнез Кон стан-
тин Остро шки 1580 (Хар лам по вич 1898: 237–76; Oken fuss 1973: 109).

45 Пр ви је зу ит ски ко ле ги јум на пољ ској те ри то ри ји осно ван је 1564. 
За вре ме вла да ви не Сте фа на Ба то ри ја (Stefan Batory, 1575–1586) и Си ги смун-
да III (1587–1632) Дру штво је отво ри ло шко ле у Ја ро сла ву, Ла во ву, Остро гу, 
Ки је ву, Луц ку, Вил њу су и По зна њу (Ми тю ров 1968: 33–41).
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ва ле да се над ме ћу са је зу ит ским ко ле ги ју ми ма по дра жа-
ва ју ћи њи хов ефи ка сан школ ски мо дел, не за ди ру ћи ипак 
у пра во слав ни ка рак тер вла сти тих за во да: као до каз то ме 
тре ба ис та ћи да су нај ве ћи део дог мат ске и по ле мич ке ли-
те ра ту ре, из ме ђу оста лог до брог ква ли та тив ног ни воа, у 
укра јин ским обла сти ма ства ра ле упра во ове шко ле.46

Од 1615. и град Ки јев је мо гао да ра чу на на јед ну та кву 
шко лу ко ју је осно ва ло Бо го ја вљен ско брат ство под па тро-
на том Си ги смун да III (Ho rak 1968: 124–125).47 Сме ште на 
у Ки јев ско-пе чер ској  ла ври, шко ла је у све му и по све му 
би ла слич на дру гим за во ди ма тог ти па и си гур но би по де-
ли ла њи хо ву суд би ну да 1630. ни је по ста ла део про јек та Пе-
тра Мо ги ле, нај зна чај ни јег ју на ка „кул тур не ре во лу ци је“ 
на под руч ју пољ ске Укра ји не.

Пе тар Мо ги ла (Пе трó Мо ги́ла, Pe tru  Mo vi lă, 1574–1647) 
иза бран је за ар хи ман дри та Ки јев ско-пе чер ске ла вре 1627. 
За др жа ва ју ћи ду бо ку ве ру у ду хов не вред но сти пра во сла-
вља, као ин те лек ту а лац при зна вао је кул тур ну су пер и ор-
ност За па да,48 ди ве ћи се ор га ни за ци ји и озбиљ но сти је зу-
и та ко ји су у обра зо ва њу ви де ли сред ство за ства ра ње 
„вој ске“ из вр сних те о ло га ко ји ће бра ни ти вла сти ту ве ру. 
Мо ги ла је схва тио да за над ме та ње са је зу ит ским ко ле ги-
ју ми ма ни је би ло до вољ но осно ва ти обич ну шко лу, већ се 

46 Што се ти че пра вог до при но са брат ских шко ла раз во ју оба зов ног 
си сте ма у укра јин ским обла сти ма и Ру ском цар ству уоп ште, М. Ј. Окен-
фус (M. J. Oken fuss) под се ћа да је ва жно има ти на уму да су се на вр хун цу 
свог де ло ва ња брат ске шко ле на ла зи ле на пољ ској те ри то ри ји да ле ко од 
„де фан зив не и ксе но фоб не“ по ли ти ке пра во слав не Мо скве. На ве ли ко 
иг но ри са не од стра не пољ ске вла де, шко ле су од го ва ра ле час кон стан ти-
но пољ ском па три јар ху, час ки јев ском ми тро по ли ту, час са мом хет ма ну, 
оста ју ћи у су шти ни ауто ном не (Oken fuss 1973: 110).

47 Бо го ја вљен ско брат ство, осно ва но 1615, до би ло је ста вро пи ги ју 
од кон стан ти но пољ ског па три јар ха 1620. и све тов ну до зво лу од Си ги-
смун да III 1629 (Го лу бев 1901).

48 Због ове ка рак те ри сти ке био је по себ но осе тљив на иро нич не 
оп ту жбе свог са вре ме ни ка (и про тив ни ка) Ме ле ти ја Смо триц ког ко ји се 
исме вао пра во слав ци ма због њи хо вих, на жа лост уза луд них, по ку ша ја 
да уз диг ну суд би ну вла сти тог обра зов ног си сте ма. Смо триц ки је 1629. 
за и ста и на пи сао: „все ва ши по пыт ки под ня ть про све щ е ние не уда ют ся. 
Пло хи бы ли ва ши шко лы пре жде, а те пе рь ста ли ещё ху же“.
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мо ра ла ство ри ти уста но ва ко ја ће мо ћи да обра зу је ин те-
лек ту ал це спо соб не да са чу ва ју све ту док три ну. Тре ба ло 
је до сти ћи ни во за пад них (од но сно пољ ских) за во да у ко-
је су мла ди љу ди че сто сла ти на сту ди је. Због ово га, шко ла 
ко ју је за ми слио Мо ги ла ни је тре ба ло да бу де хе лен ско-
сло вен ска, већ ла тин ско-пољ ска: мо дел за ре фор му и ме-
то де за ње но спро во ђе ње пре у зе ти су за пра во из јед ног 
је зу ит ског ко ле ги ју ма ко ји се та да на ла зио у не по сред ној 
бли зи ни Ки је ва, као не ка вр ста „ка то лич ког остр ва у пра-
во слав ном мо ру“ на ко ји се Мо ги ла угле дао у уоб ли ча ва њу 
ад ми ни стра ци је и ди дак тич ког прав ца свог за во да.49

Го ди не 1632, по што је до био бла го слов кон стан ти но-
пољ ског па три јар ха и са гла сност краља Владиславa IV, 
Мо ги ла, ко ји је у ме ђу вре ме ну по стао ки јев ски ми тро по-
лит, ус пео је да об је ди ни у је дин стве ну уста но ву Бо го ја-
вљен ско брат ство и ла тин ско-пољ ску шко лу ко ју је осно-
вао: та ко је на стао Ки јев ско-мо ги љан ски ко ле ги јум (Col-
le gi um  Ki jo vi en se  Mo hi le a num), у он да шњим до ку мен ти ма 
опи сан као „уста но ва ла тин ско-пољ ских на у ка“. Из ко ле-
ги ју ма ће се за тим из ро ди ти Ки јев ска ака де ми ја, Ати на 
сло вен ско-пра во слав ног све та.50 Као осни вач и пр ви рек тор 
за во да, Мо ги ла је по нео екс клу зив но зва ње „ве ли ког бра та“ 
ко је је у пот пу но сти би ло стра но та да шњим пра во слав ним 
шко ла ма, а ипак из у зет но зна чај но по што се мо гло упо ре-
ди ти са за ду же њем „ге не ра ла“ ти пич ним за је зу ит ске ака-
де ми је (Sydo ren ko 1977: 85).

У ко ле ги ју му, ко ји се на ла зио у бли зи ни Ки јев ско-пе-
чер ске ла вре, на ста ва је по че ла у је сен 1632. са око сто ти нак 

49 Ду го се рас пра вља ло о мо де лу ко ји је Мо ги ла сле дио: не ки сма-
тра ју да је шко ла у Ки је ву ре фор ми са на по угле ду на је зу ит ске ака де ми-
је по пут оне у Вил њу су (Го лу бев 1901: 25), дру ги ра ди је ис ти чу слич ност 
са Кра ков ским уни вер зи те том. Укра јин ски исто ри чар Н. И. Пе тров из-
два ја че ти ри уста но ве: Кра ков ски и Па ри ски уни вер зи тет, је зу ит ске ака-
де ми је (пре вас ход но Вил њус), пи ја ри стич ке шко ле и ко нач но уни јат ске 
ко је су при па да ле ба зи ли јан ском ре ду (Пе тров 1895).

50 Мо ги ли но де ло на и шло je на сна жно про ти вље ње пра во слав них 
зи ло та, то ли ко да су, пре ма не ким са вре ме ни ци ма, Мо ги ла и ње го ви би-
ли у жи вот ној опа сно сти. Шко ла је из ме ђу оста лог при ву кла ан ти па ти је 
са мих је зу и та ко ји су осе ћа ли да им је угро жен мо но пол над под у ча ва њем 
ла тин ског је зи ка (Šev čen ko 1984: 9–40).
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уче ни ка (Го лу бев 1901). Да би обез бе дио нај бо љи мо гу ћи 
ни во обра зо ва ња, Мо ги ла је по слао не ке уче ни ке ста ре 
шко ле да до вр ше сту ди је у ино стран ству и по звао на став-
ни ке из Ла во ва. Од са мог по чет ка ко ле ги јум је имао на 
рас по ла га њу и јед ну штам па ри ју (Ho rak 1968: 125). Мо ги-
ли на ре во лу ци ја је ве ли ку ва жност при да ва ла ла тин ском, 
ко ји ће вре ме ном пре вла да ти над грч ким, глав ним је зи ком 
ста ре шко ле Брат ства. Ко нач но, ди дак ти ка је сле ди ла ме-
то де схо ла сти ке и углав ном је вла да ла стро га ди сци пли на 
(Sydo ren ko 1977: 80).51

До са да из ло же ни еле мен ти на во де на је дан је ди ни 
за кљу чак: ки јев ска шко ла је уоб ли че на као кла си чан је зу-
ит ски за вод, у пот пу но сти сли чан мно гим дру гим у Евро-
пи, је дан collegium који се за сни ва на ху ма ни стич ко-кла-
сич ном ку ри ку лу му за бу ду ће бо го сло ве (и оне ко ји то 
не ће би ти). У на ред ним де це ни ја ма, мо дел Ки јев ско-мо-
ги љан ског ко ле ги ју ма про ши рио се и на мно ге дру ге за-
во де у укра јин ској обла сти. Упо тре ба ла тин ског као на-
став ног је зи ка, за јед но са пољ ским и сло вен ским је зи ком, 
омо гу ћа ва ла је из ме ђу оста лог стал ну раз ме ну уче ни ка, 
про фе со ра и тек сто ва из ме ђу Ки јев ско-мо ги љан ског ко-
ле ги ју ма и дру гих за во да у Пољ ско-ли тван ској кра ље ви ни 
(ака де ми је у Вил њу су, Ла во ву и По зна њу), као и са за пад-
ним уни вер зи те ти ма (Ти бин ген, Келн и Ке ниг зберг), на 
ко ји ма су ки јев ски сту ден ти до би ја ли зва ња док то ра на у-
ка да би се за тим вра ти ли на al ma ma ter као на став ни ци 
или на уч ни ци.52

51 Ра ди ве ће кон тро ле сту ден ти су би ли при мо ра ни да бу ду део 
брат ста ва, или кон гре га ци ја, тзв. So da le s Mi no ris и So da le s Ma i o ris, ко је је 
осно вао лич но Мо ги ла (Sydo ren ko 1977: 97). Ви де ће мо да ће тај оби чај 
пре у зе ти и Ди о ни си је Но ва ко вић у ор га ни за ци ји Бо го слов ске ака де ми-
је у Но вом Са ду.

52 Обра зо ва ње у ино стран ству, ко је се сма тра ло ве о ма по жељ ним, 
прак тич но ни ка да ни је иза шло из мо де: до каз то ме су Сте фан Ја вор ски 
(Стефан Яворский) и Те о фан (Фе о фан) Про ко по вич, да на ве де мо два 
по себ но чу ве на при ме ра. У сва ком слу ча ју, то ипак ни је представљало 
con di ti o  si ne  qu a  non за по сти за ње из вр сно сти: Иван Га ља тов ски (Iоаникiй 
Галятовський), на при мер, по стао је рек тор и је дан од нај у че ни јих и нај-
це ње ни јих бо го сло ва, ма да се шко ло вао ис кљу чи во у Ки је ву (Sydo ren ko 
1977: 90–91).
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По сле Мо ги ли не смр ти при ли ке у Ки јев ском ко ле ги-
ју му при вре ме но су се по гор ша ле да би од по ло ви не осам-
де се тих го ди на XVII ве ка кре ну ле на бо ље за хва љу ју ћи пре 
све га по др шци хет ма на Ива на Ма зе пе.53 Ка рак тер ко ји је 
Мо ги ла ути снуо у за вод остао је ипак не про ме њен до брим 
де лом XVI II ве ка. У част осни ва ча и ње го вог де ла са вре-
ме ни ци су вр ло бр зо шко лу по че ли да зо ву „Мо ги љан ски 
ко ле ги јум“, на зив ко ји је остао у упо тре би до 26. сеп тем бра 
1701. кад је ука зом Пе тра Ве ли ког ки јев ска alma mater по-
дигнута de i u re у ранг ака де ми је, пр ве у хри шћан ском пра-
во слав ном све ту.54 Ме ђу тим, ко ле ги јум је de fac to по стао 
ака де ми ја у ја ну а ру 1694. кад је цар до зво лио оспо со бља-
ва ње за на ста ву фи ло зо фи је и те о ло ги је (Ho rak 1968: 128). 
Пре ма С. Т. Го лу бе ву (1901: 19), у оно вре ме је број сту де-
на та пре ма ши вао две хи ља де.

*

Пре ма мо де лу је зу ит ских ко ле ги ју ма, жи во том уну тар 
Ки јев ске ака де ми је упра вљао је раз ра ђе ни си стем пра ви-
ла и оби ча ја.

Це ло куп но ад ми ни стра тив но осо бље и на став нич ки 
кор пус чи ни ли су све ште ни ци из свих сло је ва дру штва. 
Оп ште упра вља ње Ака де ми јом би ло је по ве ре но рек то ру 
ко ји је та ко ђе био игу ман Ки јев ско-пе чер ске ла вре.55 Од 

53 Ма зе па ([Iван С. Мазепа] вла дао из ме ђу 1687. и 1709) фи  нан си рао 
је из град њу Бо го ја вљен ске цр кве и но вог ауди то ри ју ма, ко ји се упра во 
на зи ва ју „Ма зе пин кор пус“ (Го лу бев 1901: 12).

54 Пи та ње тач ног да ту ма до би ја ња зва ња ака де ми је ипак је оста ло 
отво ре но: Мо ги љан ски ко ле ги јум је за пра во до био пу на ака дем ска пра-
ва и иму ни тет 1658, 1694. и 1701 (Ho rak 1968: 126; Sydo ren ko 1977: 81). По јам 
„ака де ми ја“ се, ме ђу тим, пр ви пут по ја вљу је у ука зу 1701. иако из гле да да 
се ње го ва упо тре ба ра ши ри ла ме ђу про фе со ри ма и сту ден ти ма већ 1699 
(Го лу бев 1901: 8–9).

55 У Мо ги ли но вре ме рек то ра је би рао лич но ми тро по лит. Ка сни је 
је би ран на из бо ри ма у ко ји ма су уче ство ва ли мо на си, фа кул тет и кон-
зи сто ри ја Ки јев ске ми тро по ли је. У упра ви за во да по ред рек то ра на ла зио 
се и пре фект, ко ји је за пра во био од го во ран за функ ци о ни са ње шко ле и 
ког је рек тор би рао ме ђу нај на да ре ни јим сту ден ти ма, а ми тро по лит га 
по твр ђи вао (Го лу бев 1901: 14–15).
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дру ге по ло ви не XVII ве ка рек тор је др жао и ча со ве те о ло-
ги је (Пе тров 1895: 47–49; Syd ore nko 1977: 86–89). 

Фа кул тет, у сми слу гру пе про фе со ра, био је ре ла тив но 
ма ло бро јан, и сва ки раз ред имао је са мо јед ног на став ни ка: 
у Ки је ву је за пра во ва жио „ро ти ра ју ћи“ на став ни прин цип, 
ор га ни за ци о ни об лик ко ји је по ти цао са сред њо ве ков них 
уни вер зи те та у Па ри зу пре ма ком је је дан на став ник пра-
тио је дан раз ред уче ни ка то ком чи та вог шко ло ва ња исто-
вре ме но се пе њу ћи у ад ми ни стра тив ној хи је рар хи ји ин сти-
ту та. Ранг про фе со ра био је обич но ре зер ви сан са мо за 
на став ни ке фи ло зо фи је и те о ло ги је, а по не кад и за на став-
ни ке ре то ри ке; на став ни ци ко ји су се ба ви ли ни жим раз ре-
ди ма зва ли су се „да ска ли“ (Пе тров 1895: 216–217; Syd ore nko 
1977: 90–91). 

Сту ден ти, Ака де ми ји на жи ла ку ца ви ца, че сто се опи-
су ју као гру па по је ди ни ца ве о ма огра ни че не сло бо де, под-
врг ну та стро гој ди сци пли ни и ве ћим де лом сна жно обе ле-
же на си ро ма штвом и ли ша ва њем.56 Јед на од ја ких та ча ка 
у ра ду Ака де ми је на ла зи ла се ипак у ње ном „де мо крат ском“ 
ка рак те ру: обра зо ва ње је би ло бес плат но, а пре ма спо ра-
зу ми ма за кљу че ним са ко зач ким хет ма ном, мо ра ло је би ти 
га ран то ва но сви ма, без об зи ра на ранг или по ре кло, при 
че му је је ди ни услов би ла пра во слав на ве ро и спо вест.57 Сто-
га су у Ки јев при ти ца ли не са мо из дан ци плем ства, већ и 
си но ви обич них љу ди, све ште ни ци и ла и ци. Упр кос не-
оспор ном сре ди шњем по ло жа ју те о ло ги је, Ака де ми ја ни је 
би ла обич на бо го сло ви ја: уче ни ци су већ ма би ли ла и ци и 
на пу шта ли су сту ди је по сле за вр ше не hu ma ni o ra, че сто 
про на ла зе ћи за по сле ње у јав ној упра ви; са мо је дан од шест 
уче ни ка по ха ђао је на ста ву фи ло зо фи је, а од њих је са мо 

56 Пре ма је зу ит ском мо де лу, у ства ри, уче ни ци су би ли под врг ну ти 
си сте му пот пу не кон тро ле ко ји се те ме љио на гво зде ним пра ви ли ма и сло-
же ној уну тра шњој хи је рар хи ји (Ви шнев ский 1896: 187). Ин тер ни ко декс 
по на ша ња, ко ји је са чи нио ми тро по лит Ра фа ил За бо ров ски (Рафаил За бо-
ровский), под на зи вом Le ge s academicae do centi bu s a c  st uden ti bu s ob ser van dae 
у це ло сти је пре нет, Пе тров 1904б: 214–22.

57 Ти усло ви су по твр ђе ни ука зом ко ји је Пе тар Ве ли ки пот пи сао 
11. ја ну а ра 1694 (Го лу бев 1901: 8).
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по ло ви на ишла на ча со ве те о ло ги је (Oken fuss 1973: 123; 
Хи жняк 1988: 115). Ко нач но, ки јев ска шко ла је од са мог осни-
ва ња у ре до ве сво јих ђа ка при ма ла број не мла де љу де из 
дру гих зе ма ља чи ји је број остао ве лик то ком чи та вог 
XVIII ве ка ва ри ра ју ћи из ме ђу тре ћи не и по ло ви не укуп ног 
бро ја уче ни ка.58

*

Ку ри ку лум, ко ји је ки јев ска шко ла усво ји ла од са мог 
по чет ка, био је ку ри ку лум кла сич них гра ма тич ких шко ла 
сред њо ве ков не Евро пе, пре у зет и ре ор га ни зо ван већ то ком 
ре не сан се, те уве ден у ис точ ну Евро пу за хва љу ју ћи пре 
све га је зу и ти ма ко ји су га успе шно при ме ни ли у бор би 
про тив ре фор ма ци је из ме ђу кра ја XVI и по чет ка XVII ве-
ка. Ра ди ло се о јед ном си сте му ко ји се те ме љио на стро гом 
ве жба њу ума ло ги ком, фи ло зо фи јом и кла сич ним је зи ци-
ма, ко јем је би ла свој стве на ши ро ка упо тре ба ла тин ског, 
си сте ма тич на при ме на схо ла стич ког ме то да и то ми стич ка 
те о ло ги ја ко ја је за у зи ма ла сре ди шње ме сто.59 Сurriculum 
studiorum био је ор га ни зо ван у пет раз ре да, три ни жа (или 
гра ма тич ка) и два сред ња (или hu ma ni o ra), по е ти ке и ре то-
ри ке (умет но сти). Ис кљу чи во су ака де ми је мо гле да др же 
ча со ве из ви ших ди сци пли на фи ло зо фи је и те о ло ги је (на у ке).

У су шти ни, упра во је овај мо дел ода брао Мо ги ла за 
сво ју шко лу, ма да га је мо рао ме ња ти да би га при ла го дио 
по тре ба ма пра во слав не док три не. Мо ги лин рад се на из-
глед те ме љио на па ра док су: на сто јао је да ре ви та ли зу је и 
уз диг не пра во сла вље, ко је је одав но за па ло у фа зу апа тич-

58 З. И. Хи жњак (З. И. Хи жняк) и В. К. Ман кив ски (В. К. Ма нь ків-
сь кий) го во ре о сту ден ти ма из Бе ло ру си је, Мол да ви је, Вла шке, Бу гар ске, 
Бо сне, Дал ма ци је, Цр не Го ре, Грч ке и Ср би је (2003: 148). Осим то га, на-
уч ни ци се при лич но сла жу у по гле ду број но сти: школ ске 1736/37, на при-
мер, од 367 сту де на та 127 су би ли стран ци; на ред не го ди не 1737/38. стра-
на ца је би ло 122 од укуп но 494 уче ни ка (Пе тров 1904а: 1–2; При би ће вић 
1905: 248; Јо ва но вић 1926: 19).

59 Је зу ит ска пе да го ги ја је стро го де фи ни са на у Ra ti o  Stu di o rum-у ко ју 
је 1585. увео Кла у дио Ал ва рез (Claudio Alvarez), пе ти ви ши ге не рал Дру-
штва Ису со вог, у ко јој су ду хов ни иде а ли ком би но ва ни са чвр стом вас пит-
ном ме то до ло ги јом.



57КИЈЕВ

но сти и би ло жр тва но вих вер ских стру ја са За па да, уво-
де ћи не ке еле мен те свој стве не за пад ној пе да го шкој тра-
ди ци ји. Та кав из бор де лу је дво стру ко па ра док са лан ако 
зна мо да је на За па ду схо ла сти ка већ би ла пре ва зи ђе на: 
кад је пре ко је зу и та из Пољ ске сти гла у Ки јев, већ је би ла 
из гу би ла мно го од сво је све жи не и не по сред но сти, до те 
ме ре да су се чак и ин те лек ту ал на спе ку ла ци ја и ис тра жи-
ва ње све ли за пра во на не ко ли ци ну си гур них ба зич них 
по сту ла та. Па ипак, иако де ли мич но пре сах нуо, је зу ит ски 
ме тод се по ка зао упра во она кав ка ка в је био по тре бан сло-
вен ском пра во сла вљу, још увек за ви сном од већ за ста ре ле 
ви зан тиј ске тра ди ци је.

Ку ри ку лум ко ји је раз вио Мо ги ла, ла тин ски у фор ми 
а пра во сла ван у су шти ни, уве ден је у Ки јев и по здра вљен 
нај ве ћим по ча сти ма 1632. и пред ста вља без сум ње нај трај-
ни је на сле ђе ко је је ле ген дар ни осни вач оста вио сво јој 
шко ли: на ду же ста зе, до бро би ти од кул тур не ре во лу ци је 
ко ју је он по кре нуо ни је имао са мо Ки јев, већ уоп ште чи-
та ва Sla vi a  Ort ho do xa.

*

Ки јев ска шко ла је ну ди ла академскe студије у тра ја њу 
од два на ест го ди на, по де ље не на осам ни воа или раз ре да. 
На пр вом ни воу (зва ном fa ra или ana lo gia) учи ле су се осно-
ве цр кве но сло вен ског, пољ ског и ла тин ског је зи ка. Дру ги, 
тре ћи (gra ma ti ca) и че твр ти ни во (sin ta xa) би ли су по све-
ће ни уче њу ла тин ског је зи ка и ка ти хи зи са. Пе ти ни во се 
на зи вао po e ti ca, ше сти re to ri ca. До ове тач ке за сва ки ни во 
је би ла пред ви ђе на са мо јед на го ди на на ста ве. По след ња 
два раз ре да, fi lo so fi a и te o lo gia, уве де ни у Ки јев тек 1680, 
тра ја ли су пр ви две, дру ги че ти ри го ди не и на рав но би ли 
нај зах тев ни ји. Ов де пред ста вље ни ку ри ку лум био је у упо-
тре би (не без ва ри ја ци ја) до ре фор ме ко ја је уве де на кроз 
Ду хов ни ре гла мент (1721).60

60 Ака де ми ја је има ла и ча со ве хор ске му зи ке, гра фич ке умет но сти 
и ге о ме три је ко ју је увео Т. Про ко по вич 1709. За ви ше де та ља уп. Ви шнев-
ский 1903: 96–278 и Sydo ren ko 1977: 107–134.
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Прак тич на при ме на ку ри ку лу ма по сти за ла се пу тем 
три стан дард не ака дем ске ве жбе, од но сно пре да ва ња (lec tio),61 
рас пра ве (dis pu ta tio)62 и по на вља ња (re pe ti tio),63 ко је су си-
сте мат ски из во ђе не. Уоп ште, све ак тив но сти у Ака де ми ји 
сме њи ва ле су се с крај њом ре гу лар но шћу: пре да ва ња су 
се др жа ла од 6 до 10 ча со ва пре под не и од 13 до 17 ча со ва 
по сле под не; че твр так је био дан за ре кре а тив не ак тив но-
сти и дру га „ко ри сна за ни ма ња“, ме ђу ко ји ма и по зо ри-
ште;64 су бо та је би ла дан за про ве ре и рас пра ве; и ко нач но 
не де ља, дан за од мор и мо ли тву. Тај си стем је ва жио чи та-
ве школ ске го ди не ко ја је по чи ња ла 1. сеп тем бра и за вр-
ша ва ла се по чет ком ју ла (Пе тров 1895: 239–240; Го лу бев 
1901: 21–22).

Усме не или пи сме не ис пи те че сто су за ме њи ва ле 
де кла ма ци је и рас пра ве, по го то во по след њих го ди на. За 
раз ли ку од оста лих за во да, Ки јев ска ака де ми ја ни је из да-
ва ла ди пло ме огра ни ча ва ју ћи се на при зна ва ње „ре тор-
ског“, „фи ло зоф ског“ и „те о ло шког“ сте пе на (Sydo ren ko 1977: 
133–134).

*

61 Lec tio је обич но др жао про фе сор на осно ву за нат ски при пре мље-
ног и па жљи во струк ту ри ра ног уџ бе ни ка ко ји су ђа ци че сто у це ло сти 
пре пи си ва ли.

62 Ти пич на за школ ски ме тод, dis pu ta tio, би ла је усред сре ђе на на 
те ме фи ло зоф ског или те о ло шког ти па и мо гла је би ти при ват на или јав на: 
при ват не рас пра ве др жа ле су се у раз ре ду сва ке не де ље, јав не два пу та 
го ди шње у при су ству пу бли ке. Че сто су се ре зул та ти јав них рас пра ва 
об ја вљи ва ли у фор ми те зе. Су че ља ва ња су се во ди ла на ла тин ском (Го лу бев 
1901: 23).

63 Repetitio је та ко ђе мо гла би ти јав на или при ват на: у пр вом слу ча-
ју нај ви ше се ра ди ло о по на вља њу на у че не гра ђе пред ту то ром; у дру гом 
слу ча ју уче ни ци су пак мо ра ли да при пре ме про по ве ди у ко ји ма ће ис та  ћи 
сво је ре то рич ке и ли те рар не ве шти не.

64 Као у је зу ит ским шко ла ма, у ства ри, и у Ки је ву је ку ри ку лум пред-
 ви ђао сцен ску по став ку по зо ри шних тек сто ва ко је су пи са ли на став ни ци 
по е ти ке и ре то ри ке у са рад њи са сво јим сту ден ти ма. Дра ме су нај че шће 
би ле на цр кве но сло вен ском (и по не кад на пољ ском), са ко мич ним ме ђу-
и гра ма на на род ном је зи ку. Ли ко ви су се ба зи ра ли пре вас ход но на жи-
ти ји ма, апо криф ној гра ђи и од лом ци ма из Све тог пи сма (уп. Le win 1981, 
1984, 1985).
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Пр ви раз ред, под на зи вом fara или ana lo gia, тра јао је 
го ди ну да на и под ра зу ме вао је уче ње осно ва ла тин ске лек-
си ке уз ко ри шће ње ви ше је зич ног фра зе о ло шког реч ни ка.65

По сле раз ре да ana lo gia сле ди ла су три гра ма тич ка раз-
ре да, под на зи вом in fi ma, me dia (или gra ma ti ca) и su pre ma 
(или sin ta xa) ко ји су та ко ђе тра ја ли по го ди ну да на. На 
пре да ва њи ма су на став ни ци („да ска ли“) ко ри сти ли уџ бе-
ник De  In stitutio ne Grammat ic a L i bri Tres пор ту гал ског је-
зу и та Ема ну е ла Ал ва ре за (Emmanuel Alvarez, 1526–1582). 
Текст ко јим су се слу жи ли је зу и ти у Пољ ској по стао је је дин-
стве ни текст и у Ки је ву до 1721. ка да је на ред бом Све тог 
си но да на пу штен. Уче ње Ал ва ру са (ка ко су га зва ли ђа ци) 
би ло је упот пу ње но дру гим уџ бе ни ци ма ве жби. Пре во ђе ње, 
на пољ ском и ла тин ском, сма тра ло се кључ ним, а об ра ђи-
ва ли су се исто риј ски и ге о граф ски тек сто ви на ла тин ском 
је зи ку (Ви шнев ский 1903: 89–176). У лек ти ри је ве ли ка па-
жња по све ћи ва на грч ким пи сци ма, по себ но ви зан тиј ској 
па три сти ци и хро ни сти ци, што је би ло у пот пу но сти су-
прот но је зу ит ској пе да го ги ји. Уче ње је би ло де ли мич но 
успо ре но услед не до стат ка књи га: је ди но уче ни ци пр ве 
го ди не ни су по се до ва ли сво ју ко пи ју Ал ва ру са и мо гли су, 
да кле, да се слу же ис кљу чи во бе ле шка ма са пре да ва ња. 
Ипак, успех је био из у зе тан, то ли ки да су се до тре ће или 
че твр те го ди не сва пре да ва ња, рас пра ве и ве жбе во ди ли 
и скљу чи во на ла тин ском.

Осим ла тин ског, оста ли је зи ци на Ака де ми ји би ли су 
грч ки, цр кве но сло вен ски и пољ ски, уз про мен љи ву сре ћу 
и при ме не у раз ли чи тим епо ха ма.66

При осни ва њу шко ле грч ки, лин гва фран ка укра јин-
ских брат ста ва, ушао је по пра ву у ки јев ски ку ри ку лум: ако 
се ла тин ски, ко ји је сма тран је зи ком мо дер не ми сли, ко ри-

65 Ни во ко ји се тра жио од сту де на та на пр вој го ди ни је ва ри рао: док 
су у Мо ги ли но вре ме упи са ни ђа ци би ли ли ше ни чак и нај ми ни мал ни јих 
лин гви стич ких ве шти на, већ од дру ге по ло ви не XVII ве ка тра же на су 
основ на зна ња из гра ма ти ке и арит ме ти ке, по ред ми ни мал ног по зна ва-
ња Ал ва ре зо вог уџ бе ни ка ла тин ског (Ви шнев ский 1903: 102–103).

66 Од 1738. учи ли су се и хе бреј ски и не мач ки, иако као из бор ни пред-
ме ти (Sydo ren ko 1977: 107–134).
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стио за зва нич ну пре пи ску (је зик ad fo rum), грч ки је и да ље 
остао је зик вер ских об ре да (је зик ad cho rum). Упр кос то ме, 
уче ње грч ког је ипак бр зо па ло у за бо рав (Ho rak 1968: 128). 

Цр кве но сло вен ски, у ло кал ној ре дак ци ји, учио се у 
пр вим раз ре ди ма на осно ву Гра ма ти ке М. Смо триц ког 
(1619) уз по моћ Лек си ко на Ла врен ти ја Зи за ни ја (Ла врен тій 
І. Зи за ній) (Вил њус 1596). Уче ње цр кве но сло вен ског је зи-
ка би ло је основ но по што се он ко ри стио у на ста ви ве ро-
на у ке. Нај пре је стан дард ни текст био Мо ги лин ка ти хи зис, 
Со бра ние ко рот кой на у ки об ар ти ку лах ве ры пра во слав ных 
ка фо ли че ских хри сти ан, по знат и као „Крат ки ка ти хи зис“ 
(1645). Го ди не 1665. за ме њен је раз ра ђе ни јом вер зи јом на 
на род ном укра јин ском ко ју је на вод но на пи сао но ви рек тор 
Ки јев ске ака де ми је, Вар ла ам Ја син ски (Вар ла ам Ясин сь кий), 
и ко ја је за тим пре ве де на на ла тин ски и увр ште на у по е-
тич ку рас пра ву Fon s Ca sta li us (1702); (уп. Пе тров 1895: 223).

Тре ћи упо треб ни је зик на Ака де ми ји био је пољ ски, 
ко јим се обич но слу жи ло за пи са ње и об ја вљи ва ње: у ства-
ри, био је то оми ље ни је зик укра јин ске по ле мич ке књи-
жев но сти. Тек у XVI II ве ку упо тре ба цр кве но сло вен ског и 
укра јин ског ис ти сну ла је пољ ски ко ји се учио до 1778 (Łużny 
1984: 132–133). 

Упо тре ба ла тин ског и пољ ског у на ста ви је, ме ђу тим, 
на и ла зи ла на стал не кри ти ке пра во слав них зи ло та, је зу-
и та и уни ја та. Оно ме ко би га упи тао „на что ла тин ское и 
по ль ское учи ли ще за во ди те, че го у нас до ту ду не бы ва ло 
и спа са ли сь“, Мо ги ла је од го ва рао да као што је за ли тур-
ги ју и ве ру нео п ход но по зна ва ње грч ког и цр кве но сло вен-
ског, та ко су за по ли тич ко де ло ва ње нео п ход ни пољ ски и 
ла тин ски чи је ће уче ње омо гу ћи ти пра во слав ци ма да се 
бра не од про тив нич ких на па да у вер ским рас пра ва ма.67

67 У ре чи ма Мо ги ли них о по не на та од зва ња ју ре чи по ле ми сте Ива на 
Ви шен ског (Іван Ви шен сь кий), ко ји је кра јем XVI ве ка пи сао о мо сков ском 
на зад ња штву: „чи не леп ше то бе из у чи ти ча со сло вец, псал ты ри, ох то их, 
апо стол и Еван ге лие, и ин ши ми цер кви сво й ствен ны ми, и бы ти про стым 
 бо го у год ни ком и жи знь ве шну ю по лу чи ти, не же ли по сяг ну ти А ри сто те ля 
и Пла то на и фи ло со фом му дрым ся в жи зни сей зва ти, и в ге е ну от’ити?“ 
(Le wit ter 1948: 417).
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*

Два сред ња раз ре да (hu ma ni o ra) по е ти ке и ре то ри ке 
пред ста вља ла су нај кре а тив ни ји део ку ри ку лу ма Ака де-
ми је и би ли су ком пле мен тар ни: уче ник ко ји се при бли-
жа вао по е ти ци био је већ до вољ но при пре мљен на те шко-
ће ла тин ског да би се од ва жио на пи са ње еле гант не про зе 
и сти хо ва, док се раз ред ре то ри ке усред сре ђи вао на умет-
ност еле гант не и ело квен те ко му ни ка ци је. У оба раз ре да 
оста вља но је мно го про сто ра за прак тич не ве жбе: пи са ње 
епи гра ма, ода, еле ги ја и па не ги ри ка у раз ре ду по е ти ке, те 
рас пра ва ме ђу уче ни ци ма у раз ре ду ре то ри ке, за чи ју су 
се при пре му на па мет учи ли чи та ви од лом ци из тек сто ва 
ан тич ких пи са ца ко ји су се за тим ре ци то ва ли у раз ре ду 
или пред пу бли ком. Пре да ва ња су др жа на ис кљу чи во на 
ла тин ском, док су се на ве жба ма сме њи ва ли ла тин ски, пољ-
ски, цр кве но сло вен ски и укра јин ски на род ни је зик. 

Иако је би ла усме ре на на при пре му „бра ни те ља пра-
во сла вља“, на ста ва по е ти ке и ре то ри ке у Ки је ву раз ви ла 
је но ве иде је ко је су об но ви ле ли те рар ни си стем по кре нув-
ши, ка ко се го во ри ло, пра ву „кул тур ну ре во лу ци ју“: да кле, 
Ака де ми ја ни је би ла са мо шко ла, већ пра ва ла бо ра то ри ја 
књи жев не те о ри је чи је су се рас пра ве нај пре ра ши ри ле у 
укра јин ским зе мља ма, а по том у ве ли ком де лу сло вен ско-ви-
зан тиј ске обла сти (Sydo ren ko 1977: 125; Le win 1980: 264).

*

Сту ди је по е ти ке тра ја ле су го ди ну да на и би ле по де ље-
не на два де ла. У пр вој се ри ји пре да ва ња об ра ђи вао се оп шти 
по јам „по е ти ке“ уз тач но од ре ђи ва ње са др жа ја, глав них 
ка рак те ри сти ка и ин стру ме на та (de sub si di is po e se os), аутен-
ти чан „ар се нал“ сли ка и из ра за из кла сич не ми то ло ги је и 
ан тич ких пи са ца. Дру ги део је за ди рао у су шти ну ма те ри је: 
пре да ва ња су се ба ви ла те о ри јом жан ро ва (епи ка, ко ме-
ди ја, тра ги ко ме ди ја, еле гич ни или бу ко лич ки епи гра ми), 
са по себ ном па жњом по све ће ном по ет ским фор ма ма мо-
рал не или вер ске са др жи не (Sydo ren ko 1977: 115).
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По пут свих оста лих ди сци пли на и по е ти ка се пре да-
ва ла на осно ву уџ бе ни ка са мих про фе со ра, ко ји су пи са ни 
ве о ма ис тан ча ним ла тин ским је зи ком: у Ки је ву је кра јем 
XIX ве ка број не та кве уџ бе ни ке про на шао на уч ник Н. И. 
Пе тров ко ји је по ка зао њи хо ву ду бо ку ве зу са за пад ним 
из во ри ма, по го то во са уџ бе ни ци ма пољ ских је зу и та, у по-
гле ду уну тра шње ор га ни за ци је, са др жа ја и свр хе.68 Са сво-
је стра не, је зу и ти су пре у зе ли те о ри је ан тич ких учи те ља, 
по себ но Ари сто те ла, Хо ра ци ја, Вер ги ли ја и Ови ди ја. Ари-
сто те ло ва По е ти ка и Хо ра ци је во Пе снич ко уме ће, про у ча-
ва ни упра во на осно ву је зу ит ских рас пра ва, по ста ли су во-
де ћи тек сто ви на Мо ги љан ској ака де ми ји, као и ла тин ске 
рас пра ве М. Ђ. Ви де (Marco Gerolamo Vida), Ј. Пон та ноа 
(Jacopo Pontano) и Ј. Ц. Ска ли ђе ра (Julius Caesar Scaliger). 
По себ но су би ли це ње ни и пољ ски ауто ри, по го то во Јан и 
Пјо тр Ко ха нов ски (Jan  Koc ha now ski, Pi o tr  Koc ha now ski)69 
и Са му ел Л. Твар дов ски (Sa mu el L. Twar dow ski),70 док су за 
прак тич не ве жбе као при ме ри че сто ко ри шће не по е ме на 
ла тин ском Ма ци е ја К. Сар би јев ског (Ma ci ej K. Sar bi ew ski),71 

68 Књи га  Ја. М. Стра ти ја (Я. М. Стра тій), В. Д. Ли тви но ва и В. А. Ан-
дру шког Оп иса ние кур со в ф и ло соф ии и ри т ор ики профессоров КиевоМо
ги лян ско й  а ка де мии (1982) оп ис ује  нас т а ву  ре торик е и  фил о зо фије у Кијеву 
у XVII и XVI II век у на о сно в у  те кс това к ој и се  ч ув ају у архиву Централне 
библиотеке украјинске Академије наука. По ред  њих  ту  су  и  сту ди је Т. В. 
Бу ла ни не (1984) ко ја  је, на  ос нову до ку м ена та  нађен их у  а рх ивима у Москви 
и Санкт Петербургу, ан ал изирал а д о дат ни корпу с ра с пр ава кијевског по-
рекла (те о ло шких, фи ло зоф ских, ре то рич ки х и  по е тич ких, у ру ко пи су 
 и  штам па них), про на ђе них да ле ко од Alma ma ter. Сли ку  у пот пу њу ју  мо-
но гра фи је В. М. Ни чик (1983) и В. П. Ма сљу ка (В. П. Ма слюк, 1983), пр и 
че му је ов а п ос ле дњ а по св еће на  ути цају тих уџбеника на развој украјинске 
барокне књижевности.

69 Ки је вља ни су Ја на Ко ха нов ског сма тра ли пе снич ким узо ром и 
ње го ва де ла су че сто ко ри шће на као илу стра ци ја раз ли чи тих ти по ва сти-
хов них струк ту ра: на њих се по зи ва ло у сва кој ди ску си ји о кре а тив ној по е-
зи ји, чи тао се ње гов псал тир и ре ци то ва ле ње го ве крат ке пе сме и ри ме 
(тзв. fras zki); уп. Łużny 1984: 131 и Le win 1988.

70 Де ла Са му е ла Твар дов ског чи та ла су се и ци ти ра ла не са мо због 
сво јих ли те рар них вр ли на, већ и због мо рал не вред но сти и ак ту ел них 
те ма, по пут, на при мер, пољ ско-ко зач ког ра та (Łużny 1984: 132).

71 Ки јев ски про фе со ри слу жи ли су се де ли ма Ма ци е ја Сар би јев ског 
за илу стро ва ње жан ро ва као што су ода, еп ска пе сма и епи грам, као и за 
ана ли зу стил ских про бле ма (Łużny 1984: 127, 132).
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„пољ ског Хо ра ци ја“, про по ве ди Пјо тра Скар ге (Pi o tr  Skar ga) 
и де ла пољ ске исто ри о гра фи је.72 Ве о ма рет ко се при бе га ва ло 
при ме ри ма на цр кве но сло вен ском или на ло кал ном је зи ку.

Ра зно ли ке и по не кад опреч не „уве зе не“ по е ти ке сто-
пи ле су се на кра ју у јед ну из ван ред ну и фа сци нант ну син-
те зу кла сич них, ре не сан сних, ба рок них и нео кла сич них 
те о ри ја опре мље них хи ља да ма ци та та. У су шти ни, ки јев-
ски про фе со ри су кон ци пи ра ли ка рак те ри сти ке и за дат ке 
по е зи је угле да ју ћи се на на че ла ре не сан се и ње не ка сно-
кла сич не ко ре не: у скла ду са тим на че ли ма, сма тра ли су 
да је по е зи ја, уз по што ва ње тач но де фи ни са них пра ви ла 
ком по зи ци је, мо ра ла не са мо да осво ји чи та о ца, већ да му 
исто вре ме но пру жи обра сце етич ког по на ша ња. Ис тра ја-
ва, да кле, ди дак тич ка уло га књи жев но сти чи ји за да так 
ни је са мо do ce re већ и de lec ta re у скла ду са хо ра ци јев ским 
пра ви лом uni re uti le dul ci.

У по ет ској прак си осе ћа ла се сна жна ли ми ти ра ност 
сло же ним и уре ђе ним је зу ит ским схо ла сти ци змом ко ји је 
при да вао ве ли ки зна чај еле ган ци ји и вер бал но сти и као 
та кав вре ме ном по стао ма ње спон тан и ори ги на лан: ки-
јев ски пе сни ци ба ви ли су се је зич ким фи не са ма и игра ма 
ре чи те же ћи ви ше кон цеп ту а ли зму не го сен ти мен та ли зму 
(Łużny 1966b). Нај ви ше прак ти ко ва ни ро до ви би ли су 
акро стих и „ра до зна ли“ стих, у јед ној ра зно ли ко сти фор-
ме ко ја је ишла од „јед но став них“ ква дра та или пи ра ми да 
до ап стракт ни јих ара бе ски (Чи жев сь кий 1956: 255–273).

Су штин ске про ме не де си ле су се на кон 1705. ка да је 
на ста ва по е ти ке по ве ре на Те о фа ну Про ко по ви чу, из ван-
ред ном пе сни ку и те о ре ти ча ру, пу бли ци сти, вер ском во ђи 
и др жав ни ку:73 пре ма пољ ском на уч ни ку Ри шар ду Лу жном 

72 Да би на гла сио уло гу Пољ ске као по сред ни ка у пре но ше њу за пад-
не кул ту ре у Ру си ју, 1966. го ди не је пољ ски на уч ник Р. Лу жни (R. Łużny) 
пре у зео уџ бе ни ке по е ти ке ко је је еви ден ти рао Н. И. Пе тров и из њих из-
ву као и ана ли зи рао све тек сто ве пољ ског по ре кла кон цен три шу ћи се на 
ра до ве Л. Ба ра но ви ча, С. По лоц ког (Симеон Полоцький) и Т. Про ко по ви ча 
(Łużny 1966b).

73 О Те о фа ну Про ко по ви чу као про фе со ру Ки јев ске ака де ми је уп. 
Stup pe rich 1941. 
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та го ди на обе ле жа ва по че так XVI II ве ка за исто ри ју Ака-
де ми је (1984: 129). Про ко по ви чев уџ бе ник по е ти ке, под 
на сло вом De ar te po e ti ca li bri  I II (1705, об ја вљен 1786),74 раз-
ли ку је се од оста лих тек сто ва на ста лих у Ки је ву по ино-
ва тив ном при сту пу ко јим аутор ски ци ра сво ју естет ску 
по зи ци ју по ста вља ју ћи се као кри ти чар ка ко тра ди ци је 
та ко и „са вре ме них“ пи са ца.75 Про ко по вич се осла њао на 
стан дард ну те о риј ску гра ђу (те о ри је М. Ђ. Ви де, Ј. Пон та-
ноа и пре свих Ј. Ц. Ска ли ђе ра), али и укљу чи вао мно ге 
де ло ве из са вре ме них де ла ме ђу ко ји ма и из вла сти тих спи-
са на ла тин ском, пољ ском и на род ном је зи ку. Про ко по ви-
чев уџ бе ник по стао је са став ни део ки јев ске тра ди ци је: 
ње го ви след бе ни ци пре у зе ли су ње го ву ме то до ло ги ју, бри-
љан тан кри тич ки при ступ тек сто ви ма76 и ста во ве о са вре-
ме ној ли те ра ту ри.77 Од два де се тих го ди на XVIII ве ка, од-
но сно од кад су и ње го ви сти хо ви ушли у ки јев ске уџ бе ни ке 
по е ти ке као при ме ри прак тич них ве жби, Про ко по вич је 
и сâм по стао кла сик (Łużny 1966а: 52).

Ако је пред мет по е ти ке, као што смо ви де ли, да за ба ви 
и под у чи, свр ха ре то ри ке са сто ји се у то ме да убе ди слу шао-
ца. Да кле, ре то ри ка је слич ни ја на у ци, пре не го умет но сти, 
бу ду ћи да се не те ме љи на по дра жа ва њу, већ на ло ги ци, 
ар гу мен та ци ји и де мон стра ци ји. 

У Ки је ву је на ста ва ре то ри ке би ла по де ље на на те о-
риј ски и ана ли тич ки аспект гра ди ва. Те о риј ски део на-
ста ве био је струк ту ри ран пре ма кла сич ном рас по ре ду 

74 За ду бљу ана ли зу Про ко по ви че вог уџ бе ни ка по гле да ти сту ди је: 
Łużny 1966а и 1984, и Fer raz zi 1992. За це ло ку пан текст уп. Ф. Про ко по вич, 
Со чи не ния (1961), ко ји је уре дио Игор П. Ерјомин (Игорь П. Ере мин).

75 У пољ ској хо ми ле ти ци и ба рок ној по е зи ји, на ве ли ко при сут ној 
у Укра ји ни, кри ти ко вао је, на при мер, су ви ше из ве шта чен стил (Łużny 
1984: 130).

76 Про ко по вич је, на при мер, ка но ни зо вао из у ча ва ње Та со вог Осло
бо ђе ног Је ру са ли ма, по е ме ко ју је он при бли жа вао Ене ји ди, у пре во ду Пјо-
тра Ко ха нов ског (Łużny 1966а: 49).

77 Пре ма Про ко по ви чу „ужи ва ње и са знај ни раст чи не нео п ход ни 
циљ по ет ског ства ра ња“ (Fer raz zi 1992: 128): пе сник пе ва о исто риј ским 
лич но сти ма не да би пру жио про сте пој мо ве по пут исто ри ча ра, већ да 
би обра зо вао кроз при чу о чи ње ни ца ма (Łużny 1966а; 1984).
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сред њо ве ков них уџ бе ни ка: in ven tio (из о бра же ние), dis po
si tio (рас по ле же ние), elo cu tio (вы ра же ние), me mo ria (вос-
по ми на ние) и pro nun ti a tio (про из но ше ние). У ана ли тич ком 
де лу при бе га ва ло се пак број ним при ме ри ма из де ла мај-
сто ра ре то ри ке: оми ље ни кла сич ни мо де ли би ли су Ци-
це рон, Квин ти ли јан и Ари сто тел.78

И у по гле ду уџ бе ни ка ре то ри ке ки јев ски про фе со ри 
угле да ли су се на је зу и те огра ни ча ва ју ћи се углав ном на 
ре зи ми ра ње њи хо вих де ла. Та ко при ла го ђе ни тек сто ви, 
ко ји су до нас до шли углав ном у ру ко пи сном об ли ку, оса-
вре ме њи ва ни су и про ши ри ва ни уво ђе њем ре то рич ких 
те о ри ја из ре не сан сне и ба рок не епо хе: та кво пре ра ђи ва-
ње по себ но је очи глед но у одељ ци ма по све ће ним упо тре-
би тро па у ко ји ма на и ла зи мо на ка ба ли стич ке ам бле ме и 
пе сме, ма гич не ква дра те и ре бу се, за го нет ке и ана гра ме, 
еле мен те ко ји от кри ва ју ху ма ни стич ки ка рак тер да тих 
ру ко пи са ко ји ни су би ли осми шља ва ни са мо за цр кве не 
свр хе (Гр ди нић 1985: 202). 

Ме ђу ма ло број ним ори ги нал ним уџ бе ни ци ма на ста-
лим на Ака де ми ји тре ба се при се ти ти уџ бе ни ка Ива на 
Га ља тов ског и Те о фа на Про ко по ви ча. Пр ви, под на сло вом 
На у ка, або спо соб зло жен ня ка зан ня, био је кра так при руч-
ник ре то рич ких фор му ла на пи са них на на род ном је зи ку 
и до пу њен збир ком хо ми ли ја, Ключ раз у ме нія (1659). У 
Про ко по ви че вој рас пра ви De ar te rhe to ri ca li bri X осе ћа се 
пак по ку шај ауто ра да се осло бо ди је зу ит ског обра сца да 
би се вра тио ти пич ни јим пра во слав ним фор ма ма, у скла-
ду са ви зан тиј ском тра ди ци јом Јо ва на Да ма ски на (Łużny 
1966b: 72–76). 

И у на ста ви ре то ри ке Ки је вља ни су до ве ли схо ла сти-
ци зам до крај њих гра ни ца: про по ве ди Сте фа на Ја вор ског, 
на при мер, би ле су ме та број них кри ти ка за из ве шта че ност 
од стра не ње го вих след бе ни ка, иако су са фор мал не тач ке 
гле ди шта би ле бес пре кор не. Ме ђу тим, ма ло њих се мо гло 
над ме та ти у ви со ко пар но сти и из ра зи то пом пе зном сти лу 
Про ко по ви че вих бе се да (уп. Мо ро зов 1880; Še rech 1954).

78 Уп. Пе тров 1895: 225–226; Ви шнев ский 1903: 86; Гр ди нић 1985: 202.
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Уоп ште узев ши, из ме ђу XVII и XVIII ве ка Ака де ми ја 
ни је из не дри ла све тов не бе сед ни ке до стој не по ме на: у епо хи 
љу тих док три нал них су ко ба, ре то рич ки раз ред је слу жио 
као ве жба о ни ца за бу ду ће по ле ми ча ре због че га су у ре то-
рич кој умет но сти из вр сност по ка зи ва ли ис кљу чи во цр кве-
ни љу ди и то по себ но Ла зар Ба ра но вич, Ан то ниј Ра ди ви-
лов ски (Ан то ній Ра ди ви лов сь кий), Си ме он По лоц ки и 
Ди ми триј Туп та ло-Ро стов ски (Ди ми трій Туп та ло-Ро стов-
сь кий), по ред на рав но већ на ве де них И. Га ља тов ског, С. 
Ја вор ског и Т. Про ко по ви ча.

Тре ба на гла си ти да рас про стра ње ност ре то рич ких 
уџ бе ни ка Ки је вља на ни је оста ла огра ни че на са мо на Укра-
ји ну, већ је вре ме ном об у хва ти ла мно го ши ре ге о граф ско 
под руч је ко је се про те за ло до цен трал не Евро пе и Ју жне 
Сла ви је: у ства ри, од пе де се тих го ди на XIX ве ка про на ђе но 
је на те ри то ри ји Пољ ске, Ру си је и Укра ји не око ше зде сет 
ре то рич ких уџ бе ни ка на ста лих у ки јев ској шко ли и ко ри-
шће них ван Ака де ми је ко ји об у хва та ју и ру ко пи се от кри-
ве не на срп ској те ри то ри ји, при сти гле у са да шњу Вој во ди-
ну за хва љу ју ћи укра јин ским учи те љи ма ко ји су ра ди ли у 
„сла вен ској шко ли“ у Срем ским Кар лов ци ма из ме ђу два-
де се тих и три де се тих го ди на XVIII ве ка (Гр ди нић 1985: 203).79

*

Ви ши ака дем ски раз ре ди фи ло зо фи је и те о ло ги је, зва-
нич но уве де ни 1680, чи ни ли су вр ху нац ки јев ског ку ри-
ку лу ма.

Сту ди је фи ло зо фи је на Мо ги љан ској ака де ми ји тра ја-
ле су три го ди не: на пр вој го ди ни про у ча ва ле су се ло ги ка 
и ди ја лек ти ка, на дру гој фи зи ка, а на тре ћој ме та фи зи ка. 

79 Ру ко пи си се чу ва ју у Би бли о те ци Ма ти це срп ске, На род ној би-
бли о те ци Ср би је, Аустриј ској на ци о нал ној би бли о те ци и би бли о те ци 
Уни вер зи те та у Но тин ге му. Осим ових, ту су и Ре то ри ка Јо ва на Ра ји ћа, 
са ста вље на пре ма ки јев ском мо де лу и штам па на 1861, по ред дру гих ру-
ко пи са на укра јин ском је зи ку ко ји се тре нут но чу ва ју у На род ној би бли-
о те ци Ср би је (Гр ди нић 1985: 203). Уп. та ко ђе: Пратриђе 1972 и Па вић 1979. 
Ра ји ћев уџ бе ник је не дав но до жи вео кри тич ко из да ње ко је је уре дио Н. 
Ри сто вић (Ра јић 2013).
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Ари сто тел је пред ста вљао не при ко сно ве ни ауто ри тет у 
про гра ми ма Ака де ми је, а по сто ја ла је по себ на скло ност 
ка ње го вим ло гич ким и пси хо ло шким спи си ма на уштрб 
по ли тич ких и на уч них (Пе тров 1895: 577; Го лу бев 1901: 25). 
Ана ли за уџ бе ни ка из фи ло зо фи је, ко ји ма су се слу жи ли 
укра јин ски про фе со ри, по ка за ла је да су се лек ци је те ме љи-
ле го то во ис кљу чи во на се кун дар ним из во ри ма, од но сно 
ко мен та ри ма тек сто ва фи ло зо фа, ме ђу ко ји ма се на ла зе ту-
ма че ња То ме Аквин ског, Аве ро е са, Ави це не, Јо ва на Дун са 
Ско та (Johannes Duns Scotus) и Ви ли ја ма Окам ског (William 
of Ockham). Осим ло ги ке и фи зи ка (или фи ло зо фи ја при-
роде) про у ча ва ла се на осно ву Ари сто те ло ве Фи зи ке, ко јој 
су се при дру жи ва ли еле мен ти ко смо гра фи је, астро но ми-
је, ко смо ло ги је, пси хо ло ги је и астро ло ги је. Бу ду ћи да се за-
сни ва пре на ра зу му не го на от кро ве њу, ме та фи зи ка је пак 
при вла чи ла знат ну сум њу ки јев ских пра во сла ва ца, тра ди-
ци о нал но бли ских ви зан тиј ској ми сти ци, за ко је су от кро-
ве ње и по сто ја ње Бо га би ли чи сти чин ве ре. У XVI II ве ку 
Де карт (René Descartes) је про гре сив но за у зео Ари сто те ло во 
ме сто као ли ни ја во ди ља у на ста ви фи ло зо фи је. Про це нив-
ши ми сао фран цу ског фи ло зо фа су ви ше ра ди кал ном, Све-
ти си нод је 1752. на мет нуо фи ло зоф ски си стем Нем ца Кри-
сти ја на Вол фа (Chri sti an  Wolff, 1679–1774), ко ји се те ме љио 
на ло ги ци, ко смо ло ги ји и при род ној те о ло ги ји (Ви шнев ский 
1903: 175–268; Sydo ren ko 1977: 127). 

Што се ти че уџ бе ни ка ко ји ма су се слу жи ли про фе-
со ри фи ло зо фи је, до нас је сти гао оби ман кор пус ру ко пи-
сних рас пра ва ко ји да ти ра из пе ри о да 1639–1642. у ко јем 
се ре кон стру и ше исто ри ја фи ло зоф ске ми сли од пост сред-
њо ве ков не епо хе до про све ти тељ ства. У ње му је мно го 
про сто ра по све ће но де ли ма кла сич не ан ти ке (Ари сто тел, 
Пла тон, Пто ло меј, Епи кур, Де мо крит) и хри шћан ским ми-
сли о ци ма (Ори ген, Ав гу стин, То ма Аквин ски), све до нај-
мо дер ни јих – Ко пер ни ка, Де кар та, Па ра цел зи ју са и Га ли-
ле ја. И из ана ли зе ових тек сто ва очи глед но је у ко јој су 
ме ри ме та фи зи ка и ло ги ка чи ни ле сре ди шње је згро сту-
ди ја фи ло зо фи је у Ки је ву (Гр ди нић 1985).
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У су шти ни, ки јев ски про фе со ри су би ли до бри у син-
те ти са њу њи ма стра не фи ло зоф ске тра ди ци је, пре вас ход-
но ка то лич ке ма три це, успе ва ју ћи да пру же сво јим сту-
ден ти ма ло ги чан, си сте ма ти чан и уре ђен мо дел ми шље ња 
ко ји ће им омо гу ћи ти да уро не у бур ну и под сти цај ну за-
пад ну ин те лек ту ал ну кли му. На Ки јев ској ака де ми ји фи-
ло зо фи ја је оста ла са мо увод у те о ло ги ју и мо гу ће је да су 
упра во због то га и де ла нај о ри ги нал ни јих ми сли ла ца, по-
пут С. Ја вор ског на при мер (ауто ра трак та та Ago ni um p hi
lo sop hi cum, 1690), ода ва ла ри гид но дог мат ско опре де ље ње. 
Ни сам Т. Про ко по вич ни је умео да по ка же по себ ну ори-
ги нал ност у овом окру же њу, иако се (де ли мич но) уда љио 
од Ари сто те ла да би се при бли жио Бе ко но вим (Francis Bacon) 
и Де кар то вим те о ри ја ма. Је ди но је Гри го риј Ско во ро да 
(Гри го рій Ско во ро да), зва ни „укра јин ски Со крат“, нај на-
пред ни ји ми сли лац обра зо ван на Ака де ми ји, ус пео да фор-
му ли ше ори ги на лан фи ло зоф ски си стем.

Ки јев ски ку ри ку лум за вр ша вао се сту ди ја ма те о ло-
ги је, нај ва жни је на у ке, ко ја се ба ви ла си сте мат ским про-
у ча ва њем док три не уз по моћ ра зу ма про све тље ног ве ром 
(fi des qu a e rens in tel lec tum). Про у ча ва ње те ди сци пли не и 
ра ђа ње ки јев ске ду хов не шко ле по ка за ли су се нео п ход ним 
за ин те лек ту ал но са зре ва ње нај пре укра јин ске, а за тим и 
ру ске пра во слав не цр кве (Crac raft 1984: 78). 

Пре ма је зу ит ском мо де лу, у Ки је ву су сту ди је те о ло-
ги је тра ја ле че ти ри го ди не и за сни ва ле се пре вас ход но на 
то ми стич кој те о ло ги ји.80 Из бор Ки је вља на, рев но сних 
бра ни те ља пра во слав ног ин те гри те та, да при гр ле иде је 
Doc tor-а Angelicus-a чи ни се оправ да ним ако се узме у об-
зир си ту а ци ја у ко јој се на ла зи ла ис точ на цр ква у XVII 
ве ку: ни је их ка док три ни  Су ме гур ну ло са мо си ро ма штво 
ка сне ви зан тиј ске те о ло ги је – ко је је од ре ди ло „кри зу ру-
ског ви зан ти зма у XV и XVI ве ку“, да па ра фра зи ра мо ре чи 
Ге ор ги ја Фло ров ског (Фло ров ски 1997: 13–43) – и очи гле дан 
не до ста так ефи ка сног те о ло шког мо де ла, већ пре вас ход но 

80 Пр ви те чај те о ло ги је др жао је Мо ги ла из ме ђу 1642. и 1646.



69КИЈЕВ

го ру ћа по тре ба да се су о че са од лич ним ре зул та ти ма ко је 
је ка то ли чан ство по сти гло у укра јин ским зе мља ма. Ин те-
лек ту ал на енер ги ја ки јев ских те о ло га, ста вље на на те шку 
про бу кроз ис цр пљу ју ће дог мат ске по ле ми ке у ко ји ма су 
мо ра ли да се су че ле са схо ла стич ком тра ди ци јом За па да, 
из ву кла је, да кле, но ву сна гу из су сре та са „док то ри ма ка-
то лич ке на у ке“: ки јев ски про фе со ри мо гли су да кри ти ку-
ју или ис пра вља ју То му Аквин ског и ње го ве след бе ни ке 
исто вре ме но се ди ве ћи ње го вој ра ци о нал ној чи сто ти, ве-
ли чан стве ној ме то до ло ги ји и ин те лек ту ал ној мо ћи (Sydo-
ren ko 1977: 130).

У из ве сној ме ри, у јед ном под руч ју тра ди ци о нал ног 
су ко ба из ме ђу ка то ли чан ства и пра во сла вља, дух Ки јев ске 
ака де ми је је та ко ус пео да ство ри јед но кон фе си о нал но 
окру же ње ко је је би ло ма ње не по пу стљи во, а ви ше отво-
ре но ка ди ја ло гу. Те мељ ни кон цеп ту ал ни си стем ко ји је 
омо гу ћа вао та кво су че ље ње осла њао се на иде ју да је „ла-
тин ска“ на у ка ипак по ла зи ла од „грч ке“: ти ме је грч ко-ви-
зан тиј ска тра ди ци ја ипак би ла по твр ђе на и слу жи ла као 
оправ да ње за отва ра ње пре ма дру га чи јем кул тур ном уни-
вер зу му (Łużny 1966; Стра тій и др. 1982).

Оп ште ка рак те ри сти ке сту ди ја те о ло ги је у Ки је ву из-
ме ђу 1689. и 1751. мо гу се ре зи ми ра ти на сле де ћи на чин: 
на ме то до ло шком ни воу ис ти че се сна жан схо ла стич ки 
ка рак тер ко ји се огле да у упо треб ном је зи ку (ла тин ски), у 
прак си (ба зи ра ној пре све га на disputatio) и у са др жа ји ма; 
што се ти че пак ци ље ва при ме ћу је се ста лан (али не увек 
и ус пео) труд да се очу ва, (ре)де фи ни ше или по твр ди спе ци-
фич ност пра во слав не док три не; ко нач но, у по гле ду са др жа-
ја очи глед на је те жња на став ни ка да уз ма ло ва ри ја ци ја 
пра те рад сво јих прет ход ни ка, пре све га од 1720. го ди не.81

На сло ви уџ бе ни ка ко ји су ко ри шће ни за пре да ва ња 
по твр ђу ју да је осно ва ки јев ских сту ди ја би ла схо ла стич-

81 Из ме ђу 1689. и 1751. на ста ву те о ло ги је на из ме нич но је др жа ло 16 
раз ли чи тих на став ни ка, сви бив ши ки јев ски сту ден ти ко ји су та ко ђе 
сту ди ра ли на нај пре сти жни јим европ ским шко ла ма (Вил њус, По знањ, 
Кра ков, Па риз и Рим); уп. Crac raft 1984.
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ка те о ло ги ја.82 При ви ле го ва ни мо де ли би ли су ве ли ки учи-
те љи ка то лич ког дог ма ти зма ан тич ког и сред њо ве ков ног 
до ба, по пут Ал бер та Ве ли ког, Јо ва на Дун са Ско та, Ро бер-
та Бе лар ми на (Roberto Bellarmino) и Фран ци ска Су а ре за 
(Francisco Suárez), по ред већ по ме ну тог То ме Аквин ског.83 
Ра зу мљи во је да се по го то во у пр вим го ди на ма мно го освр-
та ло на пољ ску те о ло шку шко лу, по го то во на Prae le cti on es 
Ph ilo sop hicae e Praelectiones Theologicae је зу и те То ма ша Mло-
ђановског (To mas z Mł od zi a now ski, 1622–1686) (Crac raft 1984: 
75). И у овом слу ча ју из у зе так је Т. Про ко по вич, ко ји се слу-
жио и про те стант ским тек сто ви ма (нпр. лу те ра на Јо ха на 
Ф. Бу де у са [Johann F. Buddeus]) у пи са њу сво јих рас пра ва 
(Го лу бев 1901).

На ни воу са др жа ја ки јев ски те о ло зи су при ви ле го ва-
ли спе ку ла тив не и по ле мич ке аспек те ди сци пли не (the o
lo gia con tro ver sa) че сто ци ти ра ју ћи учи те ље мо дер не по ле-
ми сти ке (Пе тров 1895: 575–576). Ки јев ске сту ди је те о ло ги-
је при ла го ђа ва ле су се у ства ри по тре ба ма ис точ не цр кве, 
ко ја је већ би ла ин те лек ту ал но не спрем на у од но су на 
ре фор ма ци ју, те се до и ста на шла у још јед ном те шком тре-
нут ку кад је Укра ји на по де ље на на дво је, са пра во слав ци-
ма и ка то ли ци ма (или про те стан ти ма) на опреч ним стра-
на ма. По чев ши да кле од спи са Си ме о на По лоц ког (Ве нец 
ве ры ка фо ли че ския) до про сла вље ног Ка ме нь ве ры Ја вор-
ског (Мо сква 1728), нај ве ћи део ра до ва на ста лих у Ки је ву 
са сто јао се од че сто кри тич ких ко мен та ра ка то ли чих те-
о ло га.84 Да би сво је ар гу мен те по др жа ли, ки јев ски те о ло-
зи су че сто тра жи ли „по моћ“ у де ли ма мо дер них ауто ра, 

82 Не ки при ме ри: Tra ct atus theologiae scholasticae et controversae, Theologia 
teoretica de Deo uno et triuno, com me ntariis et disputationibus scholasticis illustrata, 
The o lo gi a scho la sti ca ... de  sac ra men tis (Crac raft 1984: 74).

83 Уче ста ло при бе га ва ње за пад ним де ли ма уне ло је не ке „ано ма ли-
је“ у ки јев ску те о ло ги ју, као на при мер пре вас ход но по зи ва ње на оце 
за пад не цр кве уме сто на оце ис точ не цр кве, или на до га ђа је из исто ри је 
ка то лич ке цр кве пре не го из пра во слав не (Crac raft 1984: 76).

84 Вер ски фак тор се че сто су ко бља вао и са на ци о нал ним: чак и у 
уџ бе ни ци ма из те о ло ги је при ме ћу је се ве ћа свест ауто ра ко ји се од ре ђу-
ју не са мо као пра во слав ци већ као „Рок со ла ни“ да би се раз ли ко ва ли од 
По ља ка/ „Сар ма та“ (Crac raft 1984: 79).
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чак и дру ге ве ро и спо ве сти: Т. Про ко по вич, на при мер, 
ко ји је био про фе сор те о ло ги је из ме ђу 1710/11. и 1716, на-
па дао је „Ла ти не“ ко ри сте ћи се број ним ар гу мен ти ма из 
про те стант ске те о ло ги је, док се Ја вор ски че сто опи су је као 
нај бли жи по зи ци ја ма ри мо ка то ли ка.85

Ко ли ко год је зна чај те о ло ги је ки јев ске ма три це са 
исто риј ско-кул тур ног гле ди шта нео спо ран, тре ба при ме-
ти ти да, као и у фи ло зо фи ји, и у те о ло шкој сфе ри ки јев ски 
про фе со ри ни су ус пе ли да фор му ли шу ори ги на лан си стем. 
По не кад до крај но сти гур ну та во ља да се пу тем ра зу ма осве-
тли хри шћан ска дог ма до ве ла је ко нач но до екс тре ми за ци-
је схо ла сти ци зма (the o lo gi a scho la sti ca),86 чи ме је де ло ва ње 
ки јев ских ин те лек ту а ла ца би ло из ло же но број ним кри ти-
ка ма, по себ но од стра не ру ске пра во слав не шко ле из ме ђу 
кра ја XIX и по чет ка XX ве ка. Ге ор гиј Фло ров ски (Ге ор гий 
В. Фло ров ский), на при мер, ова ко де фи ни ше ка рак тер ки-
јев ске шко ле:

Фор ми ра ла се школ ска тра ди ци ја, ни кла шко ла, али 
се ни је фор ми рао ду хов ни и ства ра лач ки по крет. Фор ми-
ра ла се опо на ша ју ћа и про вин ци јал на ско ла сти ка, упра во 
„школ ско бо го сло вље“, theologia sсholastica. То је озна ча-
ва ло не ки но ви сте пен ре ли ги о зно-кул тур не спо зна је [...] 
Ви до круг ки јев ских еру ди та био је до ста ши рок, ве за са 
Евро пом је би ла вр ло ожи вље на и до Ки је ва су ла ко до ла-
зи ле ви је сти о но вим по кре ти ма и тра га њи ма. Па ипак, 
цио тај по крет био је осу ђен на про паст. То је би ла псе у до-
мор фо за ре ли ги о зне спо зна је, псе у до мор фо за пра во слав не 
ми сли (Фло ров ски 1997: 72). 

Ипак не ма сум ње да је Ки јев ска ака де ми ја за слу жна 
за уво ђе ње „ака дем ске те о ло ги је“ у сло вен ски пра во слав-
ни свет: у из ве сној ме ри мо же се ре ћи да су укра јин ски и 

85 Сâм Про ко по вич, из ме ђу оста лог, на пи сао је у Ду хов ном ре гла
мен ту да на став ник те о ло ги је мо же да тра жи по др шку у тек сто ви ма 
„дру ге ве ре“ све док не по ка зу је „по ве ре ње“ у њи хо ве иде је (Вер хов ский 
1916, 2: 55).

86 Је ди ни из у зе так у том сми слу пред ста вља Мо ги ли но де ло Пра
во слав ное ис по ве да ние ве ры, на ста ло као по ку шај ор га ни зо ва ња уче ња 
Јо ва на Да ма ски на у је дан ши ри те о ло шки си стем.
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ру ски пра во слав ци на у чи ли да раз ми шља ју, те о ло шки и 
ака дем ски, у Ки је ву. У оп шти јем сми слу, ро ђе ње пра вог 
„ака дем ског ду ха“ би ло је зна чај но не са мо за исто ри ју Ки-
је ва или Укра ји не, већ и за Ру си ју и за све на ро де ко ји су 
до ла зи ли у до дир са ки јев ском кул ту ром: 

La scho la sti que de Ki ev for gea une pensée cla i re et di sci-
pli ne. El le obli ge at à défi nir et à ju sti fi er. El le ne re je ta tit pas 
en bloc to ut ce qui ve na it de l’Oc ci dent et ne pre na it pas de vant 
la sci en ce oc ci den ta le une at ti tu de d’ef froi ou de dédain. El le 
in ci ta it les théolo gi ens ort ho do xes à uti li ser po ur le ur comp te 
to ut ce que la pensée oc ci den ta le po u va it avo ir de me il le ur. 
C’éta it en défi ni ti ve la na is san ce de l’ésprit académi que (Kni a zeff 
1974: 13–14).87

Дуг о  времена је Кијевска акад е мија била не само је-
дини центар високог образовања за источне православне 
народе који је био у стању да се надмеће са европским стан-
дардима, ве ћ и  и стра жи вач ко-на уч н а и ум ет нич ка ла бо-
ра тор и ја која је могла да посредује између западне култу-
ре и традиционалног културног система источне матрице. 
Пре ма С. Т. Го лу бе ву, за слу га Ака де ми је ле жи у то ме што 
је у све сти љу ди про бу ди ла љу бав ка кул ту ри сма њу ју ћи 
пред ра су де и за тво ре ност пре ма спољ ном све ту и по ка зу-
ју ћи та ко пут на прет ка (Го лу бев 1901: 27). Ни је слу чај но 
Пе тар Ве ли ки, иако се не сла жу ћи са мно гим на че ли ма 
кул ту ре на ста ле у Ки је ву, упра во ода тле цр пео еле мен те 
за мо дер ни за ци ју свог Цар ства и ре ор га ни за ци ју Сло вен-
ско-грч ко-ла тин ске ака де ми је у Мо скви по зи ва ју ћи к се би 
број не на став ни ке и уче ни ке Мо ги љан ске ака де ми је.88 Ши-
ре ње ки јев ског мо де ла на ру ским те ри то ри ја ма си сте ма-

87 [Кијевска схо ла сти ка је ис кле са ла чи сту ми сао и ди сци пли ну. 
Оба ве зи ва ла је на де фи ни са ње и ар гу мен то ва ње. Ни је у це ло сти од ба ци-
ва ла све што је до ла зи ло са За па да и ни је има ла страх и пре зрив став 
пре ма за пад ној на у ци. Под сти ца ла је пра во слав не те о ло ге да у сво ју ко-
рист упо тре бе оно нај бо ље из за пад не ми сли. То је де фи ни тив но пред-
ста вља ло бу ђе ње ака дем ског духа].

88 „Слoвенско-грч ко-ла тин ска ака де ми ја у Мо скви“, пи ше С. Смир-
нов (Сергей К. Смирнов), „има ла је про фе со ре пре вас ход но из Ки је ва ко ји 
су ра ди ли по ки јев ским уџ бе ни ци ма и уве ли у жи вот мо сков ске Ака де-
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ти зо ва но је кроз од ред бе Ду хов ног ре гла мен та ко ји је пред-
ви ђао отва ра ње слич них за во да у свим ру ским ди о це за ма 
(Вер хов ский 1916; Oken fuss 1973: 121). Као по сле ди ца то га, 
до по ло ви не XVI II ве ка цар ство Ро ма но вих мо гло је да 
ра  чу на на мре жу за во да и шко ла слич не струк ту ре по пут 
Мо  ги љан ске ака де ми је.89

1.2. Ки јев ска ака де ми ја и срп ска кул ту ра  
у XVI II ве ку

Као што смо ви де ли, у пр вих три де сет го ди на на кон 
пре се ље ња у Угар ску срп ско ви со ко све штен ство на сто ја-
ло је да на ро ду пру жи нео п ход не ин стру мен те за одр жа ње 
кул тур ног иден ти те та и кон фе си о нал не ко хе зи је ка ко би 
се из бе га ла опа сност од ет нич ке и вер ске аси ми ла ци је: у 
том сми слу, је ди ни на чин да се од у пру си сте му ка то лич ких 
шко ла био је да се срп ској мла де жи омо гу ћи да при ми од-
го ва ра ју ће стрикт но пра во слав но обра зо ва ње. Пре ко сво-
јих нај и стак ну ти јих пред став ни ка, тј. кар ло вач ких ми тро-
по ли та, срп ско све штен ство је де ло ва ло пре ма две ма смер-
ни ца ма: с јед не стра не при пре ми ло је те рен за отва ра ње 
но вих шко ла сту па ју ћи у кон такт са ру ском са бра ћом и 
мо ле ћи их да ме ђу Ср бе по ша љу обра зо ва не учи те ље; с 
дру ге је нај спо соб ни ју мла деж сла ло да сту ди ра на Мо ги-
љан ској ака де ми ји у Ки је ву с обе ћа њем да ће се на кон за-
вр ше них сту ди ја мла ди те о ло зи вра ти ти у отаџ би ну да 
пре да ју у но вим срп ским за во ди ма.

•	 Укра јин ски учи те љи и ру ске књи ге ме ђу Ср би ма 
два де се тих и три де се тих го ди на XVIII ве ка

До ла зак укра јин ских учи те ља ме ђу угар ске Ср бе ду гу је 
се пре све га ини ци ја ти ви ми тро по ли та Мој си ја Пе тро ви ћа 

ми је па ра диг ме ко је су се у Ки је ву одав но при ме њи ва ле; јед ном реч ју, они 
су из Ки је ва уве зли дух и скло ност“ (уп. Бу ла ни на 1986: 123).

89 И пра во слав на цр ква је пу ним ру ка ма за хва та ла из ки јев ске шко-
ле: од 127 епи ско па ко је је мо сков ски Све ти си нод име но вао из ме ђу 1700. 
и 1762. њих 70 би ли су Укра јин ци или Бе ло ру си (уп. Хар лам по вич 1914).
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ко ји се, од лу чан да отво ри сло вен ску (или сло вен ско-ла тин-
ску) шко лу у Бе о гра ду и Кар лов ци ма, обра тио 1718. го ди не 
Пе тру Ве ли ком са ја сним зах те вом да га по др жи у обла сти 
кул ту ре: тра жио је сред ства за из град њу цр кве и осни ва ње 
шко ле по ред два на ест збир ки ли тур гиј ских књи га и два про-
фе со ра струч на у на ста ви ла тин ског и сло вен ског је зи ка.90 
Мој си ја је пре вас ход но за бри ња ва ла ка то лич ка про па ган-
да ко ја је пре ти ла ње го вим су на род ни ци ма ко ји ни су би ли 
у ста њу да бра не сво ју сло бо ду ве ро и спо ве сти.

Не до бив ши од го вор, ми тро по лит је дру ги пут пи сао 
ца ру (20. ок то бра 1721) са мол бом да бу де „дру ги Мој си је“ 
и да осло бо ди Ср бе од „Егип та не зна ња“ (Mo ra bi to 2001: 
96–97). Ово дру го пи смо је од мах има ло од је ка: но вац, исти-
на, ни је по слат, али што се ти че књи га, Мој си је је до био и 
ви ше не го што је оче ки вао. Из Ру си је је 1724. сти гло 70 при-
ме ра ка гра ма ти ке Ме ле ти ја Смо триц ког (у из да њу из 1721), 
10 при ме ра ка тро је зич ног лек си ко на Фjo до ра По ли кар по-
ва (Фëдор П. Поликарпов) и 300 бу ква ра  Те о фа на Про ко по-
ви ча, тек сто ви ко ји ће се упо тре бља ва ти све до те ре зи јан ске 
ре фор ме 1770.91

Мно го де ли кат ни је пи та ње ко је је тре ба ло ре ши ти 
би ло је пи та ње учи те ља и тек уз ве ли ке по те шко ће ко нач-
но су про на ђе на два кан ди да та, бра ћа Пе тар и Мак сим 
Су во ров. Овај по след њи је ра дио као пре во ди лац при Све-
том си но ду, са вр ше но знао грч ки, ла тин ски и не мач ки и већ 
имао пре да вач ко ис ку ство из Пра га. Сти гао је у Кар лов це 
1726. и исте го ди не осно вао „сла вен ску шко лу“, пр ву ру ску 
шко лу ме ђу Ср би ма ко ја је уз раз не те шко ће ра ди ла до 
смр ти ми тро по ли та Мој си ја (1730). Шко ла се зва ла По кро-
во-бо го ро ди чи на по што је у њој школ ска го ди на по чи ња ла 

90 У свом до пи су Мој си је је пи сао да су срп ске књи ге „оте ли и спа-
ли ли Тур ци“, да су им рим ски учи те љи до са ђи ва ли, ва ра ли не ви не и оне 
ко ји ни су би ли део пра во слав ног на ро да да би их на те ра ли да сле де њи хо-
ва уче ња и по ста ну си но ви рим ске цр кве (Ру ва рац 1898: 147; Гру јић 1911а: 
101–102; Mo ra bi to 2001: 95–99).

91 Про ко по ви чев бу квар и Смо триц ко вље ва гра ма ти ка по но во су 
штам па ни у Рим ни ку, бу квар 1726, 1727. и 1734, а гра ма ти ка 1755 (уп. Ки-
ри ло вић 1955 и Чур чић 2006: 89).
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1. ок то бра, у скла ду са ру ско-укра јин ским оби ча јем (Гру јић 
1927: 365).

Тре ба на гла си ти да су ми тро по ли то во ди пло мат ско 
де ло ва ње и пра ви иден ти тет Су во ро ва др жа ни у нај стро-
жој тај но сти: Су во ров је зва нич но био пред ста вљен као 
Мој си јев „лич ни са рад ник“, за ду жен за одр жа ва ње зва-
нич них од но са са ру ским Си но дом.92 Ми тро по лит је био 
на опре зу ка ко пре ма аустриј ској вла ди, ко ја ни је гле да ла 
с одо бра ва њем на ру ски ути цај на Ср бе, та ко и пре ма јед-
ном де лу срп ског ви со ког све штен ства ко ји му ни је био 
на кло њен: Мој си је ва кул тур на по ли ти ка, за ми шље на као 
ре фор ма ко ја је тре ба ло да ис по ве да ње ве ре код Ср ба до-
ве де до сво је из вор не чи сто те на осно ву про ве ре не ком пе-
тент но сти и чвр стог ве ро ва ња као и уво зом ис прав них 
лин гви стич ких и цр кве них мо де ла из Ру си је, на и шла је у 
ства ри на про ти вље ње до брог де ла срп ског све штен ства 
ко је се сма тра ло угро же ним но вим мо сков ским пра во сла-
вљем.93 Осим то га, по зна то је да је ми тро по лит по се до вао 
у сво јој би бли о те ци при ме рак пе тров ског Ду хов ног ре гла
мен та по ка зав ши у ви ше на вра та да се сла же са ње го вим 
на че ли ма (Гру јић 1914: 113–117).

До ку мен та из тог до ба по ка зу ју ду бо ку по све ће ност 
Мој си ја Пе тро ви ћа про бле му шко ла.94 У јед ном про гла су 
од 18. [29] ок то бра 1727. ми тро по лит об ја вљу је дру гим срп-
ским ве ли ко до стој ни ци ма сво ју же љу да осну је сред ње 
шко ле у Кар лов ци ма, Бе о гра ду и уоп ште у свим па ро хи ја ма 

92 За ни мљи во је на гла си ти да ни Пе тар Ве ли ки ни је от крио од ре-
ди ште ми си је за ми шља ју ћи ве ро ват но да се ни ко не би по ну до да се упу-
ти у зе мље у ко ји ма су жи ве ли Ср би сма тра ју ћи их „ди вљи ма“, а при 
то ме још и на гра ни ци са Тур ским цар ством (Ра дој чић 1913: 669–670).

93 У пи сми ма Све том си но ду Су во ров из но си оп ту жбе про тив Мој-
си ја за „ла ти но фил ство“ и „уни ја ти зам“: ра ди се, ка ко пи ше Ро за на Мо ра-
би то (Ro san na Mo ra bi to), о чу ве ним и рас про стра ње ним оп штим ме сти ма 
у ис точ но сло вен ским кра је ви ма ве за ним за су ко бе из ме ђу схва та ња за пад-
ног кул тур ног мо де ла, до не тог у Мо сков ску кне же ви ну пу тем ру тен ског 
(тј. укра јин ског), и тра ди о ци о нал не сло вен ске пра во слав не ви зи је грч ког 
по ре кла (Mo ra bi to 2001: 101–102).

94 Хро но ло шки по след њи је сте ми тро по ли тов те ста мент у ком он 
по но во ин си сти ра на ва жно сти обра зо ва ња (Ру ва рац 1898: 187).
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ми тро по ли је, пред ста вља ју ћи из ме ђу оста лог и cur ri cu lum 
stu di o rum ко ји је сâм са ста вио: у пр вој го ди ни сло вен ски 
је зик (пре ма ру ском го во ру) и ма ло грч ког и ла тин ског; у 
дру гој го ди ни гра ма ти ка (ру ско сло вен ски, ла тин ски и грч-
ки); ко нач но у тре ћој го ди ни де таљ но про у ча ва ње гра ма-
ти ке по ред еле ме на та ре то ри ке, ло ги ке и те о ло ги је (Гру јић 
1908: 101). 

По смр ти ми тро по ли та Мој си ја суд би на шко ла пре-
шла je у ру ке ње го вог на след ни ка, Ви ћен ти ја Јо ва но ви ћа, 
ко ји је од мах уда љио Су во ро ва.95 Но ви ми тро по лит је отво-
рио пут дру гој фа зи де ло ва ња ру ских учи те ља ме ђу угар ским 
Ср би ма обра ћа ју ћи се ди рект но ки јев ском ар хи е пи ско пу, 
Ра фа и лу За бо ров ском, и мо ле ћи га да по ша ље учи те ље ко ји 
су у ста њу да под у ча ва ју срп ску де цу ла тин ском и сло вен-
ском је зи ку и бе сед ни штву пре ма на став ном си сте му усво-
је ном у Ки је ву (Пе тров 1904: 5; Гру јић 1911а: 115–117). На 
зах тев је од го во ри ла гру па мла дих фи ло зо фа и те о ло га са 
Ки јев ске ака де ми је ко ји су сти гли у Кар лов це 1733. Из ме ђу 
1733. и 1736. та гру па, ко ју је пред во дио Ма ну ил Ко за чин-
ски, ра ди ла је у не ко ли ко цен та ра (Кар лов ци, Бе о град, Оси-
јек, Ву ко вар, као и у не ко ли ко ма лих се ла на се ве ру Хр ват ске) 
ре ор га ни зу ју ћи срп ске шко ле пре ма успе шном ки јев ском 
мо де лу.96

Укра јин ски учи те љи углав ном су ра ди ли у три раз ли-
чи та ти па срп ских за во да: основ на „сла вен ска шко ла“ (ни жа 

95 Не сла га ње из ме ђу Су во ро ва и Ви ћен ти ја пред ста вља сла бо осве-
тље ну тач ку срп ске кул тур не исто ри је: не ки ауто ри на гла ша ва ју не га ти ван 
суд ко ји је Ви ћен ти је из ра зио у по гле ду Су во ро вље вог ра да и обра зо ва ња 
(Гру јић 1908), дру ги пак пре на во де раз ло ге ди пло мат ског ка рак те ра (Ку-
ла ков ский 1904). 

96 Уп. Хи жняк–Ма нь ків сь кий 2003: 149. У гру пи су би ли та ко ђе Пе тар 
Па ду нов ски (Петро Падуновський), Тро фим Кли мов ски (Тро хим Кли мов-
ський), Ге ор ги је Шу мљак и Јо ван Мје нац ки; ма ло по сле њих до шли су и 
Ти мо теј Ле ван дов ски (Тимофій Левандовський), Јо ван Ла сто виц ки и Пе тар 
Ми хај лов ски (за др жа вам ов де срп ски об лик име на као код Гру ји ћа 1908: 
142). Име Ма ну и ла Ко за чин ског (1699–1755), сту ден та фи ло зо фи је на Мо-
ги љан ској ака де ми ји, а за тим про фе со ра, ушло је у исто ри ју срп ске књи-
жев но сти као име ауто ра дра ме Тра ге до ко ме ди ја о Уро шу V, из ве де не 1733. 
у шко ли у Кар лов ци ма, а ко ја се сма тра ла нај за ни мљи ви јим де лом срп ског 
школ ског по зо ри шта у XVIII ве ку (уп. Па вић 1970: 265–270 и Ер чић 1980).
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и ви ша, „гра ма тич ка“) и две сред ње, „сла вен ско-ла тин ска“ 
(гим на зи ја у тра ја њу од шест го ди на) и „кли ри кал на шко-
ла“, од но сно бо го сло ви ја, у ко јој су де ца учи ла осно ве пра-
во слав не док три не и мо ра ла („дог ма ты вѣры  на шее, и за кон 
 божïй“), ли тур ги ју и све те тај не (Гру јић 1911а: 111; Де нић 
2003: 28). По сле ве ро на у ке, глав ни пред мет је био ла тин ски 
је зик, али су се та ко ђе учи ли грч ки (два ча са не дељ но) и 
исто ри ја (Јо ва но вић 2007: 75). Упр кос до брим ре зул та ти ма 
на став ни ци су за тра жи ли одо бре ње да на пу сте ду жност 
и вра ти ли се у Ру си ју већ 1738. на кон смр ти Ви ћен ти ја Јо-
ва но ви ћа.97 С ди дак тич ког гле ди шта, на сле ђе ове шко ле пре-
у зе ла је „ла тин ско-сла вен ска шко ла“ у Но вом Са ду, гим на-
зи ја ко ју је 1731. осно вао бач ки епи скоп Ви са ри он Па вло вић, 
а ко ја је по том по диг ну та на сте пен ду хов не ака де ми је.

Нај зна чај ни је на сле ђе ко је су укра јин ски учи те љи 
оста ви ли Ср би ма си гур но пред ста вља ју усва ја ње цр кве-
но сло вен ског је зи ка ру ске ре дак ци је и ру ске школ ске књи ге. 

Као што је по зна то, са лин гви стич ког гле ди шта XVI II 
век пред ста вља тре ну так тран зи ци је за срп ску кул ту ру, 
рас тр за ну из ме ђу тра ди ци о нал ног, сло вен ско-пра во слав-
ног еле мен та и же ље за афир ма ци јом вла сти тог на ци о нал ног 
иден ти те та.98 Књи жев ни је зик ко јим су се у сво јим де ли ма 

97 Оста ла је та да са мо основ на шко ла ко ја је ра ди ла још два на ест 
го ди на (да кле до 1749) под вођ ством ђа ко на Пе тра Рај ко ви ћа. По ло ви ном 
XVI II ве ка по че ло је но во до ба у исто ри ји кар ло вач ких уста но ва: но ви 
ми тро по лит, Па вле Не на до вић, до бро је по зна вао ста ње школ ског си сте-
ма – у пе ри о ду 1732–1733. об и шао је све епар хи је по на ло гу Ви ћен ти ја 
Јо ва но ви ћа да уста но ви ни во обра зо ва но сти све ште ни ка – па је од мах 
ство рио тзв. „кли ри кал ни фонд“ за осни ва ње но вих шко ла и на ред них 
го ди на се ви ше пу та обра ћао сво јим су на род ни ци ма с ци љем да их упо-
зо ри на зна чај шко ло ва ња де це. Тру де ћи се го то во пу них два де сет го ди-
на да раз ви је не са мо за не ма ре ну кар ло вач ку шко лу не го и да по ве ћа број 
основ них и сред њих шко ла уоп ште, ми тро по лит Не на до вић је до био 
ве о ма до бре ре зул та те, на ро чи то у вре ме кад је Јо ван Ра јић био рек тор 
„Ар хи е пи скоп ско-ми тро по лит ског гим на зи ју ма“. За ви ше де та ља о де-
ло ва њу ми тро по ли та Не на до ви ћа на ши ре њу об ра зо ва ња уп. Ки ри ло вић 
1956 и Јо ва но вић 2007: 76–78.

98 За ви ше де та ља по пи та њу књи жев ног је зи ка по гле да ти сту ди је: 
А. Бе лић 2006, А. Мла де но вић 1989, R. Mo ra bi to 2001 и Н. И. Тол стой 
2004. на ве де не у би бли о гра фи ји. Ро за на Мо ра би то, по го то во, пред ла же 
ин те ре сант но ту ма че ње од но са из ме ђу раз ли чи тих из ра жај них ни воа 
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слу жи ли нај ве ћи пи сци епо хе пред ста вља плод јед ног кул-
тур ног про це са ко ји је тра јао ве ко ви ма, услед че га је на срп-
ској те ри то ри ји је зик кул ту ре од у век био цр кве но сло вен ски 
у срп ској ре дак ци ји (срп ско сло вен ски), а за тим про гре сив-
но и у ру ској ре дак ци ји (ру ско сло вен ски), ко ја се сма тра ла 
„чи стом“ фор мом „сла вен ског“, је зи ка кла сич не тра ди ци је 
пра во слав них Сло ве на. Отва ра ње сла вен ско-ла тин ске шко-
ле у Кар лов ци ма и рад укра јин ских учи те ља са мо су убр-
за ли вре ме у том прав цу: ру ско сло вен ски, ко ји је усва јан 
го то во си сте ма тич но од пе тров ске епо хе и ко ји су мла дим 
Ср би ма пре да ва ли нај пре Су во ров, а по том Ко за чин ски 
и дру ги, по стао је убр зо је зик ко јим се слу жи ла ло кал на 
ели та у свим сфе ра ма дру штве ног жи во та, тј. ад ми ни стра-
тив ном, би ро крат ском и умет нич ко-књи жев ном. Са ми тро-
по ли ти ма Ви ћен ти јем Јо ва но ви ћем и Па влом Не на до ви ћем 
ру ско сло вен ски је из диг нут на сте пен но вог зва нич ног 
је зи ка срп ске цр кве, уз прат њу ла тин ског, у јед ној при сил-
ној дво је зич но сти.

Ра зу мљи во је да је ру ско сло вен ски, нео бич но бли зак 
књи жев ном ру ском те епо хе (од но сно цр кве но сло вен ском 
ру ске ре дак ци је), вре ме ном упио све знат ни ји број ло кал-
них до ма ћих еле ме на та. Из про гре сив не „ср би за ци је“ ру-
ско сло вен ског – ко ја се нај пре ти ца ла из го во ра (и то по-
себ но по сле по врат ка укра јин ских учи те ља у до мо ви ну), 
да кле лек си ке, и ко нач но мор фо ло ги је, у јед ном про це су 
ко ји је у пот пу но сти био сли чан оном ко ји је до вео до на-
стан ка раз ли чи тих ре дак ци ја цр кве но сло вен ског – на стао 
је сла ве но срп ски, ка ко су га на зи ва ли срп ски пи сци те 
епо хе,99 ко ји лин гви сти че сто опи су ју као „ме шо ви ти“ или 

спи са тељ ског си сте ма ба зи ра ног на кри те ри ју ми ма пре функ ци о нал ног 
не го ге нет ског ти па. 

99 Из раз је ја сан: тер мин „сла ве но срп ски“за др жа ва на зив ко ји упо-
тре бља ва цр кве но сло вен ски („сла вен ски је зик“) по зи ва ју ћи се на при-
пад ност ве ли кој по ро ди ци пра во слав не Сла ви је и тра же ћи за се бе исти 
по ло жај као и дру ги сло вен ски на ро ди. Тер мин „срп ски“пак из ра жа ва 
спе ци фич ност и же љу за афир ма ци јом вла сти тог на ци о нал ног иден ти-
те та ко ји је упра во у то до ба те жио да се по твр ди. О по ре клу тер ми на „сла-
ве но срп ски“ уп. Мла де но вић 1989: 94–100 и Mo ra bi to 2001: 25–28.
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„хи брид ни“ је зик.100 У мно гим слу ча је ви ма са ми ауто ри 
су ме ша ли, че сто чак у истом тек сту или де лу, на род ни 
је зик са „уче ним“, тј. ру ско сло вен ски и сла ве но срп ски, у 
јед ној ком би на ци ји „узу са пи сме но сти“ на ко је се ни је гле-
да ло као на опреч не си сте ме већ пре као на раз ли чи те ре-
ги стре истог је зи ка (Mo ra bi to 2009). 

Што се пак књи га ти че, осим већ на ве де них тек сто ва 
Смо триц ког, По ли кар по ва и Про ко по ви ча, ко је су укра-
јин ски учи те љи си сте мат ски ко ри сти ли, а срп ски сту ден ти 
на ве ли ко ко пи ра ли, 1732. го ди не ус по ста вље на је ис кљу-
чи ва упо тре ба ру ских или ки јев ских из да ња ли тур гиј ских 
тек сто ва ко ји су од Мо сков ског са бо ра 1655. је ди ни сма-
тра ни ва лид ним. При су ство ру ских књи га ме ђу Ср би ма 
има ло је, да кле, по за ма шну тра ди ци ју: ис точ но сло вен ске 
књи ге су већ под тур ском до ми на ци јом би ле ве о ма рас-
про стра ње не, по том се од три де се тих го ди на ру ски мо дел 
то ли ко бр зо ши рио да је ус пео да за хва ти це ло ку пан срп-
ски кул тур ни жи вот ба рем до школ ске ре фор ме Ма ри је 
Те ре зи је.

Уоп ште узев ши, та ру си фи ка ци ја срп ске кул ту ре од-
го ва ра ла је на по тре бу да се учвр сте тра ди ци о нал ни, пра во-
слав ни и цр кве но сло вен ски те ме љи, те да се они су прот ста-
ве вред но сном си сте му аустриј ског, за пад ног и ка то лич ког 
дру штва: обра зо ва ње и вер ски жи вот Ср ба би ли су сто га 
ор га ни зо ва ни пре ма ру ском обра сцу у ци љу ус по ста вља-
ња јед ног ефи ка сног кул тур ног си сте ма ко ји ће Ср би ма 
омо гу ћи ти да се од у пру при ти сци ма раз ви је ни је сре ди не. 
Осла ња ње на књи гу и ти ме на ру ску кул тур ну тра ди ци ју, 
у окру же њу у ко јем је вер ски и на ци о нал ни иден ти тет био 
под стал ном прет њом, пред ста вља ло је та ко ђе по ку шај да 
се очу ва по сто ја ње за јед нич ке цр кве но сло вен ске ба шти не 
ко ја је по ти ца ла из пост ви зан тиј ске тра ди ци је.

Из не на ђу ју ће је да је пе тров ска књи жев ност, бо га та 
по тре ба ма за об но вом и на дах ну та ре фор ма тор ским на-

100 Мо ра би то ра ди је го во ри о „на чи ну пи са ња“ или „узу су пи сме но-
сти“ (Mo ra bi to 2001: 13, фу сно та 15). О сла ве но срп ско м уп. и Мла де но вић 
1989: 75–93 и Тол стой 2004: 53–62.
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че ли ма ко ја су по не кад ишла про тив тра ди ци о нал ног цр кве-
ног мо но по ла над кул ту ром, има ла нај ве ћи ути цај на угар-
ске Ср бе. У том сми слу, по себ но је био ефи ка сан при мер 
књи жев но сти ки јев ске ма три це: Ср би су пре по зна ли ши-
ро ку кул тур ну вред ност укра јин ско-ру ских књи га, по го то-
во ду хов ног и мо рал но-ди дак тич ког ка рак те ра, на ста вља-
ју ћи да пра те тај мо дел до кра ја XVIII ве ка. Де ла ки јев ске 
поле мич ке књи жев но сти, по себ но она ан ти ка то лич ке са-
др жи не, би ла су по зна та срп ској пу бли ци већ од кра ја XVII 
ве ка, иако хе те ро ге ност тек сто ва на ђе них у би бли о те ка ма 
да на шње Вој во ди не на во ди на по ми сао да су Ср би у ствар-
но сти би ли сла бо при јем чи ви за док три нал не по ле ми ке 
уну тар ру ске пра во слав не цр кве: у су шти ни, чи та ли су и 
Про ко по ви ча и Ја вор ског, и на ста ви ли да се слу же тек сто-
ви ма пе тров ске епо хе чак и кад су они у Ру си ји, на кон смр ти 
Пе тра Ве ли ког, по ста ли пред мет љу тих по ле ми ка. Уз пре-
стиж тра ди ци је и под па тро на том цр кве них ауто ри те та, 
ова де ла (по себ но Про ко по ви че ви спи си), по не кад бли ски ја 
про те стант ским схва та њи ма не го пра во сла вљу и на то пље на 
„про све ти тељ ским“ зах те ви ма пе тров ске епо хе, отво ри ла 
су пут за пад ном ути ци ју на срп ску кул ту ру (Бо шков 1973). 

•	 Срп	ски		сту	ден	ти	на	Ки	јев	ској	ака	де	ми	ји

Отва ра ње школ ских за во да ни је би ла је ди на ме ра ко-
ју је срп ско ви со ко све штен ство под у зе ло да би осна жи ло 
кул тур ни иден ти тет на ро да на спрам ка то лич ке про па ган-
де. Од два де се тих го ди на XVIII ве ка ме ђу угар ским Ср би-
ма ра ши рио се оби чај да се нај и стак ну ти ји мла ди уче ни ци 
ша љу у Ки јев да би та мо по ха ђа ли сту ди је на Мо ги љан ској 
ака де ми ји: на ме ра те ини ци ја ти ве би ла је да се обез бе ди 
фор ми ра ње о бра зо ва ног на став ног кор пу са ко ји ће по по-
врат ку у отаџ би ну при ме ни ти ефи ка сни ки јев ски мо дел 
у срп ским шко ла ма.

Још од до ба Пе тра Мо ги ле Ки јев ска ака де ми ја је при-
ма ла у ре до ве сво јих сту де на та не са мо мла де си но ве Ру ског 
цар ства, већ и број не ду хов не аспи ран те из дру гих зе ма ља.101 

101 Уп. фу сно ту 58.
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О том оби ча ју све до чи сле де ћи од ло мак из па не ги ри ка 
по све ће ног ле ген да ра ном осни ва чу шко ле на пи сан школ-
ске 1714/15. го ди не: 

„        
           
        
       “ 
(Пе тров 1904: 3)

Стра ни уче ни ци су упи си ва ни као за гра нич ный, по јам 
ко ји ни је обе ле жа вао то ли ко ет нич ку раз ли чи тост, ко ли-
ко по ре кло из зе ма ља ван Ру ског цар ства: ра ди ло се пре-
вас ход но о мла ди ма из ру ских за јед ни ца у за пад ној Укра-
ји ни, Бе ло ру си ји и Ли тва ни ји, те ри то ри ја ма ко је су та да 
при па да ле пољ ско-ли тван ској кру ни, да кле сту ден ти ма 
ру ско-пра во слав ног по ре кла ко ји су град Ки јев сма тра ли 
пр вом ре фе рент ном тач ком ду хов ног и кул тур ног жи во-
та. На кон за вр шет ка нај ви ших сту ди ја, нај ве ћи део њих 
вра ћао се у сво је зе мље; не ки су пак ра ди је оста ја ли у цар-
ским зе мља ма, по не кад на кон до би ја ња оце на ула зи ли у 
ма на стир, или оста ја ли као бо го сло ви на Ака де ми ји. 

Ме ђу „стра ним“ сту ден ти ма Ки јев ске ака де ми је би ло 
је и мла дих ко ји ни су би ли ру ског по ре кла, иако су би ли 
пра во слав не ве ре: у про у ча ва ном пе ри о ду, број ни су би ли 
Гр ци, Ру му ни и по го то во Ср би. До ку мен та из Ки јев ског 
ар хи ва ко ја се од но се на пе ри од од 1721. до 1762. по ка зу ју да 
се у то вре ме ме ђу 31 за гра нич ный сту ден том упи са ним на 
Ака де ми ју, на ла зио је дан Грк, два Ру му на и чак 28 Ср ба.102 
Ра ди ло се нај ви ше о бив шим уче ни ци ма Су во ро ва и Ко-
за чин ског ко ји су до при не ли ши ре њу сла ве Ки је ва ме ђу 
Ср би ма (Скер лић 1966а: 85–104). Из Ки је ва су се мла ди 
срп ски бо го сло ви вра ћа ли обо га ће ни ли те рар ним, пе да-
го шким, ор га ни за ци о ним зна њи ма, са но вим ста вом пре-
ма на у ци и зна њу, спрем ни да до при не су ши ре њу обра зо-

102 При су ство срп ских сту де на та на Ака де ми ји по твр ђе но је од пр вих 
де це ни ја ве ка (Ди ми три је вић 1922: 273, 274, 276).
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ва ња и ства ра њу на ци о нал не и вер ске све сти код сво јих 
су на род ни ка. Мно ги од њих су по том пре у зе ли ва жне ду-
жно сти у ср цу срп ске пра во слав не цр кве, бо ри ли се за 
од бра ну вер ске сло бо де на ро да и по не кад се афир ми са ли 
као ис так ну ти пред став ни ци но ве срп ске књи жев но сти. 

Спи сак име на срп ских сту де на та на Ки јев ској ака де-
ми ји осим Н. И. Пе тро ва (1904) да ју и В. При би ће вић (1905), 
С. М. Ди ми три је вић (1922) и М. Јо ва но вић (1926), ко ји је 
имао при ли ку да пре гле да и до ку мен та из ар хи ва Све тог 
си но да у Санкт Пе тер бур гу ве за на за чи тав XVIII век. Те 
сту ди је по ка зу ју да је то ком XVIII ве ка ба рем 65 срп ских 
сту де на та по ха ђа ло ви со ке ру ске шко ле (вер ске, ла ич ке и 
вој не), а ме ђу њи ма су бар 46 би ли ђа ци Ки јев ске ака де ми је.

Из о ста вља ју ћи ком плет ну ли сту име на, за ко ју упу-
ћу јем упра во на ове три го ре на ве де не сту ди је, чи ни ми се 
ипак ко ри сним да се за у ста вим на не ким од ових срп ских 
ђа ка ко ји су као епи ско пи, на став ни ци или књи жев ни ци 
да ли вре дан до при нос раз во ју срп ске на ци о нал не кул ту ре 
(и не са мо) одр жа ва ју ћи у жи во ту мо дел шко ла и ру ског 
обра зо ва ња XVI I I в ека. 

Ар се ни је Стој ков и Сте ван Ста ни са вљев, на при мер, 
би ли су мо на си (пр ви у Хо по ву, дру ги у Ле па ви ни) и бив ши 
Су во ро вље ви уче ни ци ко ји су до шли у Ки јев 1731. „ра ди 
бо љег уче ни ја“ (Јо ва но вић 1926: 20). На кон то га су се суд-
би не дво ји це сту де на та раз дво ји ле: Стој ков се вра тио у 
отаџ би ну у де цем бру 1735, док је Ста ни са вљев, енер ги чан 
и ве о ма обра зо ван, на кон што је про вео три го ди не у Ки-
је ву сту ди ра ју ћи пре вас ход но ла тин ски, 1734. тра жио да 
се за стал но пре се ли у Мо скву, зва нич но да би на у чио грч ки 
је зик при Ни ко ла јев ском ма на сти ру. Мла ди Ста ни са вљев 
је за пра во на ме ра вао да по ха ђа сту ди је на Сло вен ско-грч-
ко-ла тин ској ака де ми ји, с об зи ром на то да се „на вик нут 
нај ви ше на сло вен ски“ че сто жа лио на укра јин ски ак це нат 
и пољ ски је зик ко ји су се ко ри сти ли у Ки је ву. Ка сни је је 
по стао рек тор шко ле мо сков ског ма на сти ра Спа ски, ког 
су из ме ђу оста лог ње го ва ру ска са бра ћа из у зет но це ни ла 
(Јо ва но вић 1926: 21). Нео бич но је да је ру ски Си нод сум њао 
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да су обо ји ца сту де на та аустриј ски шпи ју ни: си ро тог Стој-
ко ва су пре по врат ка у до мо ви ну под вр гли ис тра зи по што 
су му сва до ку мен та од у зе та и по сла та у Пе тро град. 

Још је дан ис так ну ти при мер је Ма ка ри је Пе тро вић 
(Те ми швар 1734 – ? 1766). По сле за вр ше ног обра зо ва ња на 
Мо ги љан ској ака де ми ји, мла ди Ма ка ри је, та лен то ван и 
од лу чан, пре шао је 1753. на Мо сков ску ака де ми ју где је 
про ду био сту ди је ре то ри ке, фи ло зо фи је и те о ло ги је. Био 
је је дан од уче ни ка бач ког епи ско па Ви са ри о на Па вло ви ћа 
ко ји га је по др жа вао то ком це ло куп них сту ди ја у Ру си ји. 
По сле успе шно за вр ше не Мо сков ске ака де ми је, Ма ка ри је 
је на њој пре да вао ре то ри ку до 1758. да би за тим по стао 
зва нич ни про по вед ник. Исто ри ја ру ске књи жев но сти пам-
ти Ма ка ри ја пре све га као те о ло га, бе сед ни ка и фи ло зо фа: 
ње го ве про по ве ди, ко је су са вре ме ни ци сма тра ли мо де ли-
ма бе сед ни штва, са ку пље не су у три збир ке и штам па не у 
Мо скви по сле 1786 (Јо ва но вић 1926: 26). Ње го во нај у спе-
шни је де ло је ипак Си стем фи ло зо фи је и бо го сло вље, од ког 
је об ја вље на са мо дру га књи га (Пе тро град 1785. и Мо сква 
1790) на ру ском и ла тин ском.103

О еклек тич ком ка рак те ру ки јев ског ку ри ку лу ма све-
до чи лич ност Си ме о на Јо ва но ви ћа Бал ти ћа, мо на ха у Хо-
по ву, ко ји је сти гао у Ки јев 1762. да би учио умет ност ико-
но пи са ња. По што је три го ди не по ха ђао шко лу ико но граф-
ске умет но сти у Ки је ву, Бал тић се вра тио у отаџ би ну и 
ра дио ис кљу чи во при ма на сти ру Го мир је, где је имао ве-
ли ки ути цај на сво је са вре ме ни ке умет ни ке да ју ћи им но-
во на дах ну ће, то ли ко да се го во ри о „го мир ској ико но пи-
сној шко ли“. Бал тић је аутор ве ћег бро ја ико на и ико но-
ста са ко ји су ура ђе ни пре ма мо де лу ру ске ико но гра фи је 
оног до ба (Јо ва но вић 1926: 28). 

Нај чу ве ни ји бив ши ки јев ски ђак срп ског по ре кла сва-
ка ко је Јо ван Ра јић (Кар лов ци 1726 – Ко виљ 1811) ко ји је, 

103 Де ло се ис ти че по ре ду и устро је но сти из ла га ња, ја сно ћи об ја шње-
ња и бо гат ству при ме ра. Го ди не 1798. иза шла су, опет у Мо скви, дру га 
два Ма ка ри је ва де ла, под на зи вом Опис жи во та кне за Ми ха и ла Ја ро сла
ви ча и Жи ти је Ар се ни ја епи ско па. Оста ла ње го ва бо го слов ска де ла оста-
ла су пак у ру ко пи су.
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пре ма Скер ли ћу, на Мо ги љан ској ака де ми ји до био „кри ла 
да к Олим пу ле тит мо же, за отја ти мра ку серб ско пле ме“ 
(Скер лић 1966а: 143). Ра јић је сти гао у Ки јев 1753. са, за ону 
епо ху, већ за вид ним обра зо ва њем: био је уче ник Ко за чин-
ског у Кар лов ци ма и по ха ђао је зу ит ску гим на зи ју у Ко мо-
ра ну и еван ге ли стич ку у Шо про ну. Опре де лив ши се за бо-
го слов ски по зив, мла ди Ра јић је од лу чио да упот пу ни сво-
је сту ди је на Мо ги љан ској ака де ми ји где су му учи те љи 
би ли не ки од нај и стак ну ти јих бо го сло ва оног до ба. Ути цај 
ру ско-укра јин ског кул тур ног мо де ла имао је сре ди шњу уло-
гу у Ра ји ће вом те о ло шком, пе да го шком, књи жев ном и исто-
ри о граф ском де лу: по себ но је очи глед на бли скост де лу Т. 
Про ко по ви ча (ког је Ра јић сма трао сво јим „ду хов ним учи-
те љем“), С. Ја вор ског, Л. Ба ра но ви ча и ру ских пе сни ка те 
епо хе. У Ки јев се Јо ван Ра јић и ка сни је вра ћао са ци љем да 
са ку пи гра ђу за сво ју Исто ри ју ра зних сло вен ских на ро дов.104

1.3. Ки јев ски школ ски мо дел ме ђу Ср би ма

Ако је Јо ван Ра јић нај по зна ти ји ме ђу бив шим срп ским 
ђа ци ма Ки јев ске ака де ми је, Ди о ни си је Но ва ко вић, ког је 
Ди ми три је Ру ва рац на звао „пр вим уче ним срп ским бо го-
слов ским књи жев ни ком“ (Ру ва рац 1924а: 216), пр ви је пак 
сту дент срп ског по ре кла ко ји је за вр шио цео ци клус сту ди ја 
на Мо ги љан ској ака де ми ји са оце ном „уче ни ја изр јад на го“ 
(Пе тров 1904б, I/2: 38). 

Би о гра фи ју Ди о ни си ја Но ва ко ви ћа је са ве ли ком па-
жњом и пре ци зно шћу не дав но ре кон стру и сао отац Вла-
ди мир Ву ка ши но вић на чи је сту ди је (на ве де не у би бли о-
гра фи ји) упу ћу јем за ви ше де та ља. Огра ни чи ћу се да ов де 
из не сем основ не ин фор ма ци је, фо ку си ра ју ћи се пре вас-
ход но на Но ва ко ви ћев пе да го шки рад и ње го ву при ме ну 
ки јев ског школ ског мо де ла ме ђу угар ским Ср би ма. 

По ре клом (чи ни се) из Дал ма ци је, Ди о ни си је Но ва-
ко вић (1705–1767) за вр шио је основ ну шко лу и ма ту ри рао 

104 Уп. Ру ва рац 1901, Ра дој чић 1952б, Де нић 1996, Фрајнд 1997, По пов 
2002 и Ву ка ши но вић 2010а: 31–128.
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у ма на сти ру Пре све те Бо го ро ди це у Са ви ни, у бли зи ни 
Хер цег Но вог. По том се пре се лио у Кар лов це и, с об зи ром 
на сво ја зна ња и спо соб но сти, ушао ме ђу шти ће ни ке Мој-
си ја Пе тро ви ћа ко ји је од лу чио да га по ша ље да за вр ши 
сту ди је ла тин ског и бо го сло ви је на Мо ги љан ској ака де-
ми ји.105 У Ки је ву је Ди о ни си је про вео је да на ест го ди на, од 
1726. до 1737,106 мар љи во ра де ћи на по сти за њу нај ви шег 
сте пе на те о ло шког зна ња.107 Вра ћа ју ћи се у отаџ би ну, Ди-
о ни си је је са со бом по нео не ко ли ко тек сто ва ко је је ко пи-
рао у Ки је ву и ко је је В. Ву ка ши но вић ис прав но на звао 
„бе ле шке из Ки је ва“: ра ди се о уџ бе ни ци ма из ло ги ке, ре-
то ри ке и фи зи ке, на пи са ним углав ном на ла тин ском је зи-
ку (али ко ји са др же и од лом ке на цр кве но сло вен ском и 
пољ ском) ко ји су се ко ри сти ли на Ака де ми ји три де се тих 
го ди на XVIII ве ка, а ко ји су ду го чу ва ни у би бли о те ци ма-
на сти ра Гр ге тег.108

До шав ши у Но ви Сад из ме ђу кра ја 1737. и по чет ка 
1738. Но ва ко вић је од мах по чео да пре да је у ло кал ној „ла-
тин ско-сла вен ској шко ли“, по зна тој и као „Ду хов ни ко ле-
гиј за мла де бо го сло ве“ (Ма рин ко вић 1968: 224). Отво ре на 

105 Мла ди срп ски ђа ци ко ји су по ла зи ли на Ака де ми ју би ли су при-
мо ра ни да се за ку ну на вер ност ми тро по ли ту оба ве зу ју ћи се да ће се 
вра ти ти у отаџ би ну по за вр шет ку сту ди ја (Ру ва рац 1930: 466–467). Ка-
сни је ће и Но ва ко вић, као бу дим ски епи скоп, сла ти сво је све ште ни ке да 
се об ра зу ју у Ки је ву.

106 Ди о ни си је ће по ха ђа ти на ста ву те о ло ги је на Ака де ми ји код Ам-
вро си ја Дуб ње ви ча ([Амвросій Дубневич] про фе со ра од 1729. до 1733), 
Ила ри о на Не гре бец ког ([Иларион Негребецький] ко ји га је на сле дио из-
ме ђу 1733. и 1735) и ко нач но Пла то на Ле виског (Платон Левицкий) и Је ро-
ни ма Мит ке ви ча, ко ји су се на из ме нич но сме њи ва ли школ ске 1735/36. и 
1736/37. го ди не (Ву ка ши но вић 2010а: 134).

107 То ли ко уче ње угро зи ло је ње го во фи зич ко здра вље, ка ко се мо-
же про чи та ти у ауто би о граф ској бе ле шци уне тој у пред го вор ка ти хи зма 
Про пе ди ја: „Ви дјех бо и по знах љу бим ци, ја ко вси хо тје ли би, без тру да, 
чрез је ди но ље то, или ма ло њеч то мње је и бо ље је, по стиг ну ти то је всјех, 
что аз за три де сја те ље те, с кро ва ми че ла мо је го по том чу жих цар ствах, 
и да ле ких стра нах с не ма лим здра ви ја мо је го уш чер бом по сти зах, и ни-
ње по сти за ју, и го њу не пре сје ко мо ју пре тјаж ких тру дов, во мно гом не у-
го ди ји про во жда ја сје тов ни ја дни, упор но сти ју“ (Ру ва рац 1890: 236).

108 Уп. Sal la vil le 1928; Пет ко вић 1951: 82–83; Де нић 1988: 221; Ву ка-
ши но вић 2010а: 169–170. 
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8. сеп тем бра 1731. на Ма лу Го спо ји ну и да кле пре кр ште на 
као Ро жде ство-бо го ро ди чи на, шко ла је осно ва на на ини-
ци ја ти ву бач ког епи ско па Ви са ри о на Па вло ви ћа (Гру јић 
1927: 365). С об зи ром на из у зе тан ни во на ста ве, за вод је 
оста вио ду бо ке тра го ве у кул тур ној исто ри ји Ср ба са да-
шње Вој во ди не има ју ћи мо жда и ве ћу уло гу од основ них 
шко ла у Кар лов ци ма.109 Сма тра на јед ним од нај ве ћих цен-
та ра ши ре ња ру ске схо ла стич ке књи жев но сти ме ђу Ср би-
ма у Угар ској (Чур чић 2006: 32), Ро жде ство-бо го ро ди чи на 
шко ла у Но вом Са ду има ла је ме ђу сво јим про фе со ри ма и 
За ха ри ју Ор фе ли на (у пе ри о ду од 1747. до 1758),110 Јо ва на 
Ра ји ћа (ше зде се тих го ди на) и Ва си ли ја Кри жа нов ског (Ва-
силий Крыжановский), пе да го га и ин те лек ту ал ца укра јин-
ског по ре кла чи је де ло ва ње у мно го че му под се ћа на де-
ло ва ње Ди о ни си ја Но ва ко ви ћа.111 Део за слу га за од лич не 

109 Но во сад ска шко ла би ла је је ди на ме ђу срп ским шко ла ма XVIII 
ве ка ко ја је пре жи ве ла не ста нак свог осни ва ча ра де ћи до по чет ка осам де-
се тих го ди на ве ка (Гру јић 1927: 366).

110 Мир ја на Бо шков сма тра да је упра во у Но во сад ској шко ли Ор фе-
лин до шао у до дир са Но ва ко ви ће вим те о ри ја ма ве за ним за вас пи та ње, са 
иде ја ма ко је ће ду бо ко ути ца ти на мла дог срп ског ин те лек ту ал ца: „У вре ме 
Ор фе ли но ва учи те ље ва ња у Но вом Са ду Ди о ни си је Но ва ко вић ту ви ше 
ни је, али би би ло са свим не ве ро ват но да у ат мос фе ри шко ле, у ци ље ви ма 
ко је је она пред со бом има ла, па чак и у прак тич ном из во ђе њу на ста ве 
ни је оста ло ни шта од оног кри тич ког од но са пре ма не у ко сти сре ди не ко ји 
се у слу ча ју Ди о ни си ја Но ва ко ви ћа оства ри вао у рет ко срећ ном спо ју про-
све ти лач ког ен ту зи ја зма и уче но сти ви со ког сте пе на, осо би ни ко ја га је 
упу ћи ва ла на ста лан сту диј ски на пор и књи жев ни рад [...] Ор фе лин је, до-
и ста, у тој сре ди ни мо рао при ми ти сна жне про све ти лач ке под сти ца је и 
трај ну љу бав пре ма књи зи, ру ској књи зи сва ка ко. На све жим тра го ви ма 
бо рав ка Ди о ни си ја Но ва ко ви ћа у Но вом Са ду, уко ли ко не већ та да и на 
осно ву лич ног кон так та са њим, до ла зио је Ор фе лин до са зна ња о уну тра-
шњим бор ба ма уну тар цр кве, оним бор ба ма ко је ни су би ле за сно ва не на 
те о ло шким раз ли ка ма не го на лич ним су рев њи во сти ма [...] Пр ва кри тич ка 
усме ра ва ња мо рао је Ор фе лин до би ти већ у Но вом Са ду где је, сва ка ко, имао 
Ду хов ни Ре гла мент у ру ка ма и при мер уче ног и пре ма сре ди ни вр ло кри-
тич ки на стро је ног Ди о ни си ја Но ва ко ви ћа пред со бом“ (Бо шков 1974: 31).

111 О Ва си ли ју Кри жа нов ском не зна мо мно го. Ње го во име се пр ви 
пут по ја вљу је у Сла вен скосерб ском ма га зи ну у ве зи са де лом Т. Про ко по-
ви ча Крат кая ска за ния (Ор фе лин 1768: 94–95). Вла сти мир Ер чић сма тра 
да је Кри жа нов ски био уче ник М. Ко за чин ско гу Ки је ву до 1745. да би се 
по сле то га пре се лио у Но ви Сад (Ер чић 1980: 165). Ла за Чур чић прет по-
ста вља, ко нач но, да је сâм Ди о ни си је Но ва ко вић же лео Кри жа нов ског у 
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ре зул та те сва ка ко при па да епи ско пу Ви са ри о ну Па вло-
ви ћу ко ји је био истин ски spiritus movens свих ак тив но сти 
ве за них за шко лу и чи ја је скло ност ка за пад ној кул ту ри 
при лич но чу ве на: осве тље на је ње го ва бли скост са по кре-
том не мач ког пи је ти зма као и од но си са рад ње ко ји су по-
ве зи ва ли гим на зи ју у Но вом Са ду са уни вер зи те том у Ха леу, 
где су уче ни ци срп ског епи ско па че сто сла ти на уса вр ша-
ва ње на сту ди је бо го сло ви је.112

Ди о ни си је Но ва ко вић по стао је рек тор за во да 1743. 
го ди не, на сле див ши на том ме сту лу те ран ца сло вач ког по-
ре кла Ма те ја Је ле не ка (Гру јић 1927: 365); до тог тре нут ка 
Ди о ни си је је пре да вао фи ло зо фи ју у гим на зи ји, ко ја је у 
ме ђу вре ме ну из диг ну та на ни во ду хов не ака де ми је (1741). 
Као рек тор, и да кле про фе сор те о ло ги је (пре ма увре же ном 
оби ча ју у Ки је ву, а пре то га на је зу ит ским ака де ми ја ма), 
Но ва ко вић је био „нео бич но ре ван и са вје стан рад ник, те 
на сто јао да сво ме на ро ду оми ли на у ку и до ка же ње зи ну 
ва жност за про грес чо вје чан ства“ (Гру јић 1928). За ра жен 
укра јин ско-ру ском кул ту ром, Ди о ни си је је на сто јао да мо-
дер ни зу је школ ски си стем Но во сад ске шко ле и да ре фор-
ми ше на ста ву пре ма ки јев ском мо де лу: на Мо ги љан ску 
ака де ми ју је гле дао као на уста но ву пре ко ко је је за пад на 
кул ту ра до шла у Ру си ју, су штин ски, ако не и у пот пу но сти, 
„про чи шће на“ од ри мо ка то лич ких те жњи, и на ме ра вао да 
ство ри исту си ту а ци ју и у ма лом Но вом Са ду да би се та 
зна ња мо гла ра ши ри ти и ме ђу угар ским Ср би ма.113 Но во-
сад ска шко ла је, да кле, ре ор га ни зо ва на пре ма ака дем ским 
стан дар ди ма ко ји су до тад би ли не по зна ти срп ском на ро-

на став ном кор пу су „ла тин ско-сла вен ске шко ле“, и да су обо ји ца на пу сти ли 
Но ви Сад 1747 (Чур чић 2002: 28). 

112 У Ха леу је сту ди рао, на при мер, Со фро ни је Ки ри ло вић (? – 1786), 
ду го го ди шњи бли ски са рад ник Ди о ни си ја Но ва ко ви ћа. О при су ству срп-
ских сту де на та у Ха леу (Лај пци гу и Ге тин ге ну) то ком XVIII ве ка уп. Ко стић 
2010: 153–171 и Ива нић 2012.

113 Ла за Чур чић, ко ји је за слу жан за об ја вљи ва ње јед не од пр вих мо-
но граф ских сту ди ја о Ди о ни си ју Но ва ко ви ћу (Чур чић 1963), сма тра да је 
овај био не ка вр ста „шпи ју на“ (адут) ко јег су по сла ли Ру си обра зла жу ћи 
та ко ње го ву ус трај ност у на сто ја њу да об но ви шко ле, кул ту ру и срп ски 
је зик на осно ву укра јин ско-ру ског мо де ла (Чур чић 1988: 144).
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ду: те но ви не се од но се пре све га на cur ri cu lum stu di o rum 
ко ји је про ши рен уво ђе њем но ве сту диј ске гра ђе и об но-
вљен но вим на став ним ме то да ма на осно ву мо дер ни јих 
пе да го шких те о ри ја (Ма рин ко вић 1968: 224; Ву ка ши но вић 
2010а: 138). 

Основ на осо би на Ди о ни си је вог ку ри ку лу ма би ло је 
сре ди шње ме сто ко је је за у зи мао ла тин ски, та да зва нич ни 
је зик Kраљевине Угар ске и при ви ле го ва ни је зик кул ту ре 
и на у ке: у пр вим го ди на ма сту ди ја ду хов ни аспи ран ти би 
на у чи ли да чи та ју, пи шу и пре во де на ла тин ски и са ње га, 
да би за тим пре шли на са ста вља ње тек сто ва раз ли чи тог 
ти па, за хва љу ју ћи из у ча ва њу по е ти ке и ре то ри ке. 

Угле да ју ћи се на ки јев ски мо дел, Ди о ни си је је по де лио 
сту ден те и про фе со ре у две гру пе, на Con greg atio mino r  и 
Congrega t io maior, и ор га ни зо вао са му гим на зи ју на два ни-
воа, тј. ни жа (мен ша) ла тин ска шко ла и ви ша гим на зи ја: 
пр ва се обич но на зи ва ла ла тин ском гра ма ти ком, а дру га 
 ре то рич ком шко лом (или про сто ри то ри ком), у скла ду са 
глав ним ди сци пли на ма. Уче ни ци мен ше шко ле би ли су 
ор га ни зо ва ни у раз ре де Бу ква ра ца или Чи та ла ца (или 
Le gen tes), До на ти ста, Гра ма ти ста и Син так си ста, док 
су у ви шој гим на зи ји зва ни Пи и ти (или  По е ти ци) и Ри
то ри (Гру јић 1927: 368).

И у овом сми слу слич но сти из ме ђу Мо ги љан ске ака-
де ми је и Но во сад ске шко ле су очи глед не: Бу квар ци су учи-
ли да чи та ју ла тин ски на осно ву Ал ва ру са, уџ бе ни ка пор-
ту гал ског је зу и те Ема ну е ла Ал ва ре за, је ди ног тек ста на 
Ки јев ској ака де ми ји до 1721 (Ви шнев ский 1903: 112–113). 
Ка ко у Ки је ву та ко и у Но вом Са ду из у ча ва ње Ал ва ру са 
би ло је упот пу ње но дру гим уџ бе ни ци ма ве жби и че сто 
ви ше је зич ним реч ни ци ма. При мер ци Ал ва ру са из ко јих 
су срп ски сту ден ти учи ли сти за ли су углав ном из Ру си је: 
пр ви бу квар за уче ње ла тин ског је зи ка на ме њен Ср би ма 
уре дио је у ства ри За ха ри ја Ор фе лин, а штам пан је у Ве не-
ци ји у ку ћи Те о до си ја тек 1766. го ди не (уп. Ор фе лин 1766). 

До на ти сти су се пак слу жи ли слав ном Ar s gram ma tic-ом 
Ели ја До на та (Aelius Donatus), рим ског гра ма ти ча ра ко ји је 
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жи вео у IV ве ку н. е., у вер зи ји не мач ког бо го сло ва и лин-
гви сте Јо ха не са Ре ни ју са (Jo han ne s R he ni us).114 И у овом слу-
ча ју уџ бе ни ци су већ ма до ла зи ли из Ру си је, где се До на тус 
већ ко ри стио у мо сков ској шко ли Нем ца Ј. Е. Гли ка (Johann 
Ernst Glück) (Бе ло ку ров 1907: 13).115 У Но вом Са ду су Ре ни-
ју со вог До на туса ко ри сти ли и Гра ма ти сти и Син так си
сти. На оба ни воа прак ти ко ва ло се, из ме ђу оста лог, пре во-
ђе ње са ла тин ског на сла ве но срп ски по мо де лу Col lo qu i a 
Scho la sti ca Јо а хи ма Лан геа (Jo ac hi m Lan ge) (Гру јић 1927: 368). 
Срп ски ђа ци су има ли на рас по ла га њу штам па ну вер зи ју 
на сла ве но срп ском оба де ла тек од 1767, го ди не у ко јој је у 
Ве не ци ји об ја вље на књи га Пер вие на чат ки ла тин ска го 
ја зи ка (Ор фе лин 1767) ко ју је уре дио За ха ри ја Ор фе лин и 
ко ја је са др жа ла упра во До на тус Ј. Ре ни ју са, Ла тин ски лек
си кон Кри сто фа Це ла ри ју са (Christoph Cellarius) и Col lo qu i a 
Scho la sti ca Ј. Лан геа.116

Што се ти че уче ни ка ви ше гим на зи је, од но сно По е
ти ка и Ри то ра по сто ји, на жа лост, мно го ма ње по да та ка. 
Зна мо да су се пр ви ба ви ли из у ча ва њем про зо ди је, ме три-
ке и свих ка те го ри ја ко је су се обич но про у ча ва ле у уџ бе-
ни ци ма тра ди ци о нал не по е ти ке (број и по де ла сло го ва, 
ти по ло ги ја сти хо ва, тро пи и ре тор ске фи гу ре), али ни је 
нам по знат ре фе рент ни уџ бе ник (Гру јић 1927: 369). Ме ђу-
тим, мо же се прет по ста ви ти, ба рем у го ди на ма у ко ји ма је 
био ак ти ван при „ла тин ско-сла вен ској шко ли“, да су ко ри-

114 Ренијусов Donatus latinoger ma ni cus об ја вљен је у Лај пци гу 1611, 
а до 1662. до жи вео је још 18 ре и зда ња. Из да вач ки жи вот Ре ни ју со вог 
До на ту са до бро је при ка зан у: Ising 1970: 295–306.

115 Ни је се увек ра ди ло о штам па ним при мер ци ма, по што у оно до ба 
још увек ни је по сто ја ло пра во ру ско из да ње Ре ни ју со вог До на ту са (Ke i pert 
1990: 128).

116 Ор фе лин је цр пео, у ства ри, из не ко ли ко уџ бе ни ка, пре све га 
ру ских, да би ство рио „сво ју вер зи ју“ ла тин ске гра ма ти ке: ко ри стио је-
уџ бе ни ке Крат кая ла тин ская гра ма ти ка (Москва 1762)  Це ла ри ју са за 
де фи ни ци је и Первыa осно ва ния ла тин ска го языкa (Санкт Пе тер бург 
1765) ано ним ног ауто ра за оп шту струк ту ру де ла. Кри ти ка је по све ти ла 
ре ла тив но сла бу па жњу овом де лу: за сад већ дав на шњим (али још увек 
ве о ма ва лид ним) сту ди ја ма Т. Осто ји ћа (1924) и Д. Ру вар ца (1924) усле-
ди ли су са мо до при но си Хел му та Кај пер та (Hel mut  Ke i pert) (1990). Уп. и 
Fin 2012.
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шће ни и не ки уџ бе ни ци ко је је Но ва ко вић пре пи сао то ком 
свог бо рав ка у Ки је ву, ње го ве „бе ле шке из Ки је ва“.

Углав ном, но во сад ски сту ден ти од лич но су вла да ли 
пи са ним и усме ним ла тин ским је зи ком, че сто чак мно го 
бо ље не го што су се ти ме мо гли по хва ли ти, на при мер, 
он да шњи по сла ни ци угар ске ди је те (Ву ко вић 1996: 88). Та 
зна ња пред ста вља ла су огро ман по тен ци јал и че сто су ста-
вља на у слу жбу за јед ни це с ја сном те жњом да ла тин ски 
до би је прак тич ну при ме ну, уме сто да слу жи са мо за чи та-
ње и ана ли зу кла си ча ра, што је био пред мет раз ре да Пое-
ти ке.117 Ова тен ден ци ја од но си ла се и на на став ну гра ђу 
ко ја се пре да ва ла у шко ли: у за во ду су се др жа ли ча со ви 
арит ме ти ке и ге о гра фи је, од су штин ске ва жно сти за јед но 
дру штве но окру же ње ко је је по чи ва ло на тр го вач ким и 
ко мер ци јал ним де лат но сти ма.118 Но ва ко вић ће и у бу дућ-
но сти бра ни ти и ис тра жи ва ти ову по себ ну фи зи о но ми ју 
школ ског ку ри ку лу ма кад се бу де укљу чио у ор га ни за ци ју 
школ ских за во да Ср ба у Бу ди му, Пе шти и Сен тан дре ји. 

Те о ло ги ја је као ди сци пли на ипак има ла вр хов ну уло-
гу у cur ri cu lum stu di o rum-у. Осим тра ди ци о нал не на ста ве 
дог ма ти ке, хо ми ле ти ке, ре то ри ке, ли тур ги је и ети ке, Ди-
о ни си је Но ва ко вић је у про грам Но во сад ске шко ле увео 
и се ми нар ве жби из бе сед ни штва за ко ји је лич но био за-
ду жен.119 Упра во у том пе ри о ду Но ва ко вић је по стао на-
да све по знат по сво јим бе се да ма ко је је др жао и ван за во-
да че сто пу ту ју ћи по ра зним па ро хи ја ма и чи та ју ћи сво је 
спи се и у се ли ма са да шње Хр ват ске и Сла во ни је, али и у 
Бу ди му и Пе шти.120 Нај чу ве ни ја и нај зна чај ни ја од ових 

117 На при мер, ре ги стри свих цр ка ва под но во сад ском ју рис дик ци-
јом у пе ри о ду 1749–1753. у це ло сти су на пи са ни на ла тин ском је зи ку (Гру јић 
1927: 366).

118 Арит ме ти ка се учи ла на свим школ ским ни во и ма; што се ти че пак 
ге о гра фи је по себ на па жња по све ћи ва на је цен трал ним и ис точ ним обла-
сти ма Евро пе, по го то во Аустри ји и Угар ској (Гру јић 1927: 367, 371).

119 Он се ба вио и раз ре ди ма фи ло зо фи је и те о ло ги је, ве ро ват но услед 
не до стат ка ква ли фи ко ва ног осо бља. Че сто је је дан на став ник по кри вао све 
ди сци пли не, што по ка зу ју рас по ре ди ча со ва об ја вље ни у: Гру јић 1927: 372.

120 Не ке бе се де са ста вље не у овом пе ри о ду на шао је Ди ми три је Ру-
ва рац: на пи са не су на „сла вен ском“ је зи ку, у на уч ном  сти лу, „те их ни је 
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про по ве ди је Сло во о по хва лах и пол зе на ук сво бод них, ко-
ју је Ди о ни си је на пи сао и про чи тао у Пе тро ва ра дин ском 
шан цу нај ве ро ват ни је у ја ну а ру 1739. у при су ству нај ви ших 
до сто јан стве ни ка но во сад ског ре ги о на, по во дом по чет ка 
школ ске го ди не Ро жде ство-бо го ро ди чи не шко ле. 

Кри ти ка је овај текст че сто де фи ни са ла као ње гов про-
грам ски ма ни фест: овом lec ti o ma gi stra lis мла ди про фе сор 
је на сто јао за пра во да свом ауди то ри ју му по ну ди но ви 
вас пит ни обра зац усред сре ђен на „stu di u m li be ra li u m lit te-
ra rum“ ко ји би омо гу ћио мо дер ни за ци ју школ ског си сте ма 
на осно ву ки јев ског мо де ла, уко ли ко би се при ме нио у срп-
ским шко ла ма. Ана ли за са др жа ја Сло ва о по хва лах и пол зе 
на ук сво бод них – као епи то ма ми сли Ди о ни си ја Но ва ко ви ћа 
у свој ству пред став ни ка „пр вог срп ског про све ти тељ ства“ 
(за шта упу ћу јем на сле де ћу пу бли ка ци ју) – од су штин ске 
је ва жно сти за схва та ње ње го вог те о ло шког и про свет ног 
про гра ма: ње го ва ви зи ја обра зо ва ња, кул ту ре и дру штва 
на ћи ће се у де ли ма ко ја ће на пи са ти на ред них го ди на, пре 
све га у пред го во ру Епи то ма и ка ти хи зма Про пе ди ја, осим 
што ће се и кон крет но ма ни фе сто ва ти у ње го вом ра ду као 
про фе со ра, про по вед ни ка и ви со ког цр кве ног до сто јан-
стве ни ка. По ред то га, и у слу ча ју Словa о по хва лах и пол
зе на ук сво бод ни х ја сно се ви ди Ди о ни си је во на сто ја ње да 
ство ри чвр сту ве зу са оми ље ним кул тур ним мо де лом, Мо-
ги љан ском ака де ми јом, у ко јој је про вео де сет срећ них 
го ди на „ра ди из у че ни ја на ук сво бод них и со бра ни ја пло-
дов пре хвал ни ја пре му дро сти“ остав ши то ли ко сна жно 
им пре си о ни ран да је из свег ср ца же лео да у бу дућ но сти тај 
обра зов ни мо дел пре не се и на сво је су на род ни ке („же лал, 
да би ког да либо и между с ро дн ими мње отечеством, ја зи-
ко м и вје ро ју со ју зни ми, удо сто ен би ло вје шча ти“; за текст 
уп. Ру ва рац 1924а: 197).

мо гао на род ни раз у ме ти. Он [Дионисије] је у сво јим бе се да ма хтео да 
по ка же сво ју уче ност и на чи та ност“ (Ру ва рац 1924а: 216). Пре ма Ру вар цу, 
тек сто ви бе се да са др жа ни су у јед ном ста ром ру ко пи сном збор ни ку ко ји 
об у хва та бе се де о ца Сте ва на Уро ше ви ћа, шид ског па ро ха (Ру ва рац 1924а: 
196). Ру ко пис се на ла зио у Па три јар шиј ској би бли о те ци у Срем ским Кар-
лов ци ма, а по том је ве ро ват но пре ме штен у Бе о град.
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Осим пи са ња бе се да и про по ве ди, у го ди на ма про ве-
де ним у Но вом Са ду Но ва ко вић је мо рао да се ба ви и са-
ста вља њем уџ бе ни ка нео п ход них за уче ње раз ли чи тих 
ди сци пли на ко је су се пре да ва ле на Ака де ми ји: с об зи ром 
на хро ни чан не до ста так штам па ри ја од ко јег је у то вре ме 
још увек па тио срп ски на род, књи ге тек сто ва су се дик ти-
ра ле или пре пи си ва ле, и упра во је на осно ву тих ру ко пи-
са, у не до стат ку дру гих до ку ме на та, мо гу ће ре кон стру и-
са ти Ди о ни си је во при су ство у Но во сад ској шко ли. Зна мо 
да кле да је 1741. за вр шио сво је нај по зна ти је де ло, ли тур гиј-
ски при руч ник Епи том, и да је у ју ну на ред не го ди не за вр-
шио пре вод са ла тин ског не ко ли ко мо ли тви Све тог Ав гу-
сти на Хи пон ског; јед на бе ле шка на ру ко пи су Co mp en diosa 
logi ca v ulgo dialectica студента Ар се ни ја Те о фа но ви ћа све до-
чи да је 1742. „elo qu en tis si mo  Do mi no  Pa tre  Di o nisyo No va-
co vics“ био „Li te ra ri s et  Phi lo sop hi a e  Pro fe sor“ и „or th od ox i 
ca tec hi smi  ex p l ica ti one degnissimo“, по ло жај на ком је остао 
(чи ни се) ба рем до ма ја 1745; го ди не 1744. на пи сао је пак 
ка ти хи зис Про пе ди ја бла го че сти ја, док је у по гле ду фи ло-
зо фи је уџ бе ник Исто ри ја на ту рал на ја фи ло со фов остао 
де ли мич но не за вр шен. 

Ве ран иде ји Пе тра Ве ли ког и Те о фа на Про ко по ви ча 
из Ду хов ног ре гла мен та по ко јој је „ака де ми ја без би бли-
о те ке ака де ми ја без ду ше“, Но ва ко вић се ан га жо вао, у оној 
ме ри у ко јој му је то омо гу ћа ва ла фи нан сиј ска си ту а ци ја 
шко ле, да ис пу ни би бли о те ку (ко ју је и осно вао) но вим 
тек сто ви ма, по го то во ру ским, лич но пи шу ћи по руџ би не.121 
И у овим спи ско ви ма на сло ва очи ту је се со лид но Ди о ни-
си је во обра зо ва ње, ко ји је ус пео да на ба ви ве ли ки део тек-
сто ва из ко јих је учио у Ки је ву да би их ис ко ри стио у обра-
зо ва њу мла дих срп ских бо го сло ва. 

Не из не на ђу је, из ме ђу оста лог, по сто ја ње на сло ва ко-
ји из ла зе ван окви ра стрикт но вер ске ли те ра ту ре, по пут 
исто ри о граф ског де ла Са му и ла Пу фен дор фа (Samuel von 
Pufendorf) В ве де ние, в гисториjuю евро пе и скую (Санкт Пе-

121 Про на ђе ни су за и ста спи ско ви по руџ би на књи га ко је је на пи сао 
Но ва ко вић (Ко стић 1952: 83–84).
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тер бург 1718),122 или ру ско из да ње рас пра ва По ли до ра Вер-
ги ли ја Ур бин ског (Polidoro Virgilio da Urbino) De  gli  in ven to ri 
del le  co se  li bri ot to (Мо сква 1720); па и Кни га Си сти ма или 
Со сто я ние му хам ме дан ския ре ли гии ко ју је на пи сао мол дав-
ски вој во да Ди ми три је Кан те мир (Dimitrie Cantemir) и чи је 
је пр во из да ње об ја вље но у Санкт Пе тер бур гу 1722, те ко-
нач но при ме рак школ ске рас пра ве Псе у до-Ди о ни си ја Арео-
па ги та De  co e le sti  hi e rar chia у пре во ду са грч ког ко јом се, 
ле ги тим но се мо же сма тра ти, срп ски те о лог слу жио у ви ше 
на вра та (Ма рин ко вић 1968: 224).

Зна ча јан део cur ri cu lum stu di o rum-а шко ле био је ре-
зер ви сан, на рав но, за про у ча ва ње ве ро на у ке. Не ки од ка-
ти хи зи са ко је су ко ри сти ли про фе со ри у шко ли на ста ли 
су упра во тих го ди на: ме ђу њи ма се ис ти че већ на ве де на 
Про пе ди ја Ди о ни си ја Но ва ко ви ћа (Ру ва рац 1890; Ми ро-
са вље вић 1903: 183–184) и ка ти хи зис Ва си ли ја Кри жа нов-
ског Крат кое ве ры пра во слав ны я и спо ве да ние... во про са ми 
и отве та ми раз де ле ное.123 Че сто су се ко ри сти ли и стра ни 
тек сто ви, ме ђу ко ји ма Крат коеe хри стян ское уче ние, у упо-
тре би на Но во сад ској шко ли од по ло ви не пе де се тих го ди-
на и ве ро ват но ба зи ра но на де лу Те о фа на Про ко по ви ча 
Крат кая ска за ния (Ми ро са вље вић 1903: 300–302), као и 
чу ве ни Пра во слав ное ис по ве да ние ве ры Пе тра Мо ги ле, ко-
ји се пре вас ход но мо гао на ћи у ба кро ре зном из да њу За-
ха ри је Ор фе ли на Ор то док сос омо ло ги ја, од но сно Пра во
слав но ис по ве да ње ка то ли чан ске и апо стол ске Ис точ не 
Цр кве (Ор фе лин, 1758). 

Упр кос сна жном убе ђе њу и ве ли кој упор но сти са ко-
јом је при ла зио по слу, 1747. го ди не Но ва ко ви ћа су скло ни-
ли са по ло жа ја, чи ни се за то што је об зна нио ни зак кул тур-
ни ни во срп ског кле ра у не ко ли ко пи са ма јед ном ру ском 

122 Ори ги нал ни на зив Пу фен дор фо вог де ла је  Ein lei tu ng zu der  Historie 
der vornehmsten Reiche und Staaten, so  itz ige r Z eit in Eu ropa sich befinden, пр ви 
пут об ја вље но у Франк фур ту 1684. Ру ски пре вод, ко ји је при ре дио Га врил 
Ф. Бу жин ски (Гаврил Ф. Бужинский), до жи вео је ре и зда ње 1723. и 1767/77. 
опет у Санкт Пе тер бур гу.

123 О ка ти хи зму Ва си ли ја Кри жа нов ског, са др жа ном у Спи ри до но вом 
збор ни ку, уп. Ру ва рац 1890: 238–240 и Ми ро са вље вић 1903: 184–186.
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до сто јан стве ни ку ког је ве ро ват но упо знао то ком бо рав ка 
у Ки је ву.124 У сво јој пре пи сци Ди о ни си је твр ди да је од лу-
чио да на пу сти по ло жај на Но во сад ској шко ли по што се 
осе ћао „про го ње ним“ злом и увре да ма епи ско па Ви са рио-
на Па вло ви ћа и пред став ни ка ни жег све штен ства ко ји су 
му за ви де ли на ње го вом „ки јев ском“ обра зо ва њу и љу ба ви 
ко ју су пре ма ње му по ка зи ва ли ђа ци. Упр кос до брим на ме-
ра ма, Но ва ко вић је осе тио по тре бу да се по бу ни и устре мио 
се на епи ско пе ко ји су по ње му ре дов но кр ши ли бо жи ји 
за кон гу бе ћи кре ди би ли тет и из ла жу ћи пра во слав ну ве ру 
на па ди ма ка то ли ка (Јак шић 1899: 227–228).125

Уда љив ши се из Но вог Са да, Но ва ко вић се пре се лио 
у Бу дим за хва љу ју ћи за ни ма њу ко је је за ње га по ка за ла 
ак тив на гра ђан ска срп ска за јед ни ца ко ја га је же ле ла за 
про по вед ни ка. Као што ће мо ви де ти у сле де ћем по гла вљу, 
чак и упр кос на па ди ма јед ног де ла срп ског ви со ког све штен-
ства ко је је на ста ви ло да му се про ти ви, од нос из ме ђу Дио-
ни си ја и бу дим ских Ср ба по ка зао се ду го трај ним: 1750. 
јед но гла сно је иза бран за епи ско па Бу ди ма и Пе ште на кон 
што су га и дру ге срп ске за јед ни це из се вер не Хр ват ске и 
Тран сил ва ни је тра жи ле за во ђу. И на овом но вом по ло жа-
ју, Но ва ко вић ће би ти пре но си лац „ки јев ског ака дем ског 
ду ха“ и пољ ско-укра јин ско-ру ског кул тур ног мо де ла ко ји 
се за хва љу ју ћи ње го вом по сре до ва њу ра ши рио и на цен тре 
Бу дим ске епар хи је.

124 Та те за, ко ју је из нео Бо ри во је Ма рин ко вић (1968: 226), те ме љи се 
на не ким до ку мен ти ма ко ја је Ми лу тин Јак шић опи сао у чу ве ној мо но гра-
фи ји по све ће ној Ар се ни ју IV Јо ва но ви ћу Ша ка бен ти (Јак шић 1899).

125 Вла ди мир Ву ка ши но вић пре у зи ма оно што је Јак шић на пи сао у 
ве зи са те шким од но си ма из ме ђу Ди о ни си ја и епи ско па Ви са ри о на Па вло-
ви ћа, до да ју ћи још не ке по дат ке за слу жне за „пре кид“ њи хо вих од но са 
кра јем че тр де се тих го ди на (Ву ка ши но вић 2010а: 140–141).



2. БУ ДИМ

У Пе шти и Бу ди му, где су Ср би већ од XVI II 
ве ка жи ве ли сво јим уста ље ним жи во том, бо ри ли 
су се све сни омла дин ци ви ше на ро да за уз ди за ње 
сво је ли те ра ту ре, за раз ви так сво је кул ту ре и ти ме 
и за по ди за ње и учвр шћи ва ње на ци о нал не све сти. 
Ов де је вла да ла по вољ на ат мо сфе ра за кул тур ни 
и на ци о нал ни рад и Ср би су се са мо све сно ко-
ри сти ли овим мо гућ но сти ма (Пот 1991: 119).

Ви де ли смо ка ко су до га ђа ји Ве ли ке се о бе наг на ли 
ве ћи део срп ског на ро да да се пре се ли се вер но од Са ве и 
Ду на ва, те да се на ста ни на те ри то ри ји ма исто риј ске Угар-
ске, ко је су аустриј ске тру пе осло бо ди ле на кон го то во ве-
ка и по ото ман ске до ми на ци је. У опи су по сле ди ца овог 
ма сов ног пре се ље ња до са да смо се пре вас ход но усред сре-
ди ли на област са да шње Вој во ди не пра те ћи до га ђа је у 
Срем ским Кар лов ци ма и Но вом Са ду, пре сто ни ца ма срп-
ске кул тур не исто ри је XVI II ве ка: де ло ва ње школ ских за-
во да, на ста лих у две ва ро ши из ме ђу два де се тих и три де-
се тих го ди на XVI II ве ка, омо гу ћи ло је усва ја ње и ши ре ње 
пољ ско-укра јин ско-ру ског кул тур ног мо де ла ки јев ске ма-
три це ме ђу Ср би ма кроз про цес при ла го ђа ва ња ко ји је био 
мо гућ за хва љу ју ћи и по сре до ва њу Ди о ни си ја Но ва ко ви ћа.

У овом по гла вљу ана ли зи ра ће мо жи вот срп ских за јед-
ни ца Бу дим ске епар хи је, нај се вер ни је епи скоп ске ка те дре 
срп ске пра во слав не цр кве, ко ја је у XVI II ве ку чи ни ла јед но 
од нај зна чај ни јих се ди шта уну тар ју рис дик ци је Кар ло вач ке 
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ми тро по ли је.126 По себ но ће мо по ку ша ти да ана ли зи ра мо 
дру штве но об лич је и кул тур ну ди мен зи ју срп ских за јед-
ни ца у Та ба ну/Бу ди му, Пе шти и Сен тан дре ји: имућ ни је 
(ве ћи део по ро ди ца се ба вио тр го вач ким де лат но сти ма) и 
да кле еман ци по ва ни је и мо дер ни је по ро ди це у од но су на 
оне у Кар лов ци ма и Но вом Са ду, би ле су при род но скло не 
да при ме и аси ми ли ра ју на че ла и ино ва тив не иде је ко је су 
до ла зи ле из Ки је ва и ко је им је ну дио Ди о ни си је Но ва ко-
вић по став ши бу дим ски епи скоп 1749. го ди не. До ку мен та 
ко ја се чу ва ју у ар хи ву Бу дим ске епар хи је (АСПЕБ) све до че 
у том сми слу о ве ли кој жи вот но сти ло кал ног срп ског ста-
нов ни штва, стал но ан га жо ва ног у од бра ни сво јих оби ча ја 
и свог кул тур ног иден ти те та ка ко од ма ђар ских и ка то лич-
ких при ти са ка, та ко и од зло у по тре бе мо ћи срп ског ви со ког 
све штен ства.

Нај пре ће мо ви де ти ка ко су се срп ски до се ље ни ци, 
при сти гли на ову те ри то ри ју, ор га ни зо ва ли по ре де ћи исто-
ри ју „ра цва ро ши“ Та ба на/Бу ди ма, Пе ште и Сен тан дре је. 
Ве ли ки део по том ће мо по све ти ти кул тур ном вре њу ко је 
је ани ми ра ло ове за јед ни це, и ко је је про на шло ве ли чан-
ствен из раз у ор га ни за ци ји број них школ ских за во да на-
ме ње них ис кљу чи во Ср би ма као и у са крал ној ар хи тек-
ту ри, са вр ше ном при ме ру сло вен ског ба рок ног сти ла. 
Ко нач но, ана ли зи ра ће мо од нос бу дим ских Ср ба са цр кве-
ном вла шћу, за у ста вља ју ћи се на де ло ва њу Ди о ни си ја Но-
ва ко ва ћа у уло зи епи ско па. 

2.1. Срп ске за јед ни це у Бу ди му, Пе шти и  
Сен тан дре ји по чет ком XVIII ве ка

При су ство срп ског жи вља на ма ђар ској те ри то ри ји 
до ста прет хо ди Ве ли кој се о би: већ на кон бит ке на Ко со ву, 
у ства ри, ску пи не сло вен ског жи вља (пре вас ход но Ср ба, 
али и Бу га ра) упу ти ле су се ка се вер ни јим те ри то ри ја ма 

126 Као све до чан ство зна ча ја Бу дим ске епар хи је, осно ва не 1557, у 
исто ри ји срп ске кул ту ре XVIII ве ка, мо гу се на бро ја ти че ти ри бу дим ска 
епи ско па ко ји су по ста ли ми тро по ли ти у истом ве ку (Ву ји чић 1997: 9).
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Бал кан ског по лу о стр ва пре ко Ду на ва, сти жу ћи све до гра-
до ва Остро гон, Ко ма ром и Ђер где су ста ле под за шти ту 
ма ђар ских вла да ра (Фо ит 1977: 3; Ву ји чић 1997: 3). Го ди не 
1427, на кон смр ти де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа, и Бе о град 
је пре шао под кон тро лу угар ског вла да ра Си ги смун да Лук-
сем бур шког (1368–1437): 127 ве ли ка по бе да угар ске вој ске 
про тив Ту ра ка 1456. под вођ ством Ја но ша Ху ња ди ја (János 
Hunyadi), ле ген дар ног Јан ка Си би ња ни на из срп ских на род-
них пе са ма, обе ле жи ла је по че так пе ри о да ре ла тив не ста-
бил но сти за Бе о град ко ји ће оста ти у чвр стим ма ђар ским 
ру ка ма до 1521. го ди не.

По ред го ре на ве де них цен та ра, ма ле срп ске за јед ни це 
обра зо ва ле су се то ком XVI ве ка и у ва ро ши ма Бу дим, Пе-
шта и Сен тан дре ја.128 Жи вот Ср ба из бе глих у Угар ску, „хри-
шћа на ста ре ве ре“ ка ко их је зва ло ло кал но ста нов ни штво, 
од но сно „хри шћа на грч ког ве ро и спо ве да ња“, или „хри шћа-
на не са је ди ње них“ (Ву ји чић 1997: 10) де ша вао се пре све га 
„у окви ри ма срп ско-пра во слав них оп шти на“ (Пот 1991: 
117). Ипак, као по да ни ци ма ђар ских вла да ра уче ство ва ли 
су у ра то ви ма про тив Ту ра ка ко ји су око 150 го ди на за у зи-
ма ли област из ме ђу Бу ди ма и Остро го на, оста вља ју ћи је на 
кра ју го то во опо сту ше ном. Пот чи ње ни, да кле, де ли мич но 
хри шћа ни ма, де ли мич но Тур ци ма, Ср би су слу жи ли с јед не 
стра не кр сту, с дру ге по лу ме се цу.

На кон што је угар ска вој ска осло бо ди ла Остро гон 
1593. го ди не, у ову област при сти гло је око 8 000 Ср ба ко ји 
су се при дру жи ли сво јим су на род ни ци ма већ на ста ње ним 
у Угар ској. Век ка сни је, бит ке ве ли ког Беч ког ра та (1683–
1699) по но во су до не ле смрт и уни ште ње у ове кра је ве при-

127 Де спот Сте фан Ла за ре вић био је је дан од нај бли жих љу ди Си ги-
смун да Лук сем бур шког: при па дао је за пра во Ви те шком ре ду Зма ја, „лич ној 
гар ди“ угар ског вла да ра (Ву ји чић 1997: 7; Би кар 2003: 18). По пут Си ги смун-
да и Ма ти ја Кор вин (Mátyás Hunyadi) је имао мно го Ср ба ме ђу сво јим нај-
 у жим са рад ни ци ма, по себ но ме ђу вој ним офи ци ри ма и у ре до ви ма зло-
гла сне „цр не ми ли ци је“ ( fe ke te  se reg).

128 Тим ми гра ци ја ма до при не ло је и при су ство Ђур ђа Бран ко ви ћа 
у овим кра је ви ма, вла сни ка број не зе мље и јед не лук су зне па ла те у „vi cus 
Ita li a ni co rum“ на бу дим ској твр ђа ви (Ву ји чић 1997: 7).
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мо ра ва ју ћи пре по ло вље но, оси ро ма ше но ло кал но ста нов-
ни штво, ли ше но свих сред ста ва, да се упу ти не где дру где. 
Су де ћи пре ма хро ни ка ма из тог до ба, гра ци о зна Сен тан-
дре ја, на при мер, пред ста вља ла је кра јем XVII ве ка не ку 
вр сту аве тињ ске ва ро ши (Би кар 1997: 296).

Ма совни дол азак срп ско г с ве та у Б уд им после Велике 
сеобе нагнао је Угарску дворску комору да донесе одлуке 
о распоређивању досељеника: око 6 000 пу ште но  је у р азли-
ч ите  округе у  кој им а с у већ  ст ановали њихови сународници 
(Та бан/Бу дим, Пе шта, остр во  Че пел), до к је  о ста лих 14 000 
ди сло ц ира но у разли чит е ц ен тре у  ок олним областима – 
Сен тан дре ју, Остро гон (ко ји  је  ве ћ и ма о  сво ју „Rat zen statt“/
Срп ску ва рош), Егер, Ко ма ром (са сво јом „Ra izsche Kir che“), 
Ђер, Збег, Ка лаз, По маз, Чо ба нац – ко ји су били не н а ста-
њени н ак он не да вног сукоба.129

Ме ђу го ре на ве де ним, Бу дим, Пе шта и Сен тан дре ја 
пред ста вља ју нај ва жни ја сре ди шта срп ског при су ства на 
ма ђар ској те ри то ри ји то ком XVI II ве ка. Срп ске за јед ни це 
ко је су на ста ле и раз ви ја ле се у овом окру же њу би ле су 
за пра во нај и мућ ни је и нај у ти цај ни је у XVI II и XIX ве ку: 
ве ли ка до бро бит за њих до ла зи ла је од не по сред ног кон-
так та са сред њо е вроп ском кул ту ром чи ја су на че ла до при-
не ла бу ђе њу срп ске на ци о нал не све сти и уво ђе њу овог 
на ро да у пре сти жни ред ве ли ких европ ских на ци ја (Пот 
1991: 116). То ми шље ње ва жи ка ко за Ср бе у Та ба ну/Бу ди-
му и Пе шти та ко и за оне у Сен тан дре ји и у оста лим угар-
ским ва ро ши ма ко ји су, ка ко пи ше Ду шан Ј. По по вић, 
„жи ве ли ме ђу Ма ђа ри ма, у њи хо вој пре сто ни ци, а нај бли-
же Бе чу, пр ви од Ср ба на у чи ли ма ђар ски и не мач ки, пр ви 
на сво јој ко жи осе ти ли на чи не, го спод ству ју шчих, а ме ђу 

129 Уп. Би кар 1997: 297. Рас по ре ђи ва ње срп ског жи вља до ве ло је до 
су ко ба из ме ђу ло кал них ма ђар ских вла сти и цен трал не вла де у Бе чу. Већ 
у де цем бру 1689, да кле пре до ла ска срп ских из гна ни ка, Угар ска двор ска 
ко мо ра је спро ве ла по пис у се ли ма бу дим ске и пе штан ске обла сти ко је су 
не дав но отрг ну те од тур ске до ми на ци је. У не ким од тих се ла (Ер чин, Адоњ, 
Пен те ле, Перк хатх, Фел двар и Ерд) срп ско при су ство је за бе ле же но већ 
пре 1689. Документa везанa за по пис у це ло сти наведенa су у: Јак шић–Је неи 
1981: 91–95, бр. 1.
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Ср би ма би ли сва ка ко нај кул тур ни ји и нај и муч ни ји, и пр ви 
су ус пе ли да по ста ну гра ђа ни“ (По по вић 1952: 376).

*
У Бу ди му су се Ср би на ста ни ли у „Rácváros/Rat zen statt“ 

или „Срп ску ва рош“,130 срп ску ва ро ши цу ко ја се на ла зи ла 
у че твр ти Та бан, сме ште ну на бре гу из ме ђу бр да Ге лерт и 
твр ђа ве на Ду на ву.131 Се ло је по сто ја ло већ одав но, са сво јим 
кри ву да вим ули чи ца ма, скри ве ним дво ри шти ма и ле пом 
пра во слав ном цр квом по све ће ном Све том Ди ми три ју, и 
би ло је се ди ште Бу дим ске епар хи је за вре ме тур ске до ми-
на ци је. У јед ној сту ди ји о срп ским за јед ни ца ма у Бу ди му и 
Пе шти, Сто јан Ву ји чић пре но си опис Та ба на не мач ког сли-
ка ра Ру дол фа Ал та (Rudolf von Alt, 1812–1905) ко ји је по сма-
тра ју ћи срп ску ва ро ши цу са су прот не оба ле Ду на ва на пи сао: 

По сма тра ју ћи са пе штан ске оба ле... при зор Бу ди ма 
је ве о ма жи во пи сан. Ге лер то во бр до се стр мо из ди же, огле-
да ју ћи се сво јим го лим те ме ном у та ла си ма Ду на ва. На 
уској иви ци оба ле, ко ју за пљу ску ју та ла си, ни жу се убо ге 
ку ће, са чи ња ва ју ћи ју жни део Бу ди ма. На су прот Ге лер то-
вом бр ду из ди же се Град са кра љев ском па ла том, ко ја се 
– овен ча на зе ле ним кро шња ма – гор до су о ча ва са зби је ним 
ку ћа ма Рац ке (Срп ске) ва ро ши, ко је по пу ња ва ју ону до ли-
ну, ко ја као не ко огром но реч но ко ри то раз два ја ова два 
бр да. Из ме ђу ку ћа из ди же се као не ко тур ско ми на ре, вит-
ки зво ник срп ске цр кве, чи ји се кит ња сти то рањ осли ка-
ва у ре ци (Ву ји чић 1997: 14). 
130 По пут Бу ди ма, и Остро гон, Ко ма ром, Се ге дин и уоп ште нај ве ћи 

део угар ских гра до ва има ли су у оно до ба Rat zen statt, ина че ле по пред-
ста вљен и у штам пи и на не ким ба кро ре зи ма из XVI II ве ка ко ји се мо гу 
ви де ти у: Да ви дов 2001б: 28−31.

131 То по ним Та бан је из вре ме на тур ске оку па ци је и прет по ста вља 
се да до ла зи од тер ми на „та бак“, шта ви лац ко же. Реч, ве ро ват но арап ског 
или пер сиј ског по ре кла, ушла је у ма ђар ски је зик у свом срп ском об ли ку. 
Као што ће мо ви де ти, шта вље ње ко же је би ла јед на од нај ра спро стра ње-
ни јих де лат но сти ме ђу срп ским до се ље ни ци ма, нај за сту пље ни ја, из ме ђу 
оста лог, у бли зи ни твр ђа ве у Та ба ну на оба ли Ду на ва. То по ним се по ја-
вљу је и на ста рим пе ча ти ма Срп ског дру штва у Бу ди му, из ре зба ре ним 
де ве де се тих го ди на XVII ве ка, на ко ји ма се упра во на ла зе на пи си: „пе чат 
бу дим ске ва ро ши Та ба ни“ и „пе чат бу дим ски ја дол ни ја ва ро ши Та ба ни 
гре че ска го ис по вје да ни ја“ (Ву ји чић 1997: 14).
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Пре ма исто ри о гра фи ји, срп ска за јед ни ца у Бу ди му мо-
ра ла је би ти број на и еко ном ски ја ка од вре ме на тур ске до-
ми на ци је, ако је исти на да су већ та да мо гли рас по ла га ти 
са три пра во слав не цр кве. До ку мен та из тог до ба по ка зу ју 
да је на кон осло бо ђе ња гра да и Ве ли ке се о бе, Срп ска ва рош 
убр за но ра сла: Бу дим је 1707–1708. бро јао око 500 срп ских 
по ро ди ца ко је су има ле 88 при ват них де лат но сти (углав ном 
ко мер ци јал них и тр го вач ких) и би ле спе ци ја ли зо ва не у 20 
раз ли чи тих за нат ских про из вод њи (Ву ји чић 1997: 4). 

У Пе шти,132 опа са ној сред њо ве ков ним зи ди на ма, Ср-
би су се гру пи са ли око пра во слав не цр кве Све тог Ђор ђа, 
не да ле ко од Бе о град ске ка пи је и ју жних ба сти о на на Ду-
на ву, у да на шњем пе том ди стрик ту: ули ца уз цр кву, ко ја 
је од пра во слав ног хра ма ишла ди рект но на оба лу Ду на ва, 
до би ла је кра јем XVI II ве ка на зив Szerb ut ca ко ји је за др-
жа ла до да нас (Ву ји чић 1997: 3, 21). 

Срп ски из гна ни ци, ко ји су се пре се ли ли у Угар ску per 
mo dum pac ti (Вит ко вић 1870: 139), од но сно на осно ву спо-
ра зу ма за кљу че них са Ле о пол дом I и по твр ђе них у при ви
ле ги ја ма, до би ли су пра во на др жа вљан ство 1696. Срп ске 
за јед ни це Та ба на/Бу ди ма и Пе ште пред ста вљао је у ср цу ма-
ђар ског град ског ве ћа је дан се на тор, или „ратс хер“ (rats her).133 
Обе ма за јед ни ца ма је би ло до зво ље но са мо у пра вља ње, пу-
тем из бо ра град ског ве ћа (ма ги стра та, или „та на ча“) ко јим 
је ру ко во дио пред сед ник („би ров“) (Би кар 2003: 60; Ма ри јан 
2005: 80).

Ср би из Та ба на/Бу ди ма и Пе ште ак тив но су уче ство-
ва ли у ве ли ким исто риј ским до га ђа ји ма ко ји су за де си ли 
Угар ску у пр вој по ло ви ни XVIII ве ка: на па ће не ра то ви ма 

132 Пре ма Фе до ри Би кар, „Пе шта је сло вен ска реч, зна чи „пећ“ по 
кре ча ра ма ко је су се на ла зи ле на пе штан ској, ле вој оба ли Ду на ва. Краљ 
Бе ла IV је по сле та тар ске на је зде пре се лио ста нов ни штво Пе ште у Бу дим. 
Од та да се Бу дим на не мач ком је зи ку зо ве Ofen, тј. пећ“ (Би кар 2003: 14, 
фу сно та 14).

133 Ме ђу нај и стак ну ти јим но си о ци ма ове функ ци је се ти мо се Јо ва-
на Му шка ти ро ви ћа (1743–1809), јед ног од пр вих Ср ба ко ји је за вр шио 
сту ди је на Уни вер зи те ту у Пе шти и јед ног од пр вих адво ка та у срп ској 
исто ри ји (Пот 1991: 117).
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и епи де ми ја ма, у две ма за јед ни ца ма се сма њио број ста нов-
ни ка ко ји су већ по чет ком XIX ве ка по че ли да се по ме ра ју 
ка ју гу, ко нач но сло бод ни да се вра те у сво је зе мље.

По ред Та ба на/Бу ди ма и Пе ште, то ком XVIII ве ка би ла 
је по себ но ак тив на ва ро ши ца Сен тан дре ја,134 сме ште на из-
ме ђу бр да и де сне оба ле Ду на ва, ко ју је је дан од ње них нај-
зна ме ни ти јих си но ва, Ја ков Иг ња то вић, опи сао као „све тил-
ник срп ства у XVI II ве ку“: у не ку ру ку, до и ста, Сен тан дре ја 
је за срп ске до се ље ни ке има ла ва жни ју кул тур ну уло гу не го 
Та бан/Бу дим и Пе шта, бу ду ћи да је би ла се ди ште срп ске 
Бу дим ске епар хи је.135

Сен тан дре ја је од у век ужи ва ла при ви ле го ван по ло жај 
у ма ђар ском кра љев ству због сво је спе ци фич не ге о граф ске 
по зи ци је: глав ни трг се у ства ри на ла зи на рас кр сни ци 
пу те ва ко ји по ве зу ју Остро гон (ду го го ди шњу пре сто ни цу 
кра љев ства и се ди ште ка те дре угар ског при ма та), Ви ше град 
(где се на ла зио лет њи ко вац ло кал ног епи ско па) и Бу дим 
и Пе шту, чи ја је еко ном ска моћ би ла у стал ном по ра сту.136 
На ни воу упра ве, гра ђан ство Сен тан дре је је за ви си ло од 
пе штан ске жу па ни је, а њо ме је упра вљао гроф Иштван 
(Сте ван) Зи чи (István [Stevan] Zichy), ка пе тан гра да Ђе ра, 

134 Срп ски до се ље ни ци су ва рош нај пре на зи ва ли Сент Ан драш, 
по том Сент Ан дри ја и ко нач но Сен тан дре ја (Да ви дов 2011: 37). Ла тин ски 
об лик то по ни ма, San ctus An dre as, пр ви пут је за бе ле жен на јед ној ди пло-
ми ко ју је 1146. пот пи сао угар ски вла дар Ге за (Géza) II (Dóka 1981: 9). Ду го 
се ве ро ва ло да град ду гу је сво је име обли жњем ма на сти ру Све тог Ан дри-
је, по диг ну том у XI ве ку у бли зи ни Ви ше гра да по же љи вла да ра Ан дри је I. 
Ско ри ја ис тра жи ва ња ве зу ју то по ним за суд би ну град ске ка то лич ке цр кве 
из XI II ве ка по све ће не Све том Ан дри ји до 1725, на кон че га је сру ше на и 
по но во из гра ђе на на ини ци ја ти ву ло кал них ка то лич ких углед ни ка про-
ме нив ши за штит ни ка у Све тог Јо ва на (Би кар 2003: 11–13).

135 Пр ву мо но гра фи ју о исто ри ји Сен тан дре је на пи сао је Па вле Со-
фрић 1903; на кон ње га са ку пља њем и про у ча ва њем обим не ар хив ске гра ђе 
ба ви ли су се и срп ски и ма ђар ски исто ри ча ри. Ме ђу њи ма по ме ни мо сту-
ди је Па ла Фо и та (Pál Voit) (1977), Фе до ре Би кар (1997 и 2003), али пре све-
га Дин ка Да ви до ва (1973; 1990; 2001б; 2005 и 2011), и у са рад њи са Де ја ном 
Ме да ко ви ћем (1982).

136 „Ту, на Глав ном тр гу, са ста ју се три глав на пу та: онај са ју га, ко ји 
во ди из Бу ди ма, онај пре ма се ве ру, к Ви ше гра ду и онај ко ји во ди у за пад-
ном прав цу, око ми то на ли ни ју Ду на ва“ (Фо ит 1977: 5).
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ко ји је ове те ри то ри је до био као фе уд од ца ра Ле о пол да I 
1685–1686.

За раз ли ку од дру гих цен та ра у ко је су упу ћи ва ни 
срп ски до се ље ни ци, кра јем XVII ве ка Сен тан дре ја је би ла 
прак тич но не на се ље на и је ди но од ре ди ште ко је је пред-
ло жи ла Угар ска двор ска ко мо ра у ко јој ни је би ло за бе ле-
же но при су ство срп ске за јед ни це (Га ври ло вић 1990: до ку-
мен та бр. 22 и 33).

Да кле, стра те шки по ло жај с тр го вач ке тач ке гле ди шта 
и ве ли ка рас по ло жи вост сло бод ног про сто ра, по ред из у зет-
не ле по те окру же ња, при ву кли су срп ске до се ље ни ке у Сент-
ан дре ју: он да шња до ку мен та све до че о то ме ка ко се по чет ком 
де ве де се тих го ди на XVII ве ка у гра ду на ла зи ло 12 000 Ср ба, 
ма ла за јед ни ца чи је су ха ри зма тич не во ђе би ли па три јарх 
Ар се ни је III Цр но је вић, ко ји је ту сме стио сво је при вре ме но 
се ди ште, и бе о град ски кнез И ван Ми лу ти но вић (Би кар 
1997: 297).137 Са њи ма су се у Угaрску пре се ли ле и не ке кључ-
не лич но сти срп ске ин те лек ту ал не ели те оног вре ме на, „нај-
про све ће ни ји део на ро да“, као што је на пи сао Јо ван Скер лић, 
ко је ће ак тив но до при но си ти кул тур ном пре по ро ду срп ског 
на ро да у овом ту ђем окру же њу: ме ђу њи ма се ис ти чу Хри-
сто фор Же фа ро вић и мо на си Ра чан ске  шко ле.

Ср би, по ре клом из ра зних гра до ва и обла сти (Бе о град, 
Чи про вац, Хо по во, По жа ре вац, али и Дал ма ци ја и Бо сна), 
ор га ни зо ва ли су сво ја на се ља у се дам квар то ва (или ма ха ла) 
сме ште них око исто то ли ко цр ка ва чи ја име на, ко ја су још 
увек у упо тре би, упра во од ра жа ва ју из вор но по ре кло до се-
ље ни ка (Фо ит 1977: 4). Цр кве су нај пре са гра ђе не од др ве та, 
а по том за ме ње не ка ме ним гра ђе ви на ма у ко ји ма се ме ша ју 
еле мен ти ба ро ка, ро ко коа и нео кла си ци зма. Сâм па три јарх 
Ар се ни је III бо дрио је ста нов ни штво да их за поч ну гра-
ди ти ка ко би се што бо ље од бра ни ли од уни ја ће ња.138

137 Ар се ни је III Цр но је вић ни је био стал но на ста њен у Сен тан дре ји, 
иако се че сто у њу вра ћао по за вр шет ку без број них пу то ва ња ко ја су га 
во ди ла у Бу дим, Ко мо ран, Беч, Сла во ни ју и Хр ват ску, и у ма на сти ре Гра-
бо вац и Ле па ви на; уп. Ве се ли но вић 1949.

138 У отво ре ној по ле ми ци са ка то ли ци ма, Ар се ни је III Цр но је вић 
упу тио је пи смо угар ском при ма ту Ле о пол ду Ко ло ни ћу, ко ји му је ја ко 
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За ни мљи во је при ме ти ти да је на тих се дам ме ђу соб-
но не за ви сних па ро хи ја, где је сва ка има ла ма лу гру пу 
све ште ни ка и па сто рал ни са вет, по сто ја ло исто то ли ко 
три ви јал них шко ла ко је су че сто отва ра не у бли зи ни или 
уну тар цр кве с ци љем да се мла деж вас пи та да бра ни и 
не гу је кул тур ну ба шти ну за јед ни це и, ако је мо гу ће, под-
стак не њен раз ви так и до бро ста ње. Ка ко је то на пи сао 
Пе тар Рим ски, „(Ср би су) се дам цр квеј са зда ли, и при сва-
кој цер кви ма лу шко лу три ви јал ну во здви гли, гди до тле 
ју ност по мо жно сти об у ча вал сја, до кље ви со чај шим по-
ве ље ни јем нор мал не шко ле по всју ду у кра љев ству не у ре-
ди ле се“ (Рим ски 1868: 12).

Што се ти че ку ћа, до се ље ни ци су за у зе ли већ по сто-
је ће ко је је ста нов ни штво на пу сти ло бе же ћи од Ту ра ка, 
при ла го ђа ва ју ћи их без пре ве ли ких пре тен зи ја вла сти тим 
по тре ба ма. Па три јар хов дом, та ко ђе им про ви зо ван, био 
је пак са гра ђен у бли зи ни јед не ма ле, већ по сто је ће цр кве 
од ка ме на по све ће не Све том Ђор ђу (Би кар 2003: 38–38; 
Да ви дов 2011: 44–45). Мо шти ца ра Ла за ра, ко је су у Сен-
тан дре ју до не ли ра ва нич ки мо на си, би ле су сме ште не у 
јед ну ма лу цр кву од ка ме на у ту свр ху по диг ну ту на оба ли 
Ду на ва и по све ће ну Све том Лу ки.139 У њој су се сме сти ли 
и мо на си из Ра че ко ји су, иако по нев ши са со бом ве ли ки 
број ру ко пи са и штам па них књи га, убр зо би ли при мо ра-
ни да ре ор га ни зу ју вла сти ту пре пи си вач ку ра ди о ни цу и 
шко лу ка ко би од го во ри ли на по тре бе ло кал них пра во-
слав них за јед ни ца.140

Да кле, по чет ком XVIII ве ка Сен тан дре ја је бро ја ла око 
хи ља ду убо гих до мо ва од др ве та, ма лу ка ме ну цр кву и шест 

пре ба ци вао што се су прот ста вљао уни ја ће њу, пре те ћи да ће срп ске пра-
во слав не цр кве из гра ди ти на ру ше ви на ма ка то лич ких (Га ври ло вић 1990: 
356−359; бр. 287, 288).

139 Ра ва нич ки мо на си на пу сти ли су Сен тан дре ју 1699. по сле пот пи-
си ва ња Кар ло вач ког ми ра упу тив ши се у ма на стир Врд ник/Но ва Ра ва ни-
ца. Од 1798. је дан спо мен-крст обе ле жа ва ме сто на ком је не кад по сто ја ла 
ма ла цр ква (Фо ит 1977: 22; Би кар 2003: 144).

140 О ак тив но сти Ра ча на у Сен тан дре ји и њи хо вој про из вод њи ви-
де ти: Па вић 1970: 24–25; Би кар 2003: 181–183; Да ви дов 2011: 55–60.
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цр ка ва та ко ђе од др ве та: ако Ма ђа ри ни су с одо бра ва њем 
гле да ли на оку па ци ју сло вен ског жи вља, ни Ср би (ба рем 
пр вих го ди на на кон Ве ли ке се о бе) ни су на ме ра ва ли да се 
за стал но пре се ле у Угар ску, го ње ни на дом да ће се што пре 
мо ћи вра ти ти у отаџ би ну.

По ред пра во слав них Ср ба, ва рош је при ми ла и гру пе 
„ка то лич ких Ср ба“ из Дал ма ци је ко је су се сме сти ле пре-
вас ход но на бр ду („Ма га ре ћи брег“), из гра див ши че ту ку-
ће ра ка ти пич но ме ди те ран ског из гле да ко је по пут број них 
ла ста ви чи јих гне зда ша ра ју па ди ну. На вр ху бре га на ста ни-
ли су се пре све га та ба ци, од но сно шта ви о ци ко же (Фо ит 
1977: 29). Иако су им не по вољ ни усло ви би ли за јед нич ки, 
ка то ли ци и пра во слав ци ни су жи ве ли у ве ли кој сло зи, ба-
рем не у пр во вре ме на кон ми гра ци је: че сте су би ле сва ђе 
из ме ђу „Ри мља на“ и „Рас ци ја на“, или „ши зма ти ка“ ка ко су 
зва ли пра во слав не Ср бе, а су ко би су се че сто за вр ша ва ли 
ин тер вен ци јом ло кал них вла сти, тј. Бу дим ског ма ги стра-
та и Угар ске двор ске ко мо ре (Би кар 2003: 60–63). Тен зи ја 
и не то ле ран ци ја, својствне од но си ма из ме ђу две за јед ни-
це, про ве ја ва ју и у до ку мен ти ма из оног до ба. По го то во су 
би ле че сте оп ту жбе за на си ље и угње та ва ње про тив све тов-
них вла сти (кне же ви Иван Ми лу ти но вић код пра во сла ва-
ца и Јо ван Ђу ре ма рић код ка то ли ка) и цр кве них: че сто је 
сâм па три јарх Ар се ни је III пи сао Угар ској двор ској ко мо ри 
да при ја ви слу ча је ве не по што ва ња оби ча ја и ве ро и спо ве-
да ња свог на ро да, у пот пу ној су прот но сти са спо ра зу ми ма 
уста но вље ним при ви ле ги ја ма (Га ври ло вић–Јак шић 1987: 
бр. 489–492).141

Из пр вог „по пи са“ одр жа ног у Сен тан дре ји 1696. са-
зна је мо да су срп ску за јед ни цу у ва ро ши (Ras ci a ni op pi do 
Sanct An dre) у то до ба чи ни ле 1453 по ро ди це, са укуп ним 
бро јем од 6 000 љу ди, да кле по ло ви ном од 12 000 ко ји су 
до шли по сле Ве ли ке се о бе. Би ло је то ре ла тив но ста ро ста-

141 У јед ном пи сму из 1692. ка то лич ки Ср би су са мог па три јар ха 
оп ту жи ли за шпи ју на жу. Као по сле ди ца ових оп ту жби, угар ске вла сти 
су за тра жи ле од Аустриј ске двор ске ко мо ре да по зо ве па три јар ха у Беч и 
да га та мо за др жи до кра ја су ко ба (Га ври ло вић–Јак шић 1987: 109, бр. 117).
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нов ни штво (мла дих је би ла јед на че твр ти на од укуп ног 
бро ја), ве ћин ски срп ско, али ипак из у зет но мул ти ет нич ко, 
ка ко по ка зу је за бе ле шка двор ског слу жбе ни ка за ду же ног 
да ис тра жи ко го во ри „Räzen aus gri ec hen, bul ga rien, Mörsien, 
Bo sni e n ia a uch au s Er me nien“ (Јак шић–Jeнеи 1981: 141).142 
Углав ном, ста ти стич ки по да ци све до че о то ме да је срп ска 
пра во слав на по пу ла ци ја до жи ве ла на гли пад то ком пр вих 
два де сет го ди на на кон Ве ли ке се о бе и да је од та да би ла у 
ма њи ни: то ком XVIII ве ка све ви ше је ра сло при су ство Не-
ма ца, ко ји су би ли у ве ћи ни до по чет ка XX ве ка,143 за тим 
Уга ра, Сло ва ка и на по след њем ме сту Ср ба (Би кар 1997: 299).

Ме ђу узро ци ма овог бр зог опа да ња срп ске по пу ла-
ци је, ко је тре ба тра жи ти нај пре у те шким по ли тич ким и 
дру штве ним усло ви ма за јед ни ца ко је су се су ко бља ва ле 
са Ма ђа ри ма, тре ба по ме ну ти и озби љан по жар ко ји је за-
де сио ва рош у ле то 1696, те пре по ло вио број ку ћа уни шта-
ва ју ћи чак и ре зи ден ци ју па три јар ха Ар се ни ја III Цр но је-
ви ћа.144 Срп ски ет нарх обра тио се та да Угар ској двор ској 
кан це ла ри ји тра же ћи да му се до де ли при вре ме ни сме штај 
у Пе шти, или да му се одо бри из град ња јед не „do mun cu la“ 
из ван ва ро шких зи ди на, у бли зи ни из во ра Све тог Или је: 
та мо су пе штан ски Ср би по ди гли не ку вр сту ма лог спо-
мен-све ти ли шта ко је је по ста ло ме та хо до ча шћа у вре ме 
пра зно ва ња овог све ца (2. ав густ).145

142 Исте го ди не слу жбе ни ци Угар ске двор ске ко мо ре за вр ши ли су и 
по пис срп ског ста нов ни штва у Та ба ну/Бу ди му и Пе шти. Оба до ку мен та 
пре не та су у: Јак шић–Је неи 1981: 112–141, под на зи вом „Beschre i bung der 
Of ne risch[en] Ra zen stadt oder Ta ban Ge nants“ и „Beschre i bung Szent An dree 
in Pe ster Co mi tat“. По да ци ко ји се од но се на срп ске ста нов ни ке у Пе шти 
(пра во слав не и ка то лич ке) мо гу се про на ћи у: Га ври ло вић 2005: 370–377, 
бр. 424–426.

143 Го ди не 1910. са став ста нов ни штва се ме ња у ко рист Ма ђа ра (2971 
ду ша), Не ма ца и Сло ва ка, са Ср би ма ко ји су и да ље на по след њем ме сту са 
631 осо бом. Го ди не 1920. број Ср ба се сма њу је на 466, а 1930. их има 236, 
док их је 1938. са мо 189 (Би кар 1997: 299).

144 По сле по жа ра, па три јарх је за мо лио Угар ску двор ску ко мо ру да 
осло бо ди гра ђа не Сен тан дре је пла ћа ња го ди шњег по ре за, с об зи ром на 
гу бит ке ко је је пре тр пе ло срп ско гра ђан ство (Јак шић–Је неи 1982: 95–111, 
бр. 2, до ку мен ти да ти ра ни 22. 4. 1697. и 7. 9. 1697).

145 За пра во су пе штан ски Ср би спо ји ли култ овог ме ста са пра зни-
ком Све тог Или је: пре ма на род ном пре да њу, при ли ком бо рав ка ца ри це 
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Ма ли цен тар ме ђу тим ни је из гу био сво ју ка рак те ри-
стич ну ат мос фе ру, где је до ми нант ни еле мент био срп ски. 
Еко ном ски и кул тур но ја ка и отво ре на ути ци ји ма за пад не 
кул ту ре, по го то во у XVIII ве ку, срп ска за јед ни ца у Сент-
ан дре ји се рев но сно ан га жо ва ла у очу ва њу свог на ци о нал-
ног иден ти те та на сто је ћи исто вре ме но да по др жи су на род-
ни ке ко ји су оста ли под тур ском до ми на ци јом: вре ме ном 
над вла да на кон ку рен ци јом раз ви је ни јих оп шти на Та ба на/
Бу ди ма и Пе ште, Сен тан дре ја и да нас пред ста вља жи во све-
до чан ство срп ског при су ства на овим те ри то ри ја ма.

*

У јед ној сту ди ји из 1981. исто ри ча ри Иван Јак шић и 
Ка рољ Је неи са ку пи ли су и об ја ви ли се ри ју пи са ма па три-
јар ха Ар се ни ја III Цр но је ви ћа и дру гих чла но ва срп ских 
за јед ни ца Та ба на/Бу ди ма, Пе ште и Сен тан дре је то ком пр-
ве де це ни је по сле пре се ље ња у Угар ску (1692–1703), до ку-
мен та из ко јих се ја сно ви ди ан га жо ва ње срп ског па три-
јар ха да сво јим су на род ни ци ма обез бе ди из ве сну дру штве-
ну и прав ну ста бил ност ко ја се мо гла по сти ћи је ди но пу-
тем при зна ва ња пра ва на др жа вљан ство и по твр ђи ва њем 
сло бо де ве ро и спо ве сти, као што је уста но вље но при ви ле
ги ја ма на ко је се ве о ма че сто за бо ра вља ло (уп. Јак шић–Је-
неи 1982: 95–111, бр. 2 – по себ но до ку мен та од 16. 4. и 17. 5. 
1695).146

У овим пи сми ма очи глед не су те шко ће са ко ји ма су 
се срп ски до се ље ни ци су сре та ли у од но си ма са до ма ћим 
дру штвом, ко је је на њих гле да ло као на ма су стра на ца 

Ма ри је Те ре зи је у гра ду 1751. она је за по ве ди ла да се во да у па ла ту до но-
си ис кљу чи во са из во ра Све тог Или је за ко ју се сма тра ло да је ле ко ви та 
(Ву ји чић 1997: 23).

146 Да би до би ли др жа вљан ство, Ср би су че сто би ли при мо ра ни на 
ком про ми се са угар ским вла сти ма. У том сми слу за ни мљив је до ку мент 
ко ји се чу ва у Бу дим пе штан ском ар хи ву да ти ран у Бу ди му, 17. ја ну а ра 
1707, у ко јем тр го вац Ла зар Ге ор ги је вић по твр ђу је да је до био др жа вљан-
ство по што је пла тио так су од 25 фо рин ти и обе ћао да ће се од ре ћи пра во-
слав не ве ре (Га ври ло вић 2005: 103, бр. 238). У ве зи са тим уп. и до ку мен те 
у: Ма ри јан 2005: 79–84.
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при сти глих да упро па сте по сто је ћу рав но те жу и угро зе 
еко но ми ју, и ко је је, да кле, на сто ја ло да их спре чи у ра ду 
и да их изо лу је. Осе ћа ју ћи се ли ше ни вла сти тих по се да и 
угро же ни у оба вља њу тра ди ци о нал них ко мер ци јал них 
де лат но сти, Ма ђа ри су стал но зах те ва ли да се по ста ви гра-
ни ца сло бо ди де ло ва ња срп ских до се ље ни ка, чак пу тем 
ве ћег опо ре зи ва ња.147

Још је дан до ку мент, ко ји на во ди Га ври ло Вит ко вић и 
на жа лост без да ту ма (иако си гур но не да ти ра пре 1722), 
по ма же нам да бо ље схва ти мо по ло жај Ср ба ко ји су бо ра-
ви ли „in ife ri o ri su bur bio Ta ba na dic to“. У овом зах те ву, на-
пи са ном на ла тин ском и упу ће ном беч ком дво ру, Ср би из 
Та ба на/Бу ди ма по зи ва ју се на при ви ле ги је ко је им је усту пио 
Ле о полд I под се ћа ју ћи да су се бо ри ли за аустриј ску ствар 
че сто ги ну ћи на бој ном по љу („San gu i nis eti am nost(r)i in 
Se ru i tio Мajestatis Ve strae Sac ra men tis si mae Do mus Austri a cae 
pro fu si o ne, pur pu ras se mus“) и ка ко је упр кос то ме 1722. за-
јед ни ца на и шла на „dis sen si o nes et di scon ve ni en ti ae“ код ло-
кал ног ма ги стра та. У кон тек сту за пи сни ка, ко ји су на пи са-
ли ко ме са ри „Ca me ra Hun ga ri ca“, Ср би из Та ба на/Бу ди ма 
су ко нач но до би ли ста тус гра ђа на пла тив ши го ди шњу так-
су од 1500 фо рин ти ма ђар ским вла сти ма („1500 flor. Rh. 
nos So li Gra e ci in me di um ali o rum Ci vi um con tri bu i mus“). 
Из ме ђу оста лог мо ра ли су под но си ти и дру ге на ме те у слу-
ча ју не по го да, си ро ма шти не или по тре бе за мо би ли за ци јом 
(„Ci vi lia one ra aequ a li ter Su por ta vi mus, Ca la mi ta tes, mi se ri as, 
et om nia mi li ta ria Ser vi tia Su bi vi mus“; Вит ко вић 1873, IV: 
363–367, br. 112).

Као што је већ ре че но, са ад ми ни стра тив не тач ке гле-
ди шта и у Та ба ну/Бу ди му и Пе шти (а ти ме и у дру гим угар-
ским гра до ви ма) Ср би су до би ли мо гућ ност са мо у пра вља-
ња пре ко вла сти тог ма ги стра та („та нач“) ко ји су чи ни ли 

147 У јед ном  до ку мен ту  од 29. де цем бра 1696, на при мер, пе штан ска  
жу па ни ја „под сти че“ Уга рск у дв ор ск у к омору да од градске управе наплати 
годишњи порез који дугују Срби из Сентандреје у складу са споразумима 
потписаним 1687 (Јак шић–Је неи 1982: бр. 2). О те шко ћа ма са ко ји ма су се 
Ср би су сре та ли у овом пр вом пе ри о ду уп. и Ма ри јан 2005: 41.
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са вет ни ци би ра ни на го ди шњем ни воу, а ко ји је пред во дио 
пред сед ник („би ров“). Ма ги страт је тре ба ло да се ба ви оп-
штин ском ад ми ни стра ци јом, по шту је цар ске за ко не и 
одр жа ва ред у град ским фи нан си ја ма, по ред то га што је 
из вр ша вао ци вил ну прав ду уну тар за јед ни це. Осим то га, 
за јед ни це Та ба на/Бу ди ма и Пе ште пред ста вљао је у ср цу 
(угар ског) град ског ве ћа је дан се на тор, или rats her, ко ји је 
бра нио пра ва за јед ни це у слу ча ју њи хо вог кр ше ња од стра не 
угар ских вла сти (Пот 1991: 117).148 И у овом слу ча ју, број на 
до ку мен та на ђе на у ар хи ви ма Бу ди ма и Пе ште све до че о 
че стим слу ча је ви ма угње та ва ња, пре вас ход но у ве зи са 
на пла ћи ва њем де сет ка ко ји се стал но по ве ћа вао, а по не кад 
из ну ђи вао си лом, и го то во увек ко ри стио у лич не свр хе 
(Би кар 1997: 298).

Не што дру га чи ја би ла је си ту а ци ја Ср ба из Сен тан дре-
је, чи је је др жа вљан ство за ви си ло од пе штан ске жу па ни је 
и пле мић ке по ро ди це Зи чи из Ђе ра, ко ја је до би ла ове те-
ри то ри је као фе уд од хаб збур шке кра љев ске ку ће. Од но си 
из ме ђу гра ђа на и гро фо ва Зи чи би ли су уре ђе ни спе ци-
јал ним спо ра зу мом за кљу че ним у ја ну а ру 1700, ко јим су 
се Ср би из Сен тан дре је оба ве зи ва ли да пла те го ди шњи 
по рез од 1 000 фо рин ти и да по шту ју во љу ло кал ног го спо-
да ра, до би ја ју ћи за уз врат ре ла тив ну ад ми ни стра тив ну 
ауто но ми ју и сло бод но рас по ла га ње зе мљи штем, шу ма ма, 
об ра ди вим по љи ма и па шња ци ма, крч мом и де ре гли ја ма 
за пре ла зак пре ко ре ке. Та кав од нос је уз раз не мо ди фи-
ка ци је тра јао до 1767, ка да су, услед не ис пу ња ва ња оба ве-
за са мих Зи чи је вих, те ри то ри је вра ће не под кру ну.149

148 Го ди не 1766, на при мер, Угар ска двор ска ко мо ра на мет ну ла је уво-
ђе ње „ур ба ра“ (ре ги стра имо ви не) за ко ји је од гра ђа на Сен тан дре је би ло 
тра же но да пла те го ди шњу так су од 8 000 фо рин ти. Срп ска за јед ни ца сна жно 
се ус про ти ви ла овој од лу ци под се ћа ју ћи да они ни су кме то ви већ сло бод-
ни гра ђа ни и по бу нив ши се про тив пред сед ни ка Двор ске ко мо ре, гро фа 
Гра шал ко ви ћа, ра ди уки да ња „ур ба ра“. Спор се за вр шио за кљу чи ва њем 
спо ра зу ма са са мом Ма ри јом Те ре зи јом, пот пи са ног 2. сеп тем бра 1772, 
ко јим је Ср би ма на ло же но да пла те 6 000 фо рин ти го ди шње на јам ни не 
Угар ској двор ској ко мо ри (Би кар 2003: 57–59).

149 На след ник Иштва на Зи чи ја, Пе тар (Petar Zichy), по ди гао је го-
ди шњу так су на 2 000 фо рин ти уз ко је је тре ба ло до ста ви ти и 200 бу ра ди 
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По пут за јед ни ца Та ба на/Бу ди ма и Пе ште и за јед ни ца 
Сен тан дре је до би ла је мо гућ ност са мо у пра вља ња: и ов де 
се за пра во ма ги страт, или „би ров“, ба вио град ском ад ми-
ни стра ци јом, а ипак се у по чет ку ни је ра ди ло о од бо ру, 
већ о „пра вом кне зу, или ва ро шком по гла ва ру и пред сед-
ни ку“ (Ма ри јан 2005: 80). По ред то га, по што су за јед ни цу 
чи ни ли пра во слав ци и ка то ли ци, на кон до ла ска у Угар ску 
иза бра на су два пред сед ни ка, Иван Ми лу ти но вић за пр ве 
и Јо ван Ђу ре ма рић за дру ге (Би кар 2003: 60). У по ку ша ју да 
ста ви тач ку на стал не при ту жбе и не ко рект но по на ша ње 
обе стра не, 1738. угар ски двор ски суд на мет нуо је уво ђе ње 
ма ги стра та („та на ча“) у фор ми са ве та, ко ји је са чи ња ва ло 
12 чла но ва од ко јих де вет пра во слав них („рац ких“) и три 
ка то лич ка.150

Срп ска ин те ли ген ци ја у Та ба ну/Бу ди му, Пе шти и Сент-
ан дре ји, за ду же на за упра вља ње за јед ни ца ма, ипак је успе-
ва ла да во ди му дру и смо тре ну по ли ти ку: тра ди ци о нал но 
вер на цар ској кру ни, оста ла је не у трал на чак и пре ма ло-
кал ним ма ђар ским вла сти ма, на сто је ћи да не по вре ди част 
и на ци о нал но осе ћа ње до ма ћег на ро да.

Та кав став био је по себ но ја сан и по што ван то ком по-
бу не Фра ње II Ра ко ци ја (Ferenc II Rákóczi), ко ја се де си ла у 
Угар ској из ме ђу 1703. и 1711. Ра ко ци је по ку шао да укљу чи 

ви на и 12 фун ти ка фе (1710). Ми клош Зи чи (Miklós Zichy) је 1738. по ди гао 
так су на 3 000 фо рин ти и 50 фун ти ка фе. Ти зах те ви све до че о бо гат ству 
сен тан дреј ске за јед ни це. По след њи пред став ник по ро ди це Зи чи, Ели за-
бе та Бе ре њи (Elizaveta Berenyj), удо ви ца гро фа Ми кло ша, из гу би ла је сва 
пра ва на те ри то ри је из ме ђу Бу ди ма и Ви ше гра да услед не ис пу ња ва ња 
оба ве за пре ма кру ни, осло ба ђа ју ћи та ко и гра ђа не Сен тан дре је од сво јих 
на ме та. О од но си ма из ме ђу сен тан дреј ских Ср ба и по ро ди це Зи чи уп. 
Би кар 2003: 41–42.

150 Три го ди не је „би ров“ мо рао би ти пра во сла вац, а јед ну го ди ну 
ка то лик. Ма ги страт је мо рао да се по на ша пре ма пра во слав ци ма и ка то-
ли ци ма не фа во ри зу ју ћи ни јед не, да ре гу ли ше тр жи ште без про тек ци о-
ни зма и да уби ра по ре зе. Ме ђу тим, по сто ја ле су стал не сва ђе уну тар ма-
ги стра та, по пут ме ђу соб них оп ту жби за ко руп ци ју и жал би на пре те ра но 
опо ре зи ва ње. Ма ри ја Те ре зи ја је 1779. уве ла про пис ко јим је ма ги страт, у 
ме ђу вре ме ну про ши рен на 24 чла на, мо рао би ти са чи њен од јед на ког бро ја 
пра во сла ва ца и ка то ли ка. Ко нач но, 1786. го ди не Јосиф II је унео до дат не 
про ме не, уво де ћи из бор са вет ни ка на го ди шњем ни воу (Би кар 1997: 298).
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Ср бе по слав ши Ар се ни ју III Цр но је ви ћу три пи сма у ко ји ма 
их је под сти цао да се ује ди не са по бу ње ни ци ма обе ћа ва ју-
ћи при ви ле ги је и бе не фи ци је у слу ча ју по бе де, и пре те ћи 
су ро вим од ма зда ма у слу ча ју од би ја ња. Од лу чан у то ме 
да оста не ве ран аустриј ској ства ри, па три јарх је на ве де ну 
пре пи ску пре дао вла сти ма. На кра ју су се Ср би бо ри ли 
про тив по бу ње ни ка и због то га би ли оштро на па да ни од 
стра не ма ђар ског ста нов ни штва. Из ме ђу 1705. и 1707. ва рош 
Сен тан дре ја до и ста је те шко про па ти ла од по сле ди ца бу не, 
од тре нут ка кад се на шла на пу ту ко ји је по ве зи вао Бу дим 
и Остро гон, на стал ној ме ти на па да цар ских тру па ко је су 
про ла зе ћи оста вља ле за со бом пу стош и си ро ма штво.151 На-
ред них го ди на Ср би из Та ба на/Бу ди ма че сто су се по зи-
ва ли на вер ност по ка за ну при ли ком Ра ко ци је ве бу не („et 
pra e sti ti mus sub to to de cur su re bel li o nis Ra koc zi a ne San gu i nem 
eti am no strum fu di mus“; Вит ко вић 1873: 363–367, бр. 112).

*

При вре да Ср ба у Бу ди му, Пе шти и Сен тан дре ји би ла 
је од са мог по чет ка пре вас ход но устро је на око за нат ских 
и тр го вач ких де лат но сти и ви но гра дар ства, ко је је тра ди-
ци о нал но би ло ве о ма рас про стра ње но у ре ги о ну и ко је се 
вре ме ном по ка за ло пло до но сним и за угар ске Ср бе.152

Убр зо на кон до ла ска у угар ске зе мље срп ске за на тли-
је су осно ва ле це хо ве и есна фе ра ди од бра не вла сти тих 
про из во да од ма ђар ске и не мач ке кон ку рен ци је кроз уво-
ђе ње про тек ци о ни стич ких пра ви ла ко ја су уре ђи ва ла ло-
кал ну тр го ви ну. Це хо ви, ко ји ма је би ла свој стве на ја сно 

151 О Ра ко ци је вој бу ни уп. Па лић 1995: 112–116, ИСН 2000, IV/1: 
78–88; Би кар 2003: 43–49; Да ви дов 2011: 53–55. Ра ко ци је ва пре пи ска мо же 
се про чи та ти у: Ма ри јан 2005: 25–28.

152 О овоме постоје бр ојна документа која се чувају како у архивима 
у Будиму и Пешти, та ко и у ар хи ву Срем ских Кар ло ва ца, где  су че сто сла-
ти у гар ски про и зво ди. Та ко зна мо да су на пре ла ску из XVI II у XIX век 
Ср би из Сен тан дре је про из во ди ли 40 000 бу ра ди ви на го ди шње и да су 
про из вод њу ви на и ра ки је по др жа ва ле и вла сти: на при мер 1701. уве де на 
је кла у зу ла пре ма ко јој је сва ко ко за са ди ви но град био осло бо ђен би ло 
ка квих фи нан сиј ских оба ве за у пе ри о ду од шест го ди на (Би кар 1997: 299). 
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де фи ни са на уну тра шња хи је рар хи ја,153 ужи ва ли су та ко-
ђе су штин ску ауто но ми ју: осим што су бра ни ли ин те ре се 
чла но ва, уре ђи ва ли су ин тер ни жи вот на осно ву ста ту та, 
при лич но стро гих пра ви ла ко ја су се од но си ла и на по на-
ша ње ко је је тре ба ло усво ји ти пре ма цр кве ним вла сти ма 
и у дру штву. Пр ве це хо ве су осно ва ли 1695. го ди не обу ћа-
ри и јор ган џи је, а по том та ба ци (1697), ћур чи је (1700), кро-
ја чи (1708), са пун џи је (1715), ко ла ри, ко ва чи (1758) и ше-
шир џи је (1771).154

По пут за на тли ја ни срп ски (ни грч ки) тр гов ци ни су 
гу би ли вре ме на кон пре се ље ња у Угар ску при о нув ши од-
мах на рад. Они су чи ни ли имућ ни ју и ва жни ју дру штве-
ну гру пу ме ђу Ср би ма у Бу ди му, ко ји су има ли по др шку 
ка ко па три јар ха Ар се ни ја III Цр но је ви ћа, та ко и цен трал-
не вла сти у Бе чу, од ко је су до би ли при ви ле ги је у ју лу 1698. 
у скла ду са услу га ма ко је су га ран то ва ли то ком не дав них 
су ко ба.155 Ка ко пи ше Па вле Со фрић: 

До се ље ни ци у (пре ђе) из ло же не згод не при ли ке, а још 
под за шти том гра да Бу ди ма, од мах при о ну ше око свог 
обич ног ра да. За то нам све до чи при ви ле ги ја ов да шњих 
срп ских тр го ва ца, ко ја је да ти ра на 13. ју ла 1698. год. да кле 
по го то ву од мах по сле се о бе. А оси гу ра ни сво јим прав ним 
од но си ма пре ма др жа ви и спа хи ји, и пот по мог ну ти још 
за нат ском и пољ ском при вре дом, до ђо ше до до ми нант не 
уло ге у Угар ској (Со фрић 1903: 51).

Срп ски тр гов ци су нај ви ше би ли упо сле ни у тр го ви-
ни ра ки јом, пи вом, жи та ри ца ма, бра шном, ов ца ма, по су-
ђем и дру гим ру ко тво ри на ма, ко је су че сто из ла га ли на 
ве ли ким се зон ским ва ша ри ма ко ји су се одр жа ва ли у Пе-

153 За ви ше де та ља о про пи си ма ко ји су уре ђи ва ли упи си ва ње но вих 
чла но ва уп. Вит ко вић 1873: 76–78, бр. 44–46).

154 По сто је број на до ку мен та из оног до ба ко ја се од но се на цех шта-
ви ла ца ко же, сва ка ко нај бо га ти ји и нај моћ ни ји, чи ји је пр ви ста тут пот пи-
сао па три јарх Ар се ни је III Цр но је вић, а по твр дио Ле о полд II 1698. Го ди не 
1761. це хов ске при ви ле ги је су уни фор ми са не, а њи хо ви ста ту ти мо дер ни-
зо ва ни то ком XIX ве ка. Це хо ви су зва нич но уга ше ни 1872 (Би кар 1997: 300).

155 Већ 1690, на при мер, сен тан дреј ски тр гов ци тра жи ли су и до би-
ли од Угар ске двор ске ко мо ре тр го вин ске од ште те да би на док на ди ли 
ве ли ке гу бит ке пре тр пље не то ком ра та (Би кар 1997: 300).
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шти у мар ту, ју ну, ав гу сту и но вем бру. Ва ша ри су би ли пра-
ви до га ђа ји, не са мо тр го вач ки, већ и дру штве ни, ко ји су 
при вла чи ли мно ге Ср бе чак и из отаџ би не (Póth 1982: 14).156

Тр го вач ке ку ће у Сен тан дре ји осно ва ле су 1698. свој 
еснаф под име ном Срп ско при ви ле ги јал но сен тан дреј ско 
тр го вач ко дру штво. Сим бол есна фа је чи нио сти ли зо ва ни 
ам блем, на стао из ком би на ци је три раз ли чи та еле мен та, 
од но сно кр ста, бро ја че ти ри и си дра по ста вље них јед но 
пре ко дру гог: крст је пред ста вљао пра во слав ну ве ру, број 
че ти ри је озна ча вао сто пу за ра де тр гов ца, и ко нач но, си-
дро, сим бол на де, под се ћао је да је Ду нав глав ни пре во зни 
пут (Да ви дов 2011: 49). Знак есна фа је био ис так нут на 
не ко ли ко ме ста у ва ро ши, по чев ши од цен трал ног тр га где 
је и да нас ви дљив спо ме ник са нат пи сом „Свја тиј сеј крест 
во здви же себ ср ко је при ви лег, со дру же ство ку пе че ско је 
Свја то ан дреј ско је 1763“ (Фо ит 1977: 8).

Еснаф сен тан дреј ских тр го ва ца био је из у зет но бо гат 
и мо ћан: пре ма ста ти сти ка ма, 1728. го ди не бро јао је 15 
ак тив них чла но ва ко ји су до ба вља ли што фо ве и ву не не 
тка ни не чак и ко ле га ма из обли жње Пе ште. Из ју жних 
обла сти уво зи ле су се шта вље не ко же, ву на и за чи ни, док 
су из Аустри је и Бо хе ми је сти за ли тек стил ни ма те ри ја ли 
и ин ду стриј ски про из во ди. Тр го ви на се од ви ја ла пре све-
га ко ри шће њем ду нав ских во да: пре ма до ку мен ти ма, 1790. 
сен тан дреј ска тр го вач ка фло та бро ја ла је 17 бро до ва и 13 
ла ђа (Би кар 1997: 301). 

То ком XVIII ве ка тр го вач ке по ро ди це чи ни ле су ва-
ро шку ели ту ка ко у Та ба ну/Бу ди му та ко и у Пе шти и Сент-
ан дре ји, и би ле нај ве ћи по кре та чи кул тур ног и ар хи тек тон-
ског раз во ја по др жа ва ју ћи осни ва ње шко ла и кул тур них 
дру шта ва као и из град њу број них цр ка ва у ба рок ном сти лу 
(Ви дак 1962: 30; Би кар 1997: 301–302).157

156 За де таљ ни је ин фор ма ци је у ве зи са де лат но шћу срп ских тр го-
ва ца на угар ској те ри то ри ји у XVI II ве ку ви де ти до ку мен те са ку пље не у: 
Га ври ло вић–Јак шић–Пе ци њач ки 1985, Га ври ло вић 1990, Хра бак 1997 и 
Га ври ло вић 2005.

157 У Сен тан дре ји су, на при мер, тр го вач ке по ро ди це се би из гра ди ле 
пр ве гра ђе ви не од ка ме на, по диг ну те око глав ног тр га и ко је су за ме ни ле 
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2.2. Цен три ства ра ња срп ске кул ту ре у  
Бу ди му, Пе шти и Сен тан дре ји

Од до ла ска у Угар ску, Ср би су се по бри ну ли да сво јој 
де ци обез бе де мо гућ ност шко ло ва ња, ба рем основ ног сте-
пе на. Ви де ли смо ка ко су се око па три јар ха Ар се ни ја III 
Цр но је ви ћа (а за тим око бу дим ског епи ско па) оку пи ли 
уче ни љу ди, углав ном све ште на ли ца, ко ја су се рев но сно 
бри ну ла о сво јим вер ни ци ма на сто је ћи да од бра не за јед-
ни цу од на па да ка то ли ка и да за др же је дин ство и отва ра-
њем ма лих три ви јал них шко ла при па ро хиј ским цр ка ва-
ма. То на че ло не ва жи са мо за срп ске за јед ни це у Та ба ну/
Бу ди му, Пе шти и Сен тан дре ји, већ се ши ри на све угар ске 
ва ро ши це ко је су на ста њи ва ли пра во слав ни Сло ве ни. 

По чет ком XVIII ве ка ста нов ни ци Сен тан дре је, у до-
го во ру са за јед ни ци ма у Та ба ну/Бу ди му, за тра жи ли су од 
бу дим ског епи ско па Ви ћен ти ја По по ви ћа (1700–1713) да под-
не се са бо ру зах тев за сред ства за осни ва ње шко ла и штам-
па ри је: до се ље ни ци су за сво ју де цу же ле ли срп ске шко ле, 
„штоб и наш на род је да на жди чрез сво ја по чал, а не чрез 
ина ја уста го во ри ти“ (Со фрић 190: 65). Пре ма Ла за ру Тер-
зи ну (1944: 268), „има ја сних тра го ва да је срп ских шко ла 
у Сен тан дре ји би ло већ 1689. го ди не“, да кле пре Ве ли ке сео-
бе, по да так ко ји по твр ђу је и Ан дри ја Ог ња но вић ко ји твр-
ди да је 1690. по ред сва ке цр кве би ла и јед на „ма ла срп ска 
шко ла“ (Ог ња но вић 1958: 88). И у Пе шти је ра ди ла јед на 
срп ска шко ла већ од кра ја XVII ве ка, ве ро ват но у бли зи ни 
цр кве Све тог Ђор ђа; у по след њој че твр ти ни XVIII ве ка за-
вод је имао у про се ку 30 уче ни ка (Пот 1991: 117).158

На во дим у на став ку од ло мак Га ври ла Вит ко ви ћа,159 
ко ји до бро опи су је упор ност, да ле ко ви дост, али пре све га 

си ро ма шне и не ста бил не др ве не ку ћи це на пра вље не по сле Ве ли ке се о бе. 
О ци вил ној ар хи тек ту ри у Сен тан дре ји уп. Би кар 2003: 137–142 и Да ви дов 
2011: 49–52. 

158 Пре ма Ди ми три ју Ки ри ло ви ћу, и у Ко мо ра ну је по сто ја ла јед на 
срп ска шко ла већ у XVII ве ку: би ла је то па ро хиј ска шко ла ко ју су фи нан-
си ра ле ло кал не за на тли је и тр гов ци (Ки ри ло вић 1929: 4–5).

159 Ов де тре ба на гла си ти ва жност и по у зда ност ис тра жи ва ња Га-
ври ла Вит ко ви ћа, ко ји је од 1870. са ку пио зна чај ну ко ли чи ну до ку ме на та 
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свест са ко јом су се Ср би из Та ба на/Бу ди ма, Пе ште и Сент-
ан дре је ан га жо ва ли у од бра ни вла сти тог кул тур ног на сле ђа:

Бу дим ски Ср би [...] ја сно по ка зу ју, на ком су ступ њу 
обра зо ва ња ста ја ли. Јер на род, ко ји хо ће да по ди же шко ле, 
ко ји зак те ва штам па ри ју, ко ји иште, да му се да одво јен 
те ри то ри ум, на ком ће сво ју на род ну ин ди ви ду ал ност раз-
ви ти и по ли тич ну са мо стал ност yте ме љи ти, ко ји зак те ва 
да му се на род на пра ва и у ту ђин ству по шту ју, ко ји тра жи, 
да га на род ни са вет ни ци код ће са ре ва дво ра за сту па ју, на-
род, ко ји осе ћа да је угњетeн и тра жи на чи на, ко јим би се 
осло бо дио од та ква при ти ска; тај на род је све стан, јер са мо 
све стан на род мо же осе ћа ти по тре бу и че жњу за про све том 
и по ли тич ком са мо стал но шћу (Вит ко вић 1870: 155–156).

Шко ле (scho la e  tri vi a les) у бли зи ни па ро хи ја би ле су очи глед-
но срп ско-пра во слав ног ти па, а што се ти че ор га ни за ци је 
и по ну ђе не ди дак ти ке под се ћа ле су на основ не шко ле ко је 
су над жи ве ле тур ску до ми на ци ју: у њи ма се учи ло пи са ње 
и чи та ње на срп ском је зи ку, као и основ ни те о ло шки кон-
цеп ти. По што се ра ди ло о вер ским шко ла ма за при пре му 
бу ду ћих све ште ни ка, ве ли ка па жња се по све ћи ва ла пе ва њу 
(Гру јић 1908: 3). У па ро хиј ским шко ла ма Та ба на/Бу ди ма, 
Пе ште и Сен тан дре је, као и у дру гим цен три ма ра штр ка-
ним дуж то ка Ду на ва, и сто га укљу че ним у тр го вач ке де лат-
но сти, пре да ва ли су се и основ ни пој мо ви ра чу на и арит-
ме ти ке, че сто и на зах тев са мих ро ди те ља (Ви дак 1962: 34).

На став ни ци, зва ни „ме штри“ или „ма ги сте ри“, би ли 
су пре вас ход но све ште ни ци; уз њих је че сто ра дио је дан 
све тов ни учи тељ, ко ји је осим ди дак тич ког ра да мо рао да 
при су ству је ли тур ги ја ма и да се бри не о па ро хиј ском хо ру 

(ар хив ских хар ти ја, ру ко пи са, исто риј ских и умет нич ких пред ме та) то-
ком сво јих бо ра ва ка за ра чун Срп ског уче ног дру штва и Ма ти це срп ске 
у не ка да шњим срп ским на се о би на ма на те ри то ри ји ма Кра ље ви не Угар-
ске (са да шњи Срем, Ба ра ња и цен трал на Ма ђар ска). Вит ко вић је при ку-
пио не ве ро ват ну ко ли чи ну гра ђе, ме ђу ко јом мно го ру ко пи са и ста рих 
књи га, ко ји су го то во сви по хра ње ни у фон ду „ста ре ћи ри лич ке штам-
па не књи ге“ у СА НУ у Бе о гра ду. Ре зи ме ре зул та та ње го вих ис тра жи ва ња 
об ја вљен је у бро ју 113 Ле то пи са МС за го ди ну 1879–1871, док су до ку мен-
та из да та из ме ђу 1871. и 1876. у Гла сни ку СУД уз кра так увод ни ко мен тар 
(уп. Да ви дов–Ме да ко вић 1951).
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(По по вић 1952: 259).160 Шко ле су би ле до ступ не свој де ци 
без об зи ра на дру штве ни ста леж, уз прет ход но пла ћа ње 
го ди шње шко ла ри не ко ја се из ра чу на ва ла на осно ву по-
ро дич них при хо да; тих так си би ли су осло бо ђе ни нај си ро-
ма шни ји уче ни ци и де ца без ро ди те ља (Ви дак 1962).161

Документa из тог до ба ка зу ју да се срп ско ста нов ни-
штво, пре ко сво јих вер ских и све тов них пред став ни ка, 
бри ну ло о све му оно ме што се ти ца ло уну тра шње ор га-
ни за ци је за во да, од про на ла же ња про сто ра и за по шља ва-
ња учи те ља, до ис пла ћи ва ња њи хо вих пла та, по што ни је 
по сто ја ла ни ка ква по др шка цен трал не вла сти.162 Као што 
ће мо ви де ти, 1764. уста но вљен је по се бан фонд за отва ра-
ње шко ле за за јед ни цу у Сен тан дре ји у ко јој су се учи ли 
ла тин ски и ма ђар ски: ту ини ци ја ти ву ду гу је мо Ди о ни си-
ју Но ва ко ви ћу, та да шњем бу дим ском епи ско пу. 

160 Је дан до ку мент од 12. ју ла 1744. из ла же пра ви ла по на ша ња и оба-
ве зе ко јих се „ма ги стер“ у за јед ни ци Та ба на/Бу ди ма мо рао при др жа ва ти. 
Учи тељ је мо рао да чи та и по је у цр кви, да из ра жа ва по што ва ње пре ма 
град ском ма ги стра ту, да бу де увек та чан на ча со ви ма и да обез бе ди да 
ни кад ни јед но де те не бу де са мо. Осим то га, мо рао је да по ка же рав но прав-
ност у свом по на ша њу пре ма де ци, и „ка ко бо га тои та ко и си ро ма шкои 
дѣци рав но уче ниа да ва ти“. Ко нач но, под сти цан је да фи зич ки не ка жња-
ва де цу у бли зи ни или уну тар цр кве, и да се по бри не да су ова увек чи ста 
и уред на. Шко лу су, осим то га, над гле да ла два су пер ви зо ра ко ја је би рао 
ма ги страт, и ко ји су ишли у кон тро лу два пу та не дељ но (Вит ко вић 1872: 
332–333, бр. 146).

161 У јед ној од сво јих број них сту ди ја, Га ври ло Вит ко вић на во ди 
спи сак ђа ка срп ске шко ле у Бу ди му за 1730. го ди ну, ко ји је по пу нио све-
ште ник и на став ник шко ле Ка ли ник. Из до ку мен та се за кљу чу је да је 
шко ла бро ја ла 71 ђа ка ко ји је пла ћао го ди шњу шко ла ри ну, ко ја је ва ри ра ла 
од нај ма ње јед не до нај ви ше шест фо рин ти. У до ку мен ту се та ко ђе мо же 
про чи та ти да је вас пи тач мо рао да по ма же учи те љу у одр жа ва њу ре да у 
школ ским про сто ри ја ма, као и да зво ни зво ни ма при ли ком пра зни ка и 
са хра на (Вит ко вић 1872: 88–90, бр. 32). Ме ђу цен три ма ко ји су при па да ли 
Бу дим ској епар хи ји, Сен тан дре ја је нај ви ше пла ћа ла сво је учи те ље ко ји 
су при ма ли 150 фо рин ти го ди шње, на спрам 100 ко је су до би ја ли у Та ба ну/
Бу ди му, 50 у Пе шти, 24 у Ко мо ра ну и Срп ском Ко ви ну (Би кар 2003: 198).

162 Три де се тих го ди на XVIII ве ка бу дим ски епи скоп Ва си ли је за-
кљу чио је спо ра зум са над зор ни ком гра ди ли шта Ђор ђем Ма јер хо фе ром 
(Georg Meierhofer) ка ко би овај са гра дио шко лу са че ти ри учи о ни це и две 
ку хи ње (14. јул 1735; Ви дак 1962: 30). Слич но то ме, је дан до ку мент од 14. 
ју на 1763. по твр ђу је да је Бу дим ски ма ги страт име но вао учи те ља и ње го-
вог аси стен та у па ро хиј ској шко ли (Вит ко вић 1873: 206–207, бр. 92).
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Иако срп ске три ви јал не шко ле ни су мо гле да се по-
ре де са не мач ким и угар ским за во ди ма тог до ба,163 чи ни 
се да су по стиг ну ти ре зул та ти би ли ви ше не го за по хва лу: 
не ки исто ри о гра фи не мач ког го вор ног под руч ја по твр ђу-
ју за и ста ви со ку оце ну да ту срп ским за во ди ма, ста вља ју ћи 
шко ле у Сен тан дре ји, Та ба ну/Бу ди му и Пе шти на пр ва ме-
ста ме ђу грч ко-пра во слав ним за во ди ма ко ји су де ло ва ли 
у XVIII ве ку (Ви дак 1962: 35).164 У ро ку од не ко ли ко де це-
ни ја ове три ви јал не шко ле пре ра сле су у за во де ви шег сте-
пе на у ко ји ма су ор га ни за ци ја и на ста ва би ли по ве ре ни 
ру ским учи те љи ма: у Срем ским Кар лов ци ма је осно ва на 
„ла тин ско-сла вен ска“ шко ла Мак си ма Су во ро ва, а и у шко-
ла ма у Та ба ну/Бу ди му, Пе шти и Сен тан дре ји ра ди ли су 
ру ски учи те љи и ко ри сти ли су се уџ бе ни ци и бу ква ри на 
ру ско сло вен ском, ко је су че сто са ми на став ни ци до но си ли 
са со бом (Ви дак 1962: 34; Би кар 2003: 198).

Са сво је стра не, срп ско гра ђан ство је с одо бра ва њем 
при хва ти ло ту про ме ну у те жња ма: је дан до ку мент од 7. 
ју ла 1747. по ка зу је да се при су ство ру ских учи те ља ме ђу 
Ср би ма у овим за јед ни ца ма про те же до кра ја че тр де се тих 
го ди на XVIII ве ка, кад је пак и гру па око Ко за чин ског на-
пу сти ла Срем ске Кар лов це. У на ве де ном пи сму гра ђа ни 
Сен тан дре је оба ве шта ва ју бу дим ског епи ско па да су ода-
бра ли учи те ља ме ђу три кан ди да та при сти гла из Мо скве: 
иза бра ник је по ка зао до бро по зна ва ње ла тин ског, не мач-
ког и сло вен ског је зи ка, и већ је пре да вао у срп ској за јед-
ни ци у Пе шти. И у Сен тан дре ји, да кле, као и у Срем ским 
Кар лов ци ма и Но вом Са ду, учио се ла тин ски. Жељ ни да 

163 У сво јој сту ди ји о срп ским шко ла ма у Сен тан дре ји, Жив ко Ви дак 
пи ше о три ви јал ним шко ла ма: „Шко ле при цр ква ма ни су би ле шко ле у 
да на шњем сми слу ре чи, не го ма ле не, те сне ода је при цр ква ма, „на ме шче-
ној пре про стој, ма ју шној шко ли ци“ при Са бор ној, По жа ре вач кој, Грч кој 
или Бла го ве штен ској, Пре о бра жен ској и Хо по вач кој цр кви“ (Ви дак 1962: 
30). Шко ла у бли зи ни По жа ре вач ке цр кве, по го то во, опи са на је као „три-
ви јал на шко ли ца без ика квих пе да го ги че ских пра вил“ (Рим ски 1868: 12). 
О шко ла ма у Сен тан дре ји уп. и Би кар 2003: 198–208.

164 Као по твр ду то га, вер ска за јед ни ца Та ба на/Бу ди ма у ве ла је 1746. 
шк ол ски пр ав илни к у по тпуности у складу са педагошким теоријама које 
су у оно доба биле у моди у остат ку Е вро пе (Пот 1991: 117).
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сво јој де ци обез бе де од го ва ра ју ће обра зо ва ње („на ши мъ 
че диı-ɑмъ вел ми по треб на на у ка“), чла но ви ло кал не срп ске 
за јед ни це по ка за ли су се спрем ним да из сво је бла гај не 
пла те учи те ље ву на кна ду (Вит ко вић 1873: 81–82, бр. 51).

По сто ји и тре ћи тип шко ла ко је су осно ва ли Ср би у 
угар ским за јед ни ца ма, од но сно „гра ма ти кал не шко ле“, у 
ко ји ма су се, осим про гра ма три ви јал них шко ла, пре да ва ли 
упра во сло вен ска гра ма ти ка, ге о гра фи ја, не мач ки и ла тин-
ски. У Сен тан дре ји се учио и ма ђар ски је зик и то од пр ве 
по ло ви не XVIII ве ка (Ви дак 1962: 31).165

У сва три го ре на ве де на ти па шко ле, де ца су учи ла да 
чи та ју из ли тур гиј ско-вер ских тек сто ва (та ко зва них „ср бу-
ља“), по што су пра ви бу ква ри још увек би ли рет ки; за тим 
су „ср бу ље“ за ме ње не ру ским ли тур гиј ским књи га ма.166 
Де чи ца су, осим то га, мо ра ла да при су ству ју свим вер ским 
об ре ди ма, и да осим глав них мо ли тви, сим во ла ве ре, де сет 
за по ве сти и дру гих дог ми из ве ро на у ке зна ју и хим не из 
раз ли чи тих ли тур ги ја (Ви дак 1962: 35).

До 1787. шко ле у Угар ској су би ле под кон тро лом цр кве-
них вла сти, док се цен трал на вла да обра зо ва њем ба ви ла 
са мо де ли мич но (Де спо то вић 1888: 31; Ви дак 1962: 30). Но ве 
јо зе фин ске ре фор ме пред ви ђа ле су уво ђе ње стро гих пра-
ви ла у ко рист гер ма ни за ци је свих школ ских за во да у Цар-
ству: сто га је град ски са вет Сен тан дре је, на за се да њу 25. 
ав гу ста 1787, од лу чио да се осну је за јед нич ка шко ла за све 
на ро де ко ји жи ве у ва ро ши, шко ла „где срп ска ју ност са 
ри мо ка то лич ком за јед но скоп ча ти и учи ти се имат“ (Рим ски 

165 Што се ти че ге о гра фи је, на при мер, за ни мљи во је све до чан ство 
јед ног са вре ме ни ка ко је Жив ко Ви дак пре но си у сво јој сту ди ји: „Учи ло 
се за мо ћи пол зу сла вен ске пи сме ни це и зе мље о пи са ни ја у со дру же ском 
жи во ту пред ста ви ти. Ова кве се на у ке пре де у ви шим са мо шко ла ма чу ти 
мо гле, а сад на ши уче ни ци зна ју до уди вле ни ја сви нај а сне ни ја чи ни ти, 
не са мо на ланд кар ти по ло же ни је сво га ота че ства ука за ти, не го кра со те, 
про из во де, с ко и ма кои пре дјел из о бил ству је, точ но из гла ве опре де ле ти“ 
(Ви дак 1962: 35).

166 Пре ма основ ном про гра му, зва ном „на у сти ца“, уво ђе ње у чи та-
ње је би ло ве о ма спо ро: де ца су нај пре учи ла 50 зна ко ва ал фа бе та, ве жба-
ју ћи по је ди нач на сло ва и по не ко ли ко го ди на, те се тек од тре ће го ди не 
пре ла зи ло на пра ве тек сто ве (Де спо то вић 1888: 46).
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1868: 13). Та од лу ка је на и шла на оштро про ти вље ње ло кал-
не срп ске за јед ни це: од 1787. до но вем бра 1792, ка да су до-
би ли одо бре ње да са гра де но ву шко лу, Ср би су се бо ри ли 
да спре че хо мо ло га ци ју и уни шта ва ње вла сти тог на ци о нал-
ног иден ти те та (Ви дак 1962: 30; Би кар 2003: 198–199). 

До бив ши до зво лу за из град њу но ве школ ске згра де, 
сен тан дреј ски Ср би су се оку пи ли у ја ну а ру 1793. у епи-
скоп ском дво ру са ци љем да уста но ве фонд за из град њу 
„учи ли шча ју но сти сла вја но-серб ског у ко ро нал на го и 
при ви ле ги јал на го мје ста Свја то-Ан дреи“. На том за се да њу 
при ку пље но је ви ше од 11 000 фо рин ти, од ко јих је 7 000 
по тро ше но на ра до ве (Би кар 2003: 200). Шко ла је из гра ђе-
на у бли зи ни грч ке цр кве, не да ле ко од глав ног тр га. 

Сен тан дреј ци су ме сто „ка то лич ке и грч ке“ шко ле с 
не мач ким на став ним је зи ком осно ва ли срп ску пра во слав-
ну шко лу, и та да су од мах и до при не ли сно ше њу тро шко-
ва шко ле (Фо ит 1977: 13). 

На ста ва је по че ла 1796: у пр ву го ди ну је би ло упи са но 
110 ђа ка, у дру гу 31 и у тре ћу 19 (Ви дак 1962: 32). Због до брих 
учи те ља и упра ви те ља, али пре све га за хва љу ју ћи ан га-
жо ва њу град ске за јед ни це ко ја је фи нан сиј ски увек по ма-
га ла шко лу, сен тан дреј ски за вод је је дан од нај бо љих ме ђу 
за во ди ма ко је су отво ри ли угар ски Ср би (Би кар 1997: 303). 

*

Осим вас пи та њу мла дих, Ср би су по себ ну па жњу по-
све ћи ва ли од бра ни свог кон фе си о нал ног иден ти те та. На-
и ме, за јед ни ца је жи ве ла го то во изо ло ва но у од но су на 
оста так све та, љу бо мор на на сво је оби ча је, вер ске пра зни-
ке и ма тер њи је зик, је ди ни ко ји се ко ри стио у по сло ва њу. 

Као што је ре че но у уво ду овог по гла вља, срп ске за јед-
ни це на ста ле у Угар ској на кон Ве ли ке се о бе ор га ни зо ва ле 
су вла сти та на се ља око вер ских ме ста, цр ка ва, чи ја су име-
на че сто од ра жа ва ла из вор но по ре кло до се ље ни ка. Сâм 
па три јарх Ар се ни је III под сти цао је ста нов ни штво да по-
ди же ове хра мо ве да би се бо ље од бра ни ло од уни ја ће ња 



119БУДИМ

и су ко бља ва ња са ло кал ним ка то лич ким ста нов ни штвом. 
У XVIII ве ку „срп ске цр кве су у мно гим знат ним ме сти ма 
у Ма ђар ској бо га то, по спо ља шњо сти на по до би је ка то лич-
ких по диг ну те. Ме ђу њи ма нај слав ни је су бу дим ска и пе-
штан ска“ (Ву ји чић 1997: 29). Да ви ди мо украт ко исто ри ју 
ова два вер ска ме ста. 

Пр ва срп ска пра во слав на цр ква у Та ба ну/Бу ди му из-
гра ђе на је из ме ђу XV и XVI ве ка. На кон Ве ли ке се о бе, 1697. 
ло кал на срп ска за јед ни ца је у бли зи ни Ду на ва са гра ди ла 
но ви храм по све ћен Ве ли ко му че ни ку Ди ми три ју Со лун-
ском: ра ди ло се о јед но став ном ка ме ном зда њу ко је је осве-
тио па три јарх Ар се ни је III Цр но је вић. У ав гу сту 1698. за-
јед ни ца у Та ба ну/Бу ди му до би ла је ста вро пи ги ју, од но сно 
пра во да сло бод но би ра сво је све ште ни ке, по вла сти цу 
ко ју су пот пи са ли и бу дим ски ми тро по лит и ло кал ни епи-
скоп (Ву ји чић 1997: 34). 

Из ме ђу 1742. и 1751. Ср би из Та ба на/Бу ди ма да ли су 
да се са гра ди но ва цр ква, овај пут по све ће на Све том Трој-
ству: про јек то ва ње зда ња је би ло по ве ре но у оно вре ме 
чу ве ном аустриј ском ар хи тек ти Ан дре а су Ма јер хо фе ру 
(Andreas Meierhofer),167 ко ји је про јек то вао мо ну мен тал ну 
ба рок ну цр кву ко ја је бу дим ском епи ско пу слу жи ла као 
са бор на и над ви си ва ла ви дик срп ске ва ро ши све до 1949. 
Ико но стас у цр кви је ура дио умет ник Ва си ли је Осто јић, 
пот пи сав ши уго вор 1764: иза брао га је Ди о ни си је Но ва ко-
вић, та да бу дим ски епи скоп, ко ји га је ве ро ват но у по знао 
у Но вом Са ду, те је мо гао да се ди ви ње го вим ра до ви ма у 
ма на сти ру Ра ко вац.168 Стил Осто ји ћа, ко ји је учио умет ност 
у ате љеу ру ског мај сто ра Јо ва Ва си ље ви ча (Йов Василевич), 

167 Ме ђу нај чу ве ни јим де ли ма Ан дре а са Ма јер хо фе ра (1690–1771), 
по ре клом из Салц бур га, на ла зе се Бла го ве штен ска цр ква у Сен тан дре ји, 
па ла та Пе тер фи у Пе шти и за мак Ге де леу (Ву ји чић 1997: 28).

168 Пре ма Дин ку Да ви до ву, Ва си ли је Осто јић (?–1791) био је је дан 
од нај на да ре ни јих и нај ви ђе ни јих умет ни ка сво је ге не ра ци је. Ико но граф 
је већ на пра вио не ке ико не за ва рош Ста ри Слан ка мен, осим дру гих ико-
но ста са за раз ли чи те цр кве у Сре му, ме ђу ко ји ма и за цр кву ма на сти ра у 
Ра ков цу ко ја је неoспорно ње го во ре мек-де ло. Аутор је и ико но ста са глав-
не цр кве у ма на сти ру Гра бо вац (1768) (Да ви дов 2005: 35).
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јед ног од нај ве ћих пред став ни ка ру ско-укра јин ског ба ро-
ка, од лич но је од го ва рао уку су епи ско па Ди о ни си ја, бив шег 
сту ден та Мо ги љан ске ака де ми је у Ки је ву: пре ма јед ној клау-
зу ли из уго во ра ико не су мо ра ле би ти ура ђе не „у сти лу сло-
вен ског ба ро ка“ (Да ви дов 2011: 103). 

Срп ска пра во слав на цр ква у Пе шти, са гра ђе на из ме-
ђу 1688. и 1752. и по све ће на Ве ли ко му че ни ку Ге ор ги ју, на-
ла зи се и дан-да нас у ста ром де лу гра да и пред ста вља је дан 
од бо ље очу ва них при ме ра ка ба рок не ар хи тек ту ре ма ђар-
ске пре сто ни це.169 И у овом слу ча ју цр ква је по диг ну та на 
оста ци ма прет ход ног хра ма из сред њег ве ка, ко ји је та ко-
ђе био по све ћен Све том Ђор ђу и ко ји је пре тр пео знат на 
оште ће ња за вре ме тур ске оку па ци је. Из град ња глав ног 
зда ња за вр ше на је 1698: цр кву је осве тио па три јарх Ар се-
ни је III у при су ству бу дим ског ми тро по ли та Јеф ти ми ја 
По по ви ћа, бо сан ског и хр ват ског ми тро по ли та Ата на си ја 
Љу бо је ви ћа и епи ско па Иса и је Ђа ко ви ћа. Ра до ви су ко-
нач но за вр ше ни тек 1752, кад је цр ква до би ла свој да на шњи 
из глед (Ву ји чић 1997: 25–31).170

По пут цр кве у Та ба ну/Бу ди му, и цр ква Све тог Ђор ђа 
у Пе шти од го ва ра на че ли ма сти ла сло вен ског ба ро ка, ка ко 
због спо ља шње ар хи тек ту ре, та ко и због уну тра шње ор-
га ни за ци је про сто ра: на (се вер ном) ле вом бо ку сре ди шње 
ла ђе, на при мер, по ја вљу је се тре ћи трон за Де ви цу Ма ри ју, 
еле мент ру ско-укра јин ског по ре кла уве ден у срп ско-пра во-
слав ну вер ску ар хи тек ту ру то ком XVIII ве ка и по себ но рас-
про стра њен у вер ским гра ђе ви на ма ко је су Ср би гра ди ли 
на те ри то ри ји Аустриј ске мо нар хи је.

Ов де тре ба на пра ви ти ди гре си ју о нео бич ној рас про-
стра ње но сти кул та без гре шног за че ћа Де ви це Ма ри је ме ђу 

169 По де ла из ме ђу две за јед ни це за др жа ла се и на кон ује ди ње ња 
квар то ва Бу ди ма, Пе ште, Ста рог Бу ди ма (Ó-Bu da) и Мар ги ти ног остр ва 
(Mar gis zi get) у је дин стве ни град Бу дим пе шту. Срп ске за јед ни це фор мал-
но су се ује ди ни ле на кон Дру гог свет ског ра та (Ву ји чић 1997: 10–11).

170 Ико но стас цр кве Све тог Ђор ђа ура дио је 1760. Сте фан Те нец ки, 
бив ши ђак Мо ги љан ске ака де ми је и јед но од нај ре пре зен та тив ни јих име-
на ико но граф ског сти ла „сло вен ски ба рок“. У цр кви се, из ме ђу оста лог, 
чу ва и је дан ба кро рез Хри сто фо ра Же  фаро ви ћа на ко јем је пред ста вљен 
Хри стов гроб (Ву ји чић 1997: 31–33).
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Ср би ма у XVIII ве ку, вер ског фе но ме на ко ји је на стао на 
Мо ги љан ској ака де ми ји у Ки је ву кра јем XVII ве ка и ода тле 
се ра ши рио по дру гим сло вен ско-пра во слав ним кра је ви ма 
за хва љу ју ћи не по сред ном ис ку ству бив ших ђа ка ки јев ског 
за во да (Ву ка ши но вић 2010а: 156). Што се ти че срп ске обла-
сти, чи ни се да се тре ћи трон по ја вио у пр вим де це ни ја ма 
XVIII ве ка: при мер је трон у цр кви ма на сти ра Вин ча, ура-
ђен 1727 (Ти мо ти је вић 1996а: 63).

По пут дру гих ка рак те ри стич них еле ме на та Ма ри ји-
ног кул та, прет ход но не по зна тих пра во слав ној ва ри јан ти 
истог, и култ без гре шног за че ћа Де ви це Ма ри је је у Ки јев 
ушао ла тин ско-пољ ским по сред ством. Укра јин ска цр ква 
је по зи тив но при ми ла ову но ви ну ко ја се бр зо ра ши ри ла 
ка ко у прак ти ко ва њу ве ре, та ко и у те о ло шким рас пра ва-
ма ки јев ских про фе со ра, че сто по све ће ним „Све тој Мај ци 
Бо жи јој, ко ја је за че ла без гре ха“. То ме све до че ла тин ски 
ру ко пи си Ди о ни си ја Но ва ко ви ћа ко ји об у хва та ју гра ђу са 
на ста ве ко ју је по ха ђао у Ки је ву, и ње го во Сло во в ден за
ча тия Пре свя тая Бо го ро ди ци и При сно дје ви Ма рии о по
хва лах и пол зе На ук сво бод ных ко је је, као што смо ви де ли 
у дру гом по гла вљу, на пи са но и про чи та но на Бо го слов ској 
шко ли у Но вом Са ду по во дом по чет ка школ ске 1739. го-
ди не. Као бив ши ки јев ски ђак Ди о ни си је је ја мач но био део 
брат ства ода ног Де ви чи ном без гре шном за че ћу, ко је је 1689. 
осно вао Иоасаф Кро ков ски (Йоасаф Кроковський), пр ви 
про фе сор те о ло ги је на Мо ги љан ској ака де ми ји. Ма ри јан-
ском брат ству, на ста лом по мо де лу бе ло ру ске кон гре га ци је 
пра во слав не омла ди не ода не истом кул ту, при па да ли су 
нај мла ђи сту ден ти, од но сно они упи са ни у ни же раз ре де; 
сту ден ти фи ло зо фи је и те о ло ги је („ста ри“) би ли су пак ода-
ни бла го ве ште њу Пре све те Бо го ро ди це. У Ки је ву је култ без-
гре шног за че ћа ушао и у ка зи ва ње Ad ma i o rem Dei glo ri am 
на кра ју ча со ва (Sal la vil le 1928: 186–187): по бо жни ис каз по-
све ћен Де ви ци Ма ри ји на ла зи се, још јед ном, у ла тин ским 
ру ко пи си ма мла дог Ди о ни си ја Но ва ко ви ћа.

За ни мљи во је при ме ти ти да је са усва ја њем пољ ско-
-укра јин ско-ру ског кул тур ног обра сца то на че ло по ста ло 
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део и срп ског ду хов ног жи во та за хва љу ју ћи не по сред ном 
ис ку ству бив ших уче ни ка Ака де ми је, пре свих Ди о ни си-
ја. Пре ма Бо ди ну Вук са ну, срп ска те о ло ги ја при лич но је 
па сив но при хва ти ла те о ри је о без гре шном за че ћу Де ви це 
Ма ри је јер су оне на не ки на чин би ле „на мет ну те“ ауто ри-
те том ду хов ног укра јин ско-ру ског мо де ла. Ви зу ел но пред-
ста вља ње овог кон цеп та, као што је на при мер уво ђе ње 
тре ћег тро на у срп ске пра во слав не цр кве, не тре ба, да кле, 
сма тра ти као пу ко фор мал но по дра жа ва ње стра ног мо де-
ла, већ пре као знак по тре бе да је дан већ при хва ћен и ја сно 
де фи ни сан ду хов ни кон цепт до би је и сво ју ма те ри јал ну 
ре а ли за ци ју (Вук сан 2001: 70).

Ко нач но, не ма сум ње да је срп ски де ко ра тив ни стил, 
до тог тре нут ка чи сто тра ди о ци о на лан и ве зан за пост ви-
зан тиј ски обра зац, био под сна жним ути ца јем укра јин-
ско-ру ског ба ро ка од ког је при мио не ке но ви не.171 Тре ћи 
трон, при су тан и да нас у цр кви Све тог Ђор ђа у Пе шти, 
пред ста вља упра во је дан од еле ме на та ко ји по ве зу ју ово 
све то ме сто са укра јин ско-ру ском кул ту ром и мо же се сре-
сти и у дру гим цр ква ма у тој обла сти, на пр вом ме сту у 
Са бор ној цр кви у Сен тан дре ји, јед ној од се дам цр ка ва ко-
је укра ша ва ју ма лу ва рош на Ду на ву.172

Оди ста, ни је мо гу ће пи са ти о Сен тан дре ји и ло кал ној 
срп ској за јед ни ци а да се не спо ме не чу ве них се дам пра-
во слав них цр ка ва ко је сво јим ба рок ним ку по ла ма над ви-
су ју пеј заж угар ске ва ро ши ка ко ви зу ел но та ко и ду хов но, 
и ко је чи не, ка ко би ре као Ја ков Иг ња то вић, „спо ме ни ке 
ду ха и жи во та“ ње них гра ђа на (Да ви дов 2005: 46). Све сент-
ан дреј ске цр кве по диг ну те су то ком XVI II ве ка да би се 
хра мо ви од др ве та за ме ни ли чвр шћим зда њи ма од ка ме на. 
Чи ње ни ца да су се у јед ном то ли ко оскуд ном пе ри о ду по-
тро ши ла то ли ка сред ства на вер ску ар хи тек ту ру све до чи 

171 За ви ше де та ља о ли ков ној умет но сти срп ског ба ро ка уп. Ме да-
ко вић 1971; Да ви дов 1973 и 1978; Ме да ко вић 1988; Ти мо ти је вић 2003; Сто-
шић 2006.

172 За дру ге при ме ре ви де ти: Ти мо ти је вић 1996а: 63–65 и Ти мо ти је вић 
1996б.
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о сна жној по бо жно сти ло кал не за јед ни це, и у ши рем сми-
слу, о ве ли кој од луч но сти да се од бра ни вла сти ти иден ти тет 
и пра во слав на ве ра (Би кар 2003: 143). Ка ко пи ше Жив ко 
Ви дак, „Њи хо во [Сентандрејаца] ма те ри јал но бла го ста ње 
и вер ска рев ност учи ни ли су то да они из гра де од твр дог 
ма те ри ја ла то ли ки број цр ка ва, ко ли ко у оно вре ме ни је 
има ла ни јед на срп ска ва рош, ви ше но што има Но ви Сад, 
Кар лов ци, Зе мун, Пан че во и Бе о град“ (Ви дак 1962: 30).

На кон де фи ни тив ног пре се ље ња на ове те ри то ри је, 
два де се тих го ди на XVIII ве ка сен тан дреј ски Ср би су ор га-
ни зо ва ли при ку пља ње нео п ход них сред ста ва за из град њу 
глав не цр кве ко ја је по диг ну та на ме сту где се не кад на ла-
зи ла ма ле на цр ква па три јар ха Ар се ни ја III.173 Та цр ква је 
на зва на Са бор на цр ква, али и „Ус пен ска“, по што је по све-
ће на Ус пе њу Де ви це Ма ри је, или „Бе о град ска“, ве ро ват но 
да би под се ћа ла на по ре кло до се ље ни ка ко ји су ста но ва ли 
у овој ва ро шкој че твр ти.174 Пр ви кти тор био је епи скоп Ва-
си ли је Ди ми три је вић (1729–1748), ко ји је дао да се из гра ди 
ко ло сал ни зво ник (или torán) ко ји и да нас над ви су је Сент-
ан дре ју, по диг нут из ме ђу 1732. и 1734. Из град ња цр кве 
по че ла је пак тек по ло ви ном XVIII ве ка и упо сли ла три 
ге не ра ци је Ср ба: тран септ је по диг нут из ме ђу 1756. и 1764, 
а 16. ја ну а ра исте го ди не епи скоп Ди о ни си је Но ва ко вић, 
ко ји је уче ство вао у про јек то ва њу и ор га ни зо ва њу ра до ва, 
ко нач но је осве тио Са бор ну цр кву (Да ви дов 2005: 28–31). 
Ра до ви на из ра ди ико но ста са по че ли су пак 1777, а за вр ше-
ни су 1781. И да нас се у АСПЕБ-у чу ва уго вор ко ји су пот пи-
са ли умет ник за ду жен за де ло, Ва си ли је Осто јић, и кти тор 
Бу дим ске епар хи је са са гла сно шћу та да шњег епи ско па 

173 То ком ра до ва на ре ста у ра ци ји 1997. от кри ве на је пло ча ко ја је 
би ла део ори ги нал ног по да ка ме не цр кви це по диг ну те 1690; пре ма исто-
ри о гра фи ји, ра ди ло се о хра му са јед ном ла ђом исте ши ри не као у да на-
шњој Са бор ној цр кви, али мно го кра ћем (Да ви дов 2005: 30).

174 У АСПЕБ-у се чу ва пр ви ин вен тар Са бор не цр кве у ком су ре ги-
стро ва не број не књи ге и дра го це ни пред ме ти ко ри шће ни при ли ком бо-
го слу же ња, и ко је су до се ље ни ци ве ро ват но до не ли то ком Ве ли ке се о бе. 
Ме ђу књи га ма се по ја вљу је мно го ру ко пи са из Ра чан ске шко ле чи ји су се 
мо на си пре се ли ли у Сен тан дре ју (Да ви дов 2005: 31). 
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Со фро ни ја Ки ри ло ви ћа (од ред бе спо ра зу ма од 11. мар та 
1777. на ве де не су у: Да ви дов 1973: 112–114).

Као што смо већ ре кли, по обра зо ва њу, сти лу и умет-
нич ком уку су Осто јић је при па дао шко ли срп ског ба ро ка 
вер ној укра јин ско-ру ском мо де лу на ко ји се и у овом слу-
ча ју угле дао у стварaњу ико но ста са. У том сми слу, по себ но 
су за ни мљи ве ком по зи ци је на би блиј ске те ме ко је је срп ски 
ико но граф из ра дио за укра се два ју др ве них пев ни ца: нај-
ве ро ват ни је је да су ком по зи ци је на дах ну те илу стра ци ја-
ма де ла Ла за ра Ба ра но ви ча Меч ду хов ни чи ји је при ме рак 
по се до ва ла сен тан дреј ска би бли о те ка. Још је ве ро ват ни је 
да је при то ме из бор мо рал них те ма за де ко ра ци ју су ге ри-
сао епи скоп Со фро ни је Ки ри ло вић, ко ји је по пут свог 
прет ход ни ка Ди о ни си ја Но ва ко ви ћа био ве о ма бли зак 
укра јин ско-ру ском кул тур ном обра сцу (Да ви дов 2005б: 
43). Пре ма ма ђар ском исто ри ча ру Па лу Фо и ту:

Уну тра шњост Са бор не цр кве и њен уре ђај је нај са-
вр ше ни ји из раз осо бе но сти пра во слав не ли тур ги је, а ујед-
но пред ста вља сре ћан су срет ка сно ви зан тиј ске умет но сти 
ко ју ка рак те ри ше стро гост фор ми и европ ске ро ко ко умет-
но сти ко ја се ис по ља ва у сло бод ним ли ни ја ма и жи вах ним 
фор ма ма. Углав ном ова ра зно ли кост по са др жи ни и фор-
ми, од но сно њи хо ва сме ла син те за пред ста вља ју нај ве ћу 
при влач ну сна гу, умет нич ки ква ли тет и вред ност срп ске 
пра во слав не умет но сти у Ма ђар ској (Фо ит 1977: 23). 

Ус пен ска цр ква пред ста вља је дан од нај бо љих при ме ра 
срп ског ба рок ног сти ла ис ти чу ћи се по бо гат ству и ле по ти 
ме ђу хра мо ви ма по диг ну тим то ком XVIII ве ка на те ри то-
ри ји ју рис дик ци је Кар ло вач ке ми тро по ли је, веч ни сим бол 
по бо жно сти срп ске гра ђан ске за јед ни це и опи пљи ви траг 
злат ног ве ка ло кал не исто ри је, XVIII ве ка, ве ка про све ће-
но сти.175 Ка ко пи шу Дин ко Да ви дов и Де јан Ме да ко вић:

175 Са бор на цр ква има и уло гу пан те о на за ви со ке срп ске до сто јан-
стве ни ке Бу дим ске епар хи је: у њој се на ла зе, из ме ђу оста лих, и по смрт ни 
оста ци епи скопâ Ми ха и ла Ми ло ше ви ћа, Ва си ли ја Ди ми три је ви ћа, Ди-
о ни си ја Но ва ко ви ћа, Мој си ја Пут ни ка и Ди о ни си ја По по ви ћа. У њој су 
са хра ње ни и ра зни пред став ни ци углед них град ских по ро ди ца, као што 
су Ра ди во је ви ћи, Мар га ри то ви ћи, Ава ку мо ви ћи и Лов чан ски (Да ви дов 
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Од ње ног ко ло сал ног зво ни ка, ко ји до ми ни ра Сент-
ан дре јом, пре ко пор тан ских ка пи ја на ко ји ма се раз ли ста ло 
ко ва но гво жђе у сти лу ро ко коа, и ка ме но кле сар ских мо ну-
мен тал них пор та ла на ју жној и се вер ној фа са ди, до ико но-
ста са, вр сног де ла ду бо ре збар ске и сли кар ске ве шти не, као 
и оних круп ни јих де ло ва цр кве ног мо би ли ја ра и бо го слу-
жбе них утва ри, склад ног из гле да и фи не из ра де – ова цр ква 
бри жно бди над нај ви шим до стиг ну ћи ма сен тан дреј ске 
ли ков не ба шти не. – И срп ске умет но сти у це ли ни, у ве ку 
про све ће но сти (Да ви дов–Ме да ко вић 1982: 120–121).

Нису ма ње ле пе и за ни мљи ве ни оста лих шест цр ка-
ва ко је се уз ди жу на те ри то ри ји ма ле ва ро ши се вер но од 
Бу дим пе ште. Цр ква по све ће на ар хан ђе лу Ми ха и лу, зва на 
По жа ре вач ка јер је са гра ђе на за хва љу ју ћи ан га жо ва њу до-
се ље ни ка по ре клом упра во из срп ске ва ро ши По жа ре вац, 
по диг ну та је из ме ђу 1759. и 1763. а осве тио ју је 27. ок то бра 
исте го ди не Ди о ни си је Но ва ко вић, као што се мо же про-
чи та ти на др ве ној пло чи по ста вље ној у пре двор ју ко ја ка-
же: „По дру ги пут, ка ко га са да ви ди мо, са зи дан је овај 
храм 1759. го ди не, а епи скоп Ди о ни си је Но ва ко вић га осве-
тио 1763.“ (Фо ит 1977: 14).

Пре о бра жен ска (или Та бач ка) цр ква, са гра ђе на на вр-
ху бр да ко је до ми ни ра сен тан дреј ским пре де лом из ме ђу 
1741. и 1746. на ини ци ја ти ву бо га тог ва ро шког есна фа шта-
ви ла ца ко же, мо же се по хва ли ти ве ли чан стве ним ико но-
ста сом, ра дом укра јин ских мај сто ра (Да ви дов 2005: 70–87). 
Бла го ве штан ска цр ква, зва на та ко ђе грч ка, по диг ну та из-
ме ђу 1752. и 1754, има пак ико но стас ко ји је де ло мај сто ра 
Ми хај ла Жив ко ви ћа, по ре клом из Бу ди ма, ко ји га је из ра-
дио по чет ком XIX ве ка (Да ви дов 2005: 48–58).176 Ко нач но, 
Чи про вач ка или Пе тро па влов ска цр ква (али пр во бит но 
по све ће на Све том Ни ко ли), ма ња по ве ли чи ни у од но су 
на прет ход не, са гра ђе на је 1753, да кле и она у вре ме епи-
ско па Ди о ни си ја Но ва ко ви ћа (Да ви дов 2011: 162).

2001: 72). Ге ор ги је Лов чан ски је био, на при мер, из вр ши лац те ста мен та 
Ди о ни си ја Но ва ко ви ћа.

176 О Ми хај лу Жив ко ви ћу уп. мо но гра фи ју Ко сте Ву ко ви ћа ко ју је 
об ја ви ла Ма ти ца срп ска 1997.
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У за кључ ку овог де ла, мо же мо ре ћи да спе ци фи чан ка-
рак тер са крал не ар хи тек ту ре Та ба на/Бу ди ма, Пе ште и Сент-
ан дре је од сли ка ва ве ли ку вер ску по све ће ност срп ских 
до се ље ни ка и њи хо во на сто ја ње да на ста ве да жи ве пре ма 
вла сти тим оби ча ји ма. Ипак, и у овом ам би јен ту не рет ко 
се на и ла зи на ино род не еле мен те, пре вас ход но укра јин-
ско-ру ског по ре кла, ко ји су ути ца ли не са мо на умет но сти 
и ар хи тек ту ру ових гра до ва, већ уоп ште на кул ту ру Ср ба 
ко ји су жи ве ли у XVIII ве ку и ка сни је.

2.3. Од но си из ме ђу срп ских за јед ни ца  
и ви со ког све штен ства

Срп ске за јед ни це Бу дим ске епар хи је би ле су, да кле, 
мно го ак тив ни је и еман ци по ва ни је у од но су на су на род-
ни ке ко ји су оста ли у ју жним обла сти ма Хаб збур шке мо-
нар хи је и на те ри то ри ја ма под тур ском вла шћу. Та кав 
тем пе ра мент на гнао је срп ске до се ље ни ке да се не у мор но 
бо ре за по што ва ње вла сти тих оби ча ја и пра во слав не ве ре, 
че сто се су прот ста вља ју ћи чак и сво јим све ште ни ци ма и 
ве ли ко до стој ни ци ма ко је су оп ту жи ва ли за угње та ва ње и 
не спо соб ност. 

По ло ви ном че тр де се тих го ди на бу дим ски Ср би би ли 
су ак те ри про це са про тив дво ји це све ште ни ка, Га ври ла 
Ми ха и ло ви ћа и Кон стан ти на Бе лу ше ви ћа; спор је за по чео 
већ у ју лу прет ход не го ди не и по тра јао не ко ли ко го ди на 
(Ву ка ши но вић 2010а: 141). Фи тиљ је за па ли ло по на ша ње 
Си ме о на Хри сти ја на, про по вед ни ка и учи те ља у школ ском 
за во ду у Та ба ну/Бу ди му, оп ту же ног да је дру гим епи ско-
па ти ма и се о ским за јед ни ци ма слао про гла се про тив па-
три јар ха Ар се ни ја IV Јо ва но ви ћа Ша ка бен те и бу дим ског 
епи ско па Ва си ли ја Ди ми три је ви ћа. У јед ном пи сму епи-
ско пу Ва си ли ју бу дим ски Ср би су ста ли у од бра ну Хри-
сти ја на отво ре но се жа ле ћи на рад дво ји це све ште ни ка 
Га ври ла и Кон стан ти на: њих дво ји ца су оп ту жи ва ни за 
ис ко ри шћа ва ње (од ми ло сти ња, при ло га за вен ча ња и са-
хра не са ку пи ли су око 4 000 фо рин ти), прет ње, про га ња ње, 
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пре ко мер но кон зу ми ра ње ал ко хо ла и чак фи зич ко на си ље 
над не ким гра ђа ни ма, али пре све га за ле њост због ко је су 
слу жбу др жа ли са мо не де љом, док је на род тра жио да се 
слу жба др жи сва ки дан.177 Бу дим ски Ср би су зах те ва ли да 
се Га ври ло и Кон стан тин пре ме сте и да се гра ђа ни ма дâ 
пра во да ода бе ру но ве све ште ни ке на осно ву ста вро пи ги је  
ко ју је за јед ни ци дао па три јарх Ар се ни је III Цр но је вић (Вит-
ко вић 1873: 71–76, бр. 43, пи смо од 5. ју на 1746).

У чи та ву ствар је упр кос сво јој во љи био уву чен и 
Ди о ни си је Но ва ко вић. На кон што је уда љен са Но во сад ске 
бо го слов ске шко ле због сво јих иде ја ко је су оце ње не као 
„су ви ше но ва тор ске“, Ди о ни си је се по ву као у ма на стир 
Ора хо ви цу, где је при мио по зив срп ске за јед ни це из Бу-
ди ма да се при кљу чи про сла ва ма ор га ни зо ва ним по во дом 
пра зни ка Ус пе ња Бо го ро ди це. Ди о ни си је се с ра до шћу 
ода звао на по зив и до шао у Бу дим. Ак тив на ва ро шка срп-
ска за јед ни ца ци ља ла је за пра во на то да га за др жи као про-
по вед ни ка и да га укљу чи у осни ва ње сла ве но-ла тин ске 
шко ле ко ја је отво ре на (ве ро ват но) то ком зи ме 1746.

Као Хри сти ја нов при ја тељ и при ста ли ца, и овом при-
ли ком је Ди о ни си је био при мо ран да се бра ни од на па да 
јед ног де ла све штен ства, пре ма ње го вим ре чи ма ре ше ног 
да га про те ра из Угар ске, ко је га је оп ту жи ло за но ва тор-
ство по и сто ве ћу ју ћи га чак са кал ви ни сти ма (Ву ка ши но-
вић 2007: 21).178 Ста нов ни штво Бу ди ма је ста ло у ње го ву 
од бра ну на гла ша ва ју ћи да је „Про фе сор“ (та ко Новаковићa 
називају у он да шњим до ку мен ти ма – АСА НУК, МПА, ли-
сто ви 348, 481) сти гао у Бу дим уз са гла сност епи ско па Ди-
ми три је ви ћа, до но се ћи за јед ни ци ве ли ку до бро бит сво јим 

177 Уп. Вит ко вић 1873: 88–89, док. бр. 55.
178 Ди о ни си је пи ше о овим до га ђа ји ма у пи сми ма ко ја је Ми лу тин 

Јак шић пре нео у јед ној сво јој сту ди ји 1899. и о че му ће мо де таљ ни је го-
во ри ти у не кој на ред ној сту ди ји. У њи ма он пре при ча ва ка ко је ло кал на 
за јед ни ца на сто ја ла да ство ри бо ље жи вот не усло ве и да се раз ви је, упр-
кос чвр стом про ти вље њу епи ско па Ва си ли ја Ди ми три је ви ћа. У по гле ду 
оп ту жби да је бли зак кал ви ни зму, пре ма Ми лу ти ну Јак ши ћу оне се ду-
гу ју Ди о ни си је вој на ви ци да про по ве да и ван све тог хра ма или ван бо-
го слу же ња (Јак шић 1899: 225).
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на став нич ким ра дом. Ди о ни си ју су се су прот ста вља ли 
са мо све ште ни ци ко ји, во ђе ни озло је ђе но шћу због гу бит ка 
зва ња про по вед ни ка и ре ше но шћу да оте ра ју про тив ни ка, 
ни су по што ва ли шко лу и ча со ве и на сто ја ли су да га дис кре-
ди ту ју код епи ско па оп ту жу ју ћи га да у сво јим про по ве-
ди ма не име ну је дру ге срп ске до сто јан стве ни ке (Вит ко вић 
1873: 74–75, бр. 43).

То ком ис тра жи ва ња пе ри о да од 1737 (го ди не ко ја обе-
ле жа ва по вра так Ди о ни си ја Но ва ко ви ћа у отаџ би ну на кон 
бо рав ка у Ки је ву) до 1767 (го ди не ње го ве смр ти) у АСА-
НУК-у, на и шла сам на пред мет ко ји са др жи део до ку ме-
на та о го ре на ве де ном про це су и ко ји се чу ва ју у фон ду 
МПА (1747, бр. 171). У су шти ни, ра ди се о јед ном пи сму 
епи ско па Ва си ли ја Ди ми три је ви ћа (да ти ра ном у Сен тан-
дре ји, 10. но вем бра 1747) на пи са ном као од го вор на зах тев 
па три јар ха Ар се ни ја IV Јо ва но ви ћа Ша ка бен те да га оба ве-
сте о спо ру. Уз пи смо су при ло же не ко пи је не ких до ку ме на-
та кључ них за раз у ме ва ње до га ђа ја, тј. „ко пи ја ме мо ри ја ла“ 
дво ји це све ште ни ка (ли те ра А), ре ше ње Ва си ли ја Ди ми-
три је ви ћа (ли те ра Б), на лог је ро мо на ху Ди о ни си ју Но ва-
ко ви ћу (ли те ра В) и је дан пред лог све ште ни ка (ли те ра Г).

У свом пи сму епи скоп Ва си ли је Ди ми три је вић под-
вла чи да Ди о ни си је Но ва ко вић ни је хтео да при ми ње го ву 
за по вед и да пре ки не свој про по вед нич ки рад („ 
   
“), иако су му по ру ку све ште ни ци три пу та уру-
чи ва ли (епи зо да се на во ди де ли мич но и у: Јак шић 1899: 
223). Ди о ни си је је опи сан као ха ри зма тич ни во ђа на род не 
по бу не: „“ је у ства ри цр пео сна гу 
и си ли ну из ње го вих иде ја ко је епи скоп Ди ми три је вић де-
фи ни ше као „“, и из ње го вог „ди вљег“ 
го во ре ња („   
“).

Ме мо ри јал дво ји це све ште ни ка, Га ври ла Ми ха и ло-
ви ћа и Кон стан ти на Бе лу ше ви ћа (да ти ран у Бу ди му, 3. 
сеп тем бра 1747) по де љен је на се дам та ча ка и са др жи при-
ту жбе дво ји це цр кве них ота ца на срп ску за јед ни цу у Бу-
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ди му и је ро мо на ха Ди о ни си ја Но ва ко ви ћа, на чи је про по-
ве ди и тра ја ње бо го слу же ња се жа ле:179

J
  
     
  
   
  

Ре ше ње епи ско па Ди ми ти ри је ви ћа (да ти ра но у Сен тан дре-
ји, 2. сеп тем бра 1747) са чи ње но је у се дам та ча ка. У ше стој 
тач ки се име ну је Ди о ни си је Но ва ко вић о ком се мо же про-
чи та ти: 

  
 Ј 
     
  
 

У на ло гу ко ји је епи скоп Ди ми три је вић упу тио Ди о ни си-
ју Но ва ко ви ћу (да ти ран у Сен тан дре ји, 5. сеп тем бра 1747) 
Но ва ко вић се оба ве шта ва о од лу ци кон зи сто ри је да су спен-
ду је ње го во за ду же ње про по вед ни ка до но ве за по ве ди. До-
зво ље но му је ипак да др жи бо го слу же ње иако са мо у ва-
ро ши ци Та бан:

Ј 
  
 
  
 
   
179 Јак шић у овом слу ча ју до да је и дру ге по дат ке ко ји ни су са др жа-

ни у до ку мен ти ма ко је сам про на шла: из но се ћи на при мер жал бе дво ји-
це све ште ни ка у ве зи са че стим бде њи ма ко ја је ор га ни зо вао Ди о ни си је, 
Јак шић на во ди као при мер пра зник Ус пе ња Бо го ро ди це, ко јом при ли ком 
је про то је реј за по чео бде ње у осам уве че, а за вр шио га у по ноћ (Јак шић 
1899: 226). Ти по да ци се наводе и у: Ву ка ши но вић 2010а: 141.
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Ко нач но, у свом „пред ло же ни ју“ епи ско пу Ди ми три је ви-
ћу (да ти ра ном у Бу ди му, 27. ок то бра 1747) све ште ни ци Га-
врило Ми хаи ло вић и Кон стан тин Бе лу ше вић по твр ђу ју да 
су оба ве сти ли „би ро ва“ ва ро ши це Та бан о ре ше њу ко је је 
пот пи сао епи скоп, са, на жа лост, сла бим успе хом. Пи шу 
Га ври ло и Кон стан тин:

  
 14  
    
     
      


Оп ту жбе про тив за јед ни це и ње них ру ко во ди ла ца на ста-
вља ју се на стра ни ци и по. Опет дво ји ца све ште ни ка на ши-
ро ко пи шу о не по доп шти на ма „би ро ва“ ко ји ће у ва ро ши 
ус по ста ви ти ре жим те ро ра те ра ју ћи вер ни ке да се обра-
ћа ју ис кљу чи во ње му за вен ча ња и са хра не (ко је дво ји ца 
све ште ни ка не ма ју на ме ру да слу же у та квој ат мос фе ри) и 
пре те ћи да ће за тво ри ти про тив ни ке. У пи сму се по ја вљу-
је и име Ди о ни си ја Но ва ко ви ћа, спо ме ну то у два на вра та: 
у пр вом слу ча ју чи та мо: 

  
 
Ј
  
Ј 
  
  
   


У јед ној дру гој тач ки дво ји ца све ште ни ка пи шу да је „учи-
тељ Ди о ни си је“ на звао цр кве не оце „ву ко ви ма у ов чи јој 
ко жи“, по да так ко ји пре но се и Јак шић (1899: 221) и Ву ка ши-
но вић (2010а: 141). У до ку мен ту се до и ста чи та:
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Ј  
  
   
 
   
   


У сво јој ре кон струк ци ји до га ђа ја, Ми лу тин Јак шић из но си 
слич не ин фор ма ци је, пи шу ћи да је Ди о ни си је оп ту жен да 
у сво јим при ди ка ма по све ћу је пре ве ли ку па жњу стра ним 
по сло ви ма у од но су на ло кал не, да ра ди је ци ти ра ру ске 
ца ре ве не го чла но ве аустриј ске цар ске по ро ди це, од но сно 
ру ски Си нод не го бу дим ску кон зи сто ри ју.180 Ко нач но, „про-
фе сор“ је уисти ну јав но из ја ви о да не при зна је Ар се ни ја 
IV као па три јар ха вре ђа ју ћи га отво ре но при ли ком јед ног 
дру штве ног до га ђа ја („за тр пе зом“) (Јак шић 1899: 225). 

По свом оби ча ју, Јак шић ни је на вео ни је дан по да так 
о из во ру ко ји је ци ти рао; са свим је мо гу ће да је он ове по-
дат ке мо гао пре у зе ти из гра ђе ко ју је се дам де се тих го ди на 
XIX ве ка об ја вио Га ври ло Вит ко вић. Вит ко вић до и ста на-
во ди до ку мент да ти ран 12. сеп тем бра 1747. у ком сен тан-
дреј ска кон зи сто ри ја, у лич но сти епи ско па Ва си ли ја Ди-
ми три је ви ћа, пре ко ре ва Ди о ни си ја: 

Совiмъ те бе је ро мо на ху Дiонiсiю Но ва ко ви ћу при-
ка зу е мъ по не же да не кое новiе оби чае ва но си тисı-ɑ от те-
бе по челiсе, то естъ ели ко си но дь ро си ски, то ли ко ихъ вел. 
Ели са ве ту ца ри цу мо сков скую, на слу жба хъ божiихъ ваз-
гла сно и пу блич но по чел си спо ми на ти, та ко жде и пра ви-
ло цер ков ное обыч но све че ра оправлı-ɑти, еште же и блаж. 
го спо ди на па трiар ха на ше го без ча сти ти, и ру га ти по тра-
пе за хъ и пред люд ми мир ски ми по но си ти, и по ри ца ти, 
кое то све ве сма на мъ и обы ча е мъ на ши мъ про тив но естъ, 
ибо ми сва ки ре шпек тъ ви со ко слав нои по тенцiи мо сков-
скои ода е мъ и си но ду ихъ ро си ско му, а долж но стъ на шу 
ко дъ ва се све тле и ша го до ма аустри ска го тво ри ти не пре-

180 Уп. и Ми ро са вље вић 1903: 180, фу сно та 19 и Ву ка ши но вић 2010а: 
142.



132 ЦЕНТРИ СРПСКЕ КУЛТУРЕ XVIII ВЕКА

ста е мъ, и ка ко вер ни ва за ли, и ун тер то ни на шу все ми ло-
стивѣеишу це за ри цу и кра ли цу Марiю Те резiю, оби чаи 
имѣмъ на бо жи хъ слу жба хъ ко дъ свı-ɑта го ол та ра мо лаб-
ство ва ти и пу блич но и ваз гла сно во зно си ти. За то и те бе 
по се му во ди ти се долж но стъ твоı-ɑ би ла, и от сва ке кон-
фузiе и по ме ша тел ства, ко дъ све штен ства и лю деи уво ди-
ти се, а не про ти во тво ри ти, и по у шта ва ти, ибо ти ка ко 
про по вед ни къ сло ва божiı-ɑ се бе вменı-ɑешъ би ти, но сiı-ɑ 
зна менiı-ɑ ни су про по вед ни че ска, но ви ше без дел ни че ска, 
и про чаı-ɑ до вол но ди вим се, да си се мо га лъ у сiı-ɑ пу сти ти, 
и про чаı-ɑ ауто ри та тъ про сти ра ти, и све ште ни ко мъ та мо-
шни мъ па ро хо мъ за по ве да ти. За коı-ɑ та ко ваı-ɑ твоı-ɑ усу-
жде наı-ɑ и про тив наı-ɑ тво ренiı-ɑ, ка ко ди о це зал ни и дѣис-
тви тел ни епи ско пъ не сма трае что ти чу жде стра ни че-
ловѣк Дал мацiанъ, но за нинı-ɑ по дъ мо ею юрис дикцiею 
ду хов ною об ре та е ши се, и те бе ка ко ду хов нои пер со ни 
остро по дъ ве ли кое на ка занiе по ве ле ва е мъ, да има шъ от 
све га то га, абiе се бе за дер жа ти, и на ше му кон зи сто ри у му 
ду хов но му здѣ без уме дленiı-ɑ на отвѣтъ пред ста ти (Вит-
ко вић 1873а: 89–90, бр. 56). 

Још је дан до ку мент у ру ко пи су, чу ван у АСА НУК-у (фонд 
МПА, лист без бро ја, да ти ран 10. 11. 1747) и на пи сан на не-
мач ком је зи ку, све до чи да су и аустриј ске вла сти би ле упо-
зна те са овим спо ром: ра ди се у ства ри о не кој вр сти са жет-
ка пи сма ко је је Ва си ли је Ди ми три је вић по слао па три јар ху 
Ар се ни ју IV Јо ва но ви ћу Ша ка бен ти, у ком се спо ми ње и 
Ди о ни си је Но ва ко вић. Ца ри ца Ма ри ја Те ре зи ја је у ка зом 
од 18. де цем бра 1747. на ре ди ла суд ским вла сти ма да при ме 
и са слу ша ју пред став ни ке бу дим ске оп шти не ко ји су до шли 
у Беч да из ло же слу чај дво ји це све ште ни ка (Вит ко вић 1873: 
82–84, бр. 52).

Спор је по тра јао још не ко вре ме: слу чај је нај пре дат 
Бу дим ском ма ги стра ту, ко ји је стао на стра ну на ро да и 
обра тио се па три јар ху Ар се ни ју IV Јо ва но ви ћу Ша ка бен-
ти са зах те вом за пре ме ште ње и за ме ну све ште никâ Га-
ври ла и Кон стан ти на, пре те ћи да ће слу чај из ве сти пред 
суд (Вит ко вић 1873: 82–91, бр. 52–57). Да би ре шио пи та ње, 
па три јарх Ар се ни је IV Јо ва но вић Ша ка бен та за ду жио је 
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Иса и ју Ан то но ви ћа, арад ског епи ско па, да за ње гов ра чун 
спро ве де ис тра гу у Сен тан дре ји чвр сто ин си сти ра ју ћи на 
по тре би да се на то пи та ње ста ви тач ка, и по зи ва ју ћи епи-
ско па Ди ми ти ри је ви ћа да се спре ми за про цес и на ло жи 
сво јим све ште ни ци ма да се при др жа ва ју сво јих ду жно сти 
(„а све ште ни ком всѣм остро по велѣти, да вь мирѣ званiе 
свое и слу жбу цр ков ныı-ɑ до толѣ по за ко ну от правлı-ɑютъ“), 
ка ко не би да ва ли по во да за да ље жал бе град ског ве ћа и 
Бу дим ског ма ги стра та (Вит ко вић 1873: 88–89, бр. 55).

То ком про це са, ко ји се во дио из ме ђу ав гу ста и сеп-
тем бра 1747,181 Ди о ни си ја је Иса и ја Ан то но вић ис пи тао о 
не ким пи сми ма ко ја је овај по слао јед ном ки јев ском при-
ја те љу и у ко ји ма је кри ти ко вао све ште ни ке угар ског епи-
скоп ског се ди шта. Ди о ни си је је по твр дио да је пи сао јед-
ном при ја те љу у Ру си ји и да се том при ли ком по жа лио на 
ста ње срп ске пра во слав не цр кве, али про сто са мо као 
од го вор сво је са ве сти. Као не ка да шњи ки јев ски ђак жа лио 
се пре вас ход но на си ту а ци ју у шко ла ма, пи шу ћи ка ко су 
де ца, услед по тре бе за уче њем је зи ка ко ји се ко ри сте у Цар-
ству, при мо ра на да по ха ђа ју кал ви ни стич ке или лу те ран-
ске шко ле, по што се па сти ри на ро да су прот ста вља ју учи-
те љу Си ме о ну Хри сти ја ну, ког, пре ма Ди о ни си је вим ре-
чи ма, срп ска за јед ни ца из у зет но це ни. То ком ис пи ти ва ња 
Ди о ни си је је та ко ђе не ги рао да је увео би ло ка кве по себ не 
но ви не у бо го слу же ње (Јак шић 1899: 226–230).

Спор око Но ва ко ви ћа на ста вио се и по сле смр ти па-
три јар ха Ар се ни ја IV Јо ва но ви ћа Ша ка бен те (1748) сти-
гав ши, ка ко је и на ја вље но, пред беч ки суд. И епи скоп 
Ва си ли је Ди ми три је вић је пре ми нуо 7. де цем бра 1748. Већ 
12. де цем бра Ср би из Бу ди ма и Сен тан дре је пот пи са ли су 
до ку мент упу ћен Си но ду у ком су Ди о ни си ја Но ва ко ви ћа 
пред ста ви ли као свог је ди ног кан ди да та за епи скоп ску 
ка те дру. Не без те шко ћа, Ди о ни си је је име но ван за епи-
ско па Бу ди ма и Пе ште у ок то бру 1750. 

181 Вла ди мир Ву ка ши но вић из но си као мо гу ћи да тум 26. ав густ 1747 
(Ву ка ши но вић 2010: 139).
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На сле дио је, да кле, на том ме сту Ва си ли ја Ди ми три-
је ви ћа ко ји је био на че лу Бу дим ске епар хи је из ме ђу 1728. 
и 1748. и чи ји од но си са ста нов ни ци ма Бу ди ма и Пе ште 
ни ка да ни су би ли јед но став ни (о че му све до че ра зна до-
ку мен та ко ја се чу ва ју у ма ђар ским и срп ским ар хи ви ма). 
Опи сан као „чо век се би чан, са мо во љан, и ко ји је сва ки час 
про кли њао све сне оп шти не, ко је се не да до ше те ро ри са ти 
од та квог цр кве ног по гла ва ра“ (Вит ко вић 1876: 87), епи-
ско па Ва си ли ја је па три јарх Ар се ни је IV Јо ва но вић Ша ка-
бен та че сто по зи вао да се до ве де у ред, па му и за по ве дио 
да пре ста не са про га ња њем на ро да.

Кра јем се дам де се тих го ди на срп ска за јед ни ца у Бу-
ди му по но во је би ла укљу че на у јед ну по ле ми ку са ви со ким 
цр кве ним кру го ви ма, тач ни је са ми тро по ли том Ви ћен ти-
јем Јо ва но ви ћем Ви да ком, због бри са ња не ких срп ских 
све та ца из ка лен да ра као по сле дицâ ре фор ми ко је је уве ла 
цен трал на власт. Бу дим ска за јед ни ца је по ка за ла сна жан 
от пор тим про ме на ма, ка ко се мо же про чи та ти у јед ном 
пи сму по сла том ми тро по ли ту у но вем бру 1779: 

Мы убо ето пи смен но все му свѣту на знанiе да е мъ, 
да ед но слов це у на шъ свı-ɑтыи за ко нъ и вѣру на но во уне-
сти не пу шта е мъ, ни ти па къ ед но слов це отъ вѣры и за-
ко на на ше го от ки ну ти до пу шта е мъ. Но отъ сло ва до сло-
ва све она ко, ка ко год что смо при ми ли отъ про ро къ и 
апо сто лъ, все лен ски хъ сед ми хъ са бо ро въ, и отъ про чи хъ 
свı-ɑты хъ и бо го но сны хъ и умъ Хри сто въ иму шти хъ оце-
въ, хо ште мъ дер жа ти и хра ни ти и до вто ра го Хри сто ва 
при шествiı-ɑ, цѣло и не по ко ле би мо (Вит ко вић 1873: 389, 
бр. 126).

Од ми тро по ли та, оп ту же ног да је за бо ра вио на се дам кон-
ци ла и де вет срп ских са бо ра ко ји су ус по ста ви ли дог ме пра-
во слав не цр кве, тра же но је да се за у зме код беч ког дво ра и 
да пре не се ства ри пре ма оби ча ју. Ка ко се мо же про чи та ти 
у за вр шни ци пи сма, Ср би ни су на ме ра ва ли да при хва те 
про ме не, ре ше ни да бра не сво ју ве ро и спо вест до смр ти: 

мы ужа сно бо е ћи се оны хъ стра шни хъ гро мо въ вы-
ше на ве де ни хъ, мы се бе ни на ле во ни на де сно на кло ни ти 
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не по пу шта ва е мъ, но у овои ис тои на шои вѣры и за ко ну, 
у ко ме смо се ро ди ли, кре сти ли, Хри ста и Бо га по зна ли, 
тѣла же и кро ве иеку пи телı-ɑ на ше го при ча сти ти сı-ɑ спо-
до би ли, и при ча шта ти сı-ɑне пре ста но бу де мъ, въ тои ис тои 
свı-ɑтои цер кви и ис повѣданiю на ше мъ отъ ро да въ ро дъ 
и до послѣдне и ше каплѣ кро ви на ше во вѣки жи ти и уми-
ра ти бу де мо (Вит ко вић 1873: 390, бр. 126).

Још је дан до ку мент, у при ло гу овог пи сма и упу ћен го спо ди 
„Ви це шпан и Бер ка сов“ (ве ро ват но двор ским слу жбе ни ци-
ма) из но си жал бе бу дим ске за јед ни це на рад ми тро по ли-
та Ви ћен ти ја Јо ва но ви ћа Ви да ка и епи ско па Со фро ни ја 
Ки ри ло ви ћа, оп ту же них да су се огре ши ли о бо жи ји за кон 
уно се ћи но ви не у тра ди ци о нал но бо го слу же ње (Вит ко вић 
1873: 391–397, бр. 127). Тај до ку мент је вр ло за ни мљив јер 
из но си број не про бле ме ве за не за кон фе си о нал ну прак су 
угар ских Ср ба: на пр вом ме сту пи та ње тек ста но вог ка ти-
хи зма, или „ма лог ка ти хи зи са“ (ве ро ват но Ра ји ће вог) ко ји 
је пре ма бу дим ским Ср би ма био пре ви ше из ме њен („све 
е оста вио оне главнѣише пунк то ве, кои и вѣру и за ко нъ 
на шъ утвер жда ва ю тъ, и о ни ма нич то не спо минѣ“) и ти-
ме не при ме рен пра во слав ној мла де жи чи ји је иден ти тет 
до во дио у опа сност. Спо ми ње се и про блем шко ла, од но сно 
при сил не хо мо ло га ци је ко јој су би ли под врг ну ти мла ди 
срп ски ђа ци, при мо ра ни да по ха ђа ју не мач ке шко ле и уче 
не мач ки је зик у опа сно сти да за бо ра ве ма тер њи. Дру го 
пи та ње од но си се пак на сма ње ње бро ја ма на сти ра, што 
су бу дим ски Ср би го то во сма тра ли ка та стро фом, по што 
„од Гр ге те га, Ста ро Хо по во, Ста ри ı-ɑза къ, Ма ла Ре ме ти ца, 
Пет ко ва ча, Ћив ша обѣда, и про чиı-ɑ ма на сти ри ста ринскiи 
по дру ги хъ мѣста хъ епархiал ни хъ, гдѣ су до сад слу жи ли 
и поı-ɑли и сла ви ли имı-ɑ божiе све ште ни ци“ не ће оста ти 
ни тра га. По себ но за ни мљив од ло мак од но си се на за бра ну 
на бав ке књи га од дру гих пра во слав них на ро да: бу дим ска 
за јед ни ца, свик ну та (и при мо ра на) да ку пу је ли тур гиј ске 
књи ге од ру ске са бра ће, про ти ви се и овом пред ло гу: 

кни ги на мъ се на ше од на ши хъ еди новѣрни хъ ку по ва ти 
за бранı-ɑютъ, а ми смо на ше кни ге и до са дъ пре ко то ли ко 
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го ди на од на ши хъ еди новѣрни хъ, од ку да смо го дъ мо гли 
пре жде до би ти, ку по ва ли, а и с ни ма се слу жи ли, а сваг да 
у не по ко ле би мои и не на ру ши мои вѣрно сти у ово ме цар ству 
пре би ва ли (Вит ко вић 1873: 395, бр. 127). 

Књи ге ру ске про ве ни јен ци је би ле су дра го це но ору ђе у од-
бра ни пра во слав ног кон фе си о нал ног иден ти те та, по себ но 
на кон пре се ље ња у угар ске зе мље. У том сми слу, за ни мљив 
до ку мент из ок то бра 1767. све до чи да је, по зах те ву Ср ба, 
ца ри ца Ка та ри на II по кло ни ла не ко ли ко ли тур гиј ских тек-
сто ва за чи ју је ис по ру ку био за ду жен ру ски кон зул у Бе чу, 
кнез Д ми триј М. Го ли цин (Дмитрий М. Голицын). До га ђај 
се спо ми ње и у јед ном пи сму Па вла Ју лин ца од 2. ок то бра 
1767, упу ће ном „би ро ву“ срп ске за јед ни це у Бу ди му. По-
ка зу ју ћи да је ве о ма до бро оба ве штен о пи та њу (то ли ко да 
зна ко је су књи ге по сла те), Ју ли нац под сти че ма ги страт да 
по ка же за хвал ност пре ма двор ском се кре та ру ко ји је ве ро-
ват но по сре до вао код ца ри це за ра чун Ср ба. Пи сац са ве ту-
је та ко ђе да епи скоп бу дим ски по ша ље по клон, гест ко ји 
би до нео без број не до бро би ти за јед ни ци. И за и ста, мо жда 
упра во као од го вор на са вет Па вла Ју лин ца у де цем бру 1767. 
бу дим ска за јед ни ца је по сла ла пи смо за хвал но сти ру ском 
кон зу лу у Бе чу: у ње му се спо ми њу ка ко 33 књи ге ко је су 
Ср би при ми ли, та ко и 80 ду ка та ко је ша љу кон зу ла ту као 
из раз за хвал но сти и ко ји до ла зе из бла гај не Бу дим ске епар-
хи је (за до ку мен те уп. Вит ко вић 1873: 290–292, бр. 102–104). 

Пре ма од ред ба ма беч ког су да, од се дам де се тих го ди-
на Ср би су би ли при мо ра ни да ку пу ју беч ка уни јат ска из-
да ња и да сво ју де цу вас пи та ва ју по ла жи, „на нео пла ка ну 
на шу жа ло стъ и совѣсти и на ше сму штенiе“. Про блем се 
ни је ти цао са мо књи га: цен трал на вла да је за пра во за бра-
њи ва ла шко ла ма не са мо да има ју „учи те лиiе од свое вѣре 
од сво га за ко на и од сво га ı-ɑзи ка“, не го и да их до во де из 
Ру си је („не сме мо из Росiе къ себѣ при во ди ти ни при ма-
ти“). Тај по да так све до чи о то ме да је кра јем се дам де се тих 
го ди на на ви ка тра же ња ру ских учи те ља још увек би ла жи-
ва у овом кра ју, у ве ли кој су прот но сти са оним што је већ 
по ста ло тра ди ци ја шко ла у Кар лов ци ма и Но вом Са ду где 
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су ру ски „да ска ли“ пре да ва ли са мо два де се тих и три де се-
тих го ди на XVIII ве ка. За вр ше так го ре на ве де ног пи сма у 
овом слу ча ју оста вља ма ло про сто ра за пре го во ре: бу дим-
ски Ср би на гла ша ва ју да и ми тро по лит и епи скоп мо ра ју 
да за бо ра ве сва ку на ду у при хва та ње на ве де них но ви на:

Ако ли су ово на ше вла ди ке и ми тро по ли тъ та и но у 
Кар лов ци съ це са ро кра лев ски мъ ко ми са ра ми са ши ли и 
уре ди ли, ми сле чи, да хо ште мъ и ми съ ни ма у ка ка въ другiи 
за ко нъ пре ву чи се ... то го ни ти они ни ти дру ги тко го дъ од 
на съ, ма ка ръ тко онъ би лъ, да се не на да (Вит ко вић 1873: 
396, бр. 127).

Осим у од но су пре ма цр кве ним вла сти ма, бу дим ска за јед-
ни ца се по ка за ла ве о ма ак тив ном и у са бо ри ма ко ји су се 
по вре ме но одр жа ва ли у Срем ским Кар лов ци ма, пред ста-
вља ју ћи вр ло ја сне зах те ве чи ја је свр ха увек би ла при зна-
ва ње њи хо вих дру штве них и кон фе си о нал них пра ва. Ти 
зах те ви се ни су од но си ли са мо на прав на и дру штве на 
пи та ња, већ и на стрикт но кул тур не те ме: Ср би су пред-
ла га ли „да се по тру ди сва ки епи скоп у сво јој је рар хи ји по 
ва ро ши ма и се ли ма шко ле по ди за ти, и по јед ног про по-
вед ни ка има ти при се би“ (Вит ко вић 1876: 166), или да се у 
за ме ну мла дим Ср би ма обез бе ди мо гућ ност да се кре ћу и 
сту ди ра ју у ино стран ству ка ко би се за тим вра ти ли у отаџ-
би ну и по мо гли су на род ни ци ма („из оп ште на род не ка се 
да има дут сја нај мен ше по два ђа ка во ини ја кра ље ви ни и 
зе мљах не пре ста но со де ра жа ва ти, и тро шак на њих упо-
тре бља ва ти, чтоб и наш на род је ди но жди чрез сво ја по чал 
а не чрез ини ја уста го во ри ти“, Вит ко вић 1876: 160). 

На са бо ру 1760. бу дим ски Ср би су тра жи ли да се у 
из бор ном про це су епи ско па и све ште ни ка по ве де ви ше 
ра чу на о обра зо ва но сти кан ди да та, ко ји би мо ра ли би ти 
у ста њу да до при не су дру штве ном и кул тур ном раз во ју 
за јед ни ца и од бра ни сво јих вер ни ка од на па да ка то ли ка и 
уни ја та (Вит ко вић 1876: 157).182

182 На су прот то ме, из у зет но су че сте при мед бе о зло у по тре би ви-
со ког све штен ства ко је је че сто оп ту жи ва но да жи ви на су ви ше лук су зан 
на чин: у ве зи са тим, Га ври ло Вит ко вић при ме ћу је да се из те ста мент ских 
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*

На осно ву до са да ре че ног и ка ко из ме ђу оста лог све-
до че до ку мен та из тог до ба, Ср би, ко ји су ма сов но при сти-
гли у област са да шње Бу дим пе ште на та ла су Ве ли ке се о бе, 
рев но сно су на сто ја ли да у зе мља ма тог ре ги о на ство ре 
свој но ви дом: нај пре су из гра ди ли цр кве и шко ле у Бу ди-
му и Пе шти, а по том су (XIX век) осно ва ли вла сти те но-
ви не, ча со пи се и штам па ри је. Осим то га, упра во у Бу ди му 
све тлост је угле да ла Ма ти ца срп ска.

Из успе ха ко ји су по сти гли не ки пред став ни ци ло-
кал не срп ске за јед ни це мо же мо, да кле, за кљу чи ти да је 
кул тур ни ни во био ви сок или ба рем ви ши у од но су на 
ни во њи хо вих су на род ни ка ко ји су оста ли у ју жним обла-
сти ма Бал кан ског по лу о стр ва. Већ од кра ја XVIII ве ка, на 
при мер, би ло је мно го срп ских сту де на та упи са них на Уни-
вер зи тет у Пе шти: ме ђу њи ма се на ла зе Са ва Те ке ли ја, Јо ван 
Му шка ти ро вић, Гли го ри је Тр ла јић, Лу ки јан Му шиц ки, 
Ди ми три је Да ви до вић, Ге ор ги је Ма га ра ше вић (пр ви уред ни к 
Ле то пи са МС) и Јо ван Сте ри ја По по вић. И ме ђу сент ан дреј-
ским Ср би ма мно ги су ушли у исто ри ју срп ске кул ту ре: 
ме ђу све ште ним ли ци ма се ти мо се Ви ћен ти ја Јо ва но ви ћа, 
Ви са ри о на Па вло ви ћа, Ар се ни ја Ра ди во је ви ћа и Си не си ја 
Жив ко ви ћа, док су се ме ђу све тов ним ис ти ца ли Јо ван Ава-
ку мо вић и Ја ков Иг ња то вић.

Осам де се тих го ди на XVIII ве ка бу дим ска за јед ни ца 
је са одо бра ва њем при хва ти ла ре фор ме Јосифа II ко је ка-
рак те ри шу ве ћа то ле ран ци ја у дру штве ном сми слу и окре-
ну тост ка ве ћем на прет ку у еко ном ском. Ср би су се та ко ђе 
ра до ва ли ан ти тур ској по ли ти ци ко ју је аустриј ски вла дар 
во дио на Бал ка ну, по кре ну ти на дом да ко нач но ви де ото-
ман ске узур па то ре ис те ра не са по лу о стр ва. „Про све ће не“ 
ре фор ме Јосифа II има ле су број не при ста ли це пре све га 
у гра ђан ском ста ле жу Бу ди ма и Пе ште, ко ји се из јед не 
ши ре пер спек ти ве мо же по сма тра ти као иде ал на пу бли ка 

до ку ме на та, ко ја је про на шао у ар хи ви ма у Бу ди му и Пе шти, мо же ви де ти 
да су Ср би из тих кра је ва ра ди је оста вља ли за о став шти ну сво јим све тов-
ним су на род ни ци ма не го цр кви (Вит ко вић 1876: 162).
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ко јој су се обра ћа ли он да шњи срп ски ин те лек ту ал ци, већ ма 
скло ни иде ја ма про све ће но сти. Че сто се је ди но пра во слав на 
цр ква, за јед но са не про све ће ним сло је ви ма ста нов ни штва, 
опи ра ла јо зе фин ским ре фор ма ма (Póth 1982: 26–27). 

Под се ти мо се ко нач но да је од 1796. Бу дим по стао се-
ди ште јед не срп ске штам па ри је, при дру же не уни вер зи тет-
ској штам па ри ји у Пе шти, ко ја је до би ла privilegium privativum 
за штам па ње књи га на ћи ри лич ком пи сму уну тар Хаб збур-
шке мо нар хи је. Пе штан ска штам па ри ја је пре у зе ла на сле ђе 
беч ке рад ње ко ја је нај пре при па да ла Курц бе ку, а по том Сте-
фа ну Но ва ко ви ћу. Три де це ни је су се у Пе шти штам па ла 
из да ња за срп ску пу бли ку, књи ге, ал ма на си, ка лен да ри као 
и пр ве но ви не и пр ви ча со пи си у срп ској књи жев ној исто-
ри ји. У Пе шти су сво ја де ла штам па ли Лу ки јан Му шиц ки, 
Ата на си је Стој ко вић, Са ва Те ке ли ја и Ви ћен ти је Ра кић (Сто-
шић 1963: 182–83). Рад штам па ри је био је зна ча јан за ши ре-
ње срп ске кул ту ре у тре нут ку у ком је на та ла су европ ских 
на род них по кре та ја ча ла на род на свест, а же ља за са мо стал-
ном на ци о нал ном кул ту ром ра сла (Póth 1982: 19).





3. ВЕ НЕ ЦИ ЈА

На кра ју, тре ба исти не ра ди под ву ћи да су 
Мле ча ни, без об зи ра на мо ти ве ко ји ма су се ру ко-
во ди ли о омо гу ћа ва њу раз во ја на шег штам пар-
ства, објек тив но на ма по мо гли, пр во, да ста не мо 
у ред оних на ро да код ко јих је штам пар ска ве шти-
на про кр чи ла се би пут већ де ве де се тих го ди на 
XV ве ка; дру го, да у усло ви ма ро бо ва ња под Тур-
ци ма, штам па њем књи га са чу ва мо на шу на род-
ност и да раз ви је мо пи сме ност, ду хов ну и све тов ну 
кул ту ру (Плав шић 1959: 220).

У XVIII ве ку, нај ве ћи цен три срп ске кул ту ре на ла зи-
ли су се још увек ван ге о граф ских гра ни ца Ста ре Ср би је. 
Ако је на иде ал ној ма пи кул тур не ге о гра фи је срп ског на-
ро да крај њи ис ток чи нио да ле ки Ки јев, у то до ба глав ни 
кул тур ни мо дел угар ских Ср ба, Ве не ци ја је ду го пред ста-
вља ла нај за пад ни ју гра ни цу: би ла је, за пра во, ме сто у ко је 
су се из ме ђу XV и XIX ве ка Ср би увек вра ћа ли да би штам-
па ли сво је књи ге.

Вр хун ци исто ри је срп ске књи ге у Ве не ци ји ве за ни су 
за де лат ност вој во де Бо жи да ра Ву ко ви ћа Под го ри ча ни на 
и Те о до ра и Ђур ђа Љу ба ви ћа у XVI ве ку и за грч ку по ро ди-
цу Те о до си је у XVI II ве ку: об ја вљу ју ћи књи ге на „илир ском“ 
пи сму Ву ко ви ћи, Љу ба ви ћи и Те о до си је ви на чи ни ли су 
од Ве не ци је сре ди шно ме сто књи жар ске про дук ци је на-
ме ње не Ср би ма, уло га ко ју је град Све тог Мар ка за др жао 
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и на кон отва ра ња но вих штам пар ских цен та ра у Бе чу и 
Бу ди му од ше зде се тих го ди на XVIII ве ка па на да ље.

Ово по гла вље је, да кле, по све ће но зна ча ју Ве не ци је 
као штам пар ског цен тра у про це су по нов ног ства ра ња 
срп ске на ци о нал не кул ту ре, за по че тог на кон Ве ли ке се о-
бе. Да би смо оста ли уну тар пред о дре ђе них вре мен ских 
оквира, из ла га ње ће се усред сре ди ти пре вас ход но на де-
ло ва ње штам па ри је Те о до си је и то у го ди на ма док је њо ме 
упра вљао њен чу ве ни осни вач Ди ми три је (1755–1782).

У пр вом де лу по гла вља да ће мо ко ор ди на те нео п ход-
не за по зи ци о ни ра ње ис ку ства штам па ри је Те о до си је у 
Ве не ци ји XVIII ве ка. Hајпре ће мо се фо ку си ра ти на при-
ли ке у ко ји ма je живелa срп ска за јед ни ца у Ве не ци ји, а 
по том и об ја сни ти од ре ђе не спе ци фич но сти мле тач ког 
из да ва штва. Дру ги део по гла вља би ће, на про тив, по све ћен 
ис кљу чи во штам па ри ји Те о до си је и ње ној про дук ци ји, са 
стал ним освр том на до ку мен та из оне епо хе ко ја се чу ва ју 
у Др жав ном ар хи ву у Ве не ци ји (АSV). Исто ри о гра фи ја, по-
го то во срп ска, ду го вре ме на је при хва та ла прет по став ку 
по ко јој је вла да Мле тач ке ре пу бли ке сле ди ла по себ не по-
ли тич ке ци ље ве отва ра њем ове рад ње: пре ма овим те о ри-
ја ма, књи ге ко је је штам пао и ди стри бу и рао Те о до си је у 
зе мље Бал кан ског по лу о стр ва тре ба ло је да пот по мог ну, у 
скла ду са пап ском по ли ти ком, уни ја ти за ци ју Ср ба из Дал-
ма ци је, као и да ума ње по ли тич ки ути цај Ру си је, глав ног 
парт не ра у књи жар ској тр го ви ни за пра во слав не на ро де 
у ре ги о ну. Ви де ће мо, ме ђу тим, да ар хив ска до ку мен та по-
ка зу ју да је мо тив ове кон це си је био из ра зи то еко ном ске 
при ро де. Mного простора при род но ће би ти да то про дук-
ци ји штам па ри је, са по себ ним освр том на пе ри од у ком је 
За ха ри ја Ор фе лин са ра ђи вао са Те о до си јем (1764–1770). У 
за кључ ку по гла вља по ку ша ће мо тач ни је да од ре ди мо уло-
гу ко ју је штам па ри ја има ла у фор ми ра њу и ши ре њу срп ске 
кул ту ре у дру гој по ло ви ни XVIII ве ка.
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3.1. Ср би у Ве не ци ји на по чет ку XVIII ве ка

Сво јом по ли ти ком то ле ран ци је, мле тач ка власт од у-
век је по ма га ла ства ра ње ви ше на ци о нал ног дру штва: стран-
ци раз ли чи тог по ре кла и за ни ма ња на ла зи ли су, за пра во, 
у Ве не ци ји иде ал но ме сто да се на ста не и на пре ду ју. Ме ђу 
стран ци ма, при сут ним у Ве не ци ји од X ве ка, нај број ни ји 
су би ли до се ље ни ци са Бал кан ског по лу о стр ва, нај ви ше 
Гр ци, али и Дал ма тин ци и Ал бан ци, ко ји ма су се по чев ши 
од XIV ве ка при дру жи ли број ни Ју жни Сло ве ни, Хр ва ти 
и Ср би.

 По пут дру гих нај зна чај ни јих ет нич ко-лин гви стич ких 
ма њи на у Ве не ци ји, и до се ље ни ци са Бал ка на вре ме ном 
су сво јим ак тив но сти ма да ли прав ни оквир ор га ни зу ју ћи 
се у раз ли чи та удру же ња: за нат ска удру же ња, шко ле и 
брат ства, за сно ва на на за јед нич кој про фе си ји или ге о граф-
ском по ре клу, обез бе ђи ва ла су овим ма њи на ма фор мал но 
при су ство у мле тач ком дру штву и омо гу ћа ва ла очу ва ње 
њи хо вог кул тур ног иден ти те та (Pe lu si 2005: 61–62). 

Го ди не 1442. Ал бан ци су пр ви ство ри ли сво је удру-
же ње са Шко лом Сан Се ве ро и Сан Га ло. За тим је 1451. 
на ста ла Сло вен ска шко ла (Scu o la de gli Schi a vo ni) Све тог 
Ђор ђа и Три фу на ко ја је већ та да пред ста вља ла број ну дал-
ма тин ску ко ло ни ју, на ра слу услед по ја ча ног при ли ва до-
се ље ни ка на кон што је Дал ма ци ја до спе ла под до ми на-
ци ју Мле тач ке ре пу бли ке. Ко нач но, 1498. Ве ће де се то ри це 
(Con si glio dei Di e ci) ра ти фи ко ва ло је ус по ста вља ње Грч ке 
шко ле, с об зи ром на то да су Гр ци при сут ни у Ве не ци ји још 
од XI ве ка.

Грч ко брат ство на ста ло је са ци љем да се за шти те си-
ро ма шни су на род ни ци и да се до би је мо гућ ност ис по-
ве да ња соп стве не ве ре у ми ру и пре ма тра ди ци о нал ним 
ви зан тиј ским об ре ди ма.183 У ту шко лу су по пра ви лу са јед-
на ким пра вом при ма ни и Ср би, због њи хо ве при пад но сти 

183 За ста ти стич ке по дат ке у ве зи са ак тив но шћу Ср ба у окви ру Грч-
ког брат ства ви де ти: Ma vro i di 1983. 
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ис тој пра во слав ној цр кви, а ње но се ди ште се на ла зи ло у 
цр кви Све тог Ђор ђа (San Gi or gio dei Gre ci).184

Осе ћа ње при ја тељ ства и на кло но сти, ко је је по ве зи-
ва ло два на ро да, по ти ца ло је пре све га од по ли ти чих при-
ли ка за јед нич ких обе ма зе мља ма. Су жи вот две на ци је под 
истом уста но вом слу жио је, из ме ђу оста лог, и ин те ре си ма 
Мле тач ке ре пу бли ке, ко ја је на тај на чин мо гла да кон тро-
ли ше исто вре ме но и Гр ке и Ср бе, уме сто да упра вља два-
ма раз дво је ним бал кан ско-пра во слав ним је згри ма уну тар 
гра да. Тре ба та ко ђе ре ћи да, за раз ли ку од Дал ма ти на ца, 
број Ср ба у Ве не ци ји ве ро ват но ни је био то ли ко ве лик 
(или је ба рем био не до во љан) да би се мо гло оправ да ти 
уста но вље ње њи хо ве по себ не шко ле. 

Ср би се по ја вљу ју у ре ги стри ма Грч ке шко ле од ње ног 
осни ва ња.185 У пр вој по ло ви ни XVI ве ка има 23 срп ска чла-
на, 11 му шка ра ца и 12 же на, чи ја је ак тив ност у по ли тич ком 
и при вред ном жи во ту би ла „ди на мич на и од луч на“ (Ma-
vro i di 1983: 516). У том сми слу, пра ви при мер је слу чај Ди-
о ни зи ја де ла Ве ки је (Di o ni xio, Di o ni sio del la Vec chia), за пра-
во вој во де Бо жи да ра Ву ко ви ћа Под го ри ча ни на, по бор ни ка 
из у зет них но ви на у еко ном ском упра вља њу брат ством, и 
као што је по зна то, твор ца ини ци ја ти ве у по љу из да ва штва 
ко ја је умно го ме до при не ла исто ри ји срп ске кул ту ре. Из у-
зет но ак тив ни Де ла Ве ки ја (пре зи ме ко је је Ву ко вић узео 
на кон вен ча ња са јед ном мле тач ком плем ки њом) био је, на 
при мер, пра ви по бор ник аук циј ске про да је по крет не имо-
ви не шко ле ра ди при ку пља ња нео п ход них сред ста ва за из-
град њу цр кве Све тог Ђор ђа (Ma vro i di 1983: 526–527).

Из ме ђу XVI II и XIX ве ка срп ских чла но ва је би ло 37. 
Они су углав ном до ла зи ли са дал ма тин ске оба ле, из обла-

184 Мле тач ка ре пу бли ка је 1577/78. до зво ли ла на ме ште ње грч ког ар хи-
е пи ско па ко ји је за ви сио ди рект но од пра во слав ног па три јар ха у Кон стан-
ти но по љу (Ma vro i di 1983: 513). О грч ком при су ству у Ве не ци ји ви де ти 
од ли чан збор ник ра до ва под на зи вом I Gre ci  a  Ve ne zia, ко ји су при ре ди ли 
М. Ф. Ти је по ло (Maria Francesca Ti e po lo) и Е. То не ти (Eurigio To net ti) (2002).

185 Ако пе ри од 1563–1724. оску де ва у из во ри ма, за пе ри од од 1724. 
до 1866. по сто ји бо гат ство по да та ка за хва љу ју ћи и ра ду Ксан то пу лу-Ки-
ри а куа (Xant ho po u lou-Kyri a kou) (1978).
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сти ко ја је би ла под мле тач ком до ми на ци јом до 1797; ме-
ђу тим, би ло је и до ста упи са са на зна ком „Ср бин из Зе те“. 
По сле па да Мле тач ке ре пу бли ке кра јем XVI II ве ка, но ви 
исто риј ски чи ни о ци ути ца ли су на сма њи ва ње и опа да ње 
Грч ког брат ства, опа да ње ко је је, с дру ге стра не, под ста кло 
ула зак чла но ва сло вен ског по ре кла. Ко нач но, 1863. до не та 
је од лу ка да се Ср би ма усту пи и пра во да бу ду би ра ни у 
Са бор, што је до та да би ла ис кљу чи во по вла сти ца Гр ка 
(Ma vro i di 1983: 515–519). 

Пре ма до ку мен ти ма из те епо хе, срп ски чла но ви су 
уоби ча је но скру пу ло зно по што ва ли сво је еко ном ске оба-
ве зе пре ма брат ству (од но сно пла ћа ли го ди шњу чла на ри-
ну, та ко зва ну „лу ми на ри ју“) иако се у сво јим при ло зи ма 
ни су мо гли над ме та ти са Гр ци ма, ко ји су се нај ве ћим де лом 
ба ви ли тр го вач ким де лат но сти ма и чи је су еко ном ске при-
ли ке сва ка ко би ле имућ ни је (Ma vro i di 1983: 525). С об зи ром 
на не та ко за не мар љи ве фи нан сиј ске при ли ке Ср ба ко ји 
су при па да ли шко ли, као и на за јед нич ко по ре кло, прет-
по ста вља се да су Ср би би ли део ма лог бро ја вла сте лин ских 
по ро ди ца ко је су се из по ли тич ких раз ло га исе ли ле из Ср би-
је (или Цр не Го ре и Хер це го ви не) у Ве не ци ју. Ипак, не до-
ста ју по дроб ни ји по да ци о сло вен ској бра ћи: на при мер, 
у ре ги стри ма шко ле не спо ми њу се срп ска пре зи ме на, осим 
упра во пре зи ме на Де ла Ве ки ја-Ву ко вић. Та пра зни на би 
мо гла би ти по сле ди ца не до вољ ног фор ми ра ња пре зи ме на, 
од но сно по тре бе исе ље ни ка да усво је ме ре опре за из „по-
ли тич ких“ раз ло га, или ко нач но (и нај ве ро ват ни је) јед но-
став но по сле ди ца вул га ри за ци је њи хо вих име на од стра не 
Мле ча на ко ји ма је би ло те шко да их из го ва ра ју. На по слет-
ку, што се ти че де лат но сти ко ји ма су се ба ви ли Ср би, вр ло 
је ве ро ват но да се њи хо во че сто од су ство ва ње из ла гу не 
ду гу је пу то ва њи ма ве за ним за тр го вач ке ак тив но сти. Пре ма 
ар хив ским по да ци ма, у XVI II и XIX ве ку Ср би, при пад-
ни ци Грч ке шко ле, би ли су пре вас ход но тр гов ци и вој ни ци, 
али je би ло и пле ми ћа, од но сно зе мљо по сед ни ка (Ma vro i di 
1983: 529).
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3.2. Срп ске књи ге и Ве не ци ја

За хва љу ју ћи и по сто ја њу ова квих струк ту ри ра них 
об ли ка удру жи ва ња, ко ја су има ла зна чај ну уло гу у дру-
штве но-кул тур ном ује ди ња ва њу, би ло је при род но да се 
у Ве не ци ји раз ви је штам пар ство, на ме ње но ка ко до се ље-
ни ци ма ко ји су у њој жи ве ли, та ко и њи хо вим су на род ни-
ци ма ко ји су оста ли у отаџ би ни. По ка за ће се да је та про-
дук ци ја од су штин ске ва жно сти пре све га за оне ре ги о не 
у ко ји ма су мо гућ но сти раз во ја у том сек то ру би ле су же не 
због по ли тич ких и кул тур них чи ни ла ца, као и због не увек 
по вољ них еко ном ских ди на ми ка.

Док је у Евро пи но ва тех но ло ги ја уно си ла ре во лу ци-
ју у чи та ву сфе ру ко му ни ка ци је, Ве не ци ја се са сво јим 
штам па ри ја ма по ну ди ла као при ро дан „кул тур ни мост“ 
пре ма те ри то ри ја ма Бал кан ског по лу о стр ва ко је су би ле 
су о че не са чвр стим ба ри је ра ма у раз вит ку, ин те гра ци ји, 
усва ја њу кул тур них под сти ца ја и им пул са, ко ји је су кли-
ја ли, али ни ка да ни су про цве та ли оства рив ши свој пот-
пу ни по тен ци јал (Pe lu si 2005: 78).

У том сми слу, срп ски на род сва ка ко ни је из у зе так. У 
исто ри ји срп ске књи жев но сти и кул ту ре на ла зи мо ви ше-
стру ке и при лич но чвр сте ве зе са де ло ва њем мле тач ких 
штам па ри ја, ве зе ко је да ти ра ју од са мих по че та ка штам-
пар ства у гра ду Све тог Мар ка и про те жу се не пре кид но 
ве ко ви ма. Без стра ха од пре те ри ва ња мо же се ре ћи да су 
до мет и ефек ти тих од но са би ли та кви да би без њих и срп-
ска књи жев ност и кул ту ра има ли дру га чи ји ток и би ли 
умно го ме си ро ма шни ји: књи ге об ја вље не у Ве не ци ји из-
ме ђу XV и XIX ве ка са др же мо жда нај бо љи део чи та ве 
књи жев но сти те епо хе, а ути ца ле су на оп шту ду хов ну и 
ми са о ну кли му ко ја је ка рак те ри са ла срп ску кул тур ну 
исто ри ју че сто пре у зи ма ју ћи уло гу по кре та ча.186

186 Ве ли ки део би бли о гра фи је о овој те ми са ку пио је Вил хелм Шмиц 
(Wil helm Schmitz) у књизи Südsla wischer  Buc hdruc k in  Ve ne dig (16–18 Ja hr
hun dert), об ја вље ној у Ги се ну 1977. Уп. та ко ђе: Јев ге ниј Л. Не ми ров ски 
(Ev ge nij L. Ne mi rov skij), Ge samt ka ta log  der  Frühdruc ke  in kyril lischer Schrift, 
Ба ден-Ба ден, 1996–2007, том 2, 4 и 6.
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Ка ко је то тач но ис та као Ми ро слав Пан тић, то ком 
XVI и XVII ве ка, са мо је у Ве не ци ји об ја вље но ви ше од две 
сто ти не срп ских и хр ват ских књи га (Пан тић 1992: 53). Ве не-
ци ја је та ко ђе би ла ме сто из ког су се ка сло вен ским зе мља ма 
упу ћи ва ла ору ђа, тех но ло ги је и уме ћа ко ја су пре но си ла 
чи та во ис ку ство нео п ход но за штам пар ску про дук ци ју 
ви со ког ква ли те та (Pe lu si 2005: 71).

То не зна чи да је сло вен ским на ро ди ма на Бал ка ну 
штам пар ство би ло не по зна то. На бал кан ским те ри то ри-
ја ма под ото ман ском вла шћу осни ва ње штам па ри ја сва-
ка ко је би ло те шко, али не и нео ства ри во: из ме ђу XV и 
XVI ве ка ни кле су у ства ри и на сло вен ској те ри то ри ји 
пр ве штам пар ске ра ди о ни це, чи ја је свр ха би ла пре све га 
да удо во ље по тре ба ма све штен ства.

Пр ву штам па ри ју са ћи ри лич ким сло ви ма (дру гу уоп-
ште, на кон оне ко ја је осно ва на у Кра ко ву 1491) осно вао је 
на Це ти њу зет ски го спо дар Ђур ђе Цр но је вић са опре мом 
ко ју је (чи ни се) до пре мио баш из Ве не ци је. Да би одгово-
риo на већ та да хро нич но „ума ље ни је све тих књи га“ (Сто-
ја но вић 1902, I: бр. 381), из ме ђу 1493. и 1496. го ди не Цр но-
је вић је штампаo ли тур гиј ска де ла за пра во слав на бо го-
слу же ња, ме ђу ко ји ма и чу ве ни Ок то их пр во гла сник цр
но је вић ки (1494), пр ву књи гу штам па ну ћи ри лич ким сло-
ви ма у књи жев ној исто ри ји Ју жних Сло ве на.187

За тим, по чет ком XVI ве ка, бра ћа Ђу рађ и Те о дор Љу-
ба вић та ко ђе су се ба ви ла „све ти је књи ги ли тур ги је“ (Сто-
ја но вић 1902, I: бр. 458): на у чив ши штам пар ски за нат у 
Ве не ци ји отво ри ли су штам па ри ју при цр кви Св. Ђор ђа у 
Со пот ни ци, у бли зи ни Го ра жда, да би се по том пре ме сти-

187 Осим Ок то и ха пр во гла сни ка, штам па ри ја је об ја ви ла и је дан 
Ок то их пе то гла сник (1494), је дан Псал тир (1495), је дан Мо ли тве ник 
(Треб ник, 1495/1496) и јед но Че тво ро је ван ђе ље (1495/1496), укуп но да кле 
пет ин ку на була, иако се прет по ста вља по сто ја ње и ше сте књи ге. Нај ком-
плет ни ју би бли о гра фи ју о це тињ ској штам па ри ји уре дио је Бо ри во је 
Ма рин ко вић у пр вом то му збир ке Би бли о гра фи ја о на шем ћи рил ском 
штам пар ству, штам па ри ја ма и књи га ма XV, XVI и XVII сто ле ћа (1988). 
Уп. та ко ђе Пет ве ко ва срп ског штам пар ства 1994, Ne mi rov skij 1997. и http: 
//eng.di gi tal.nb.rs/col lec tion/ce tinj ska-stam pa ri ja.



148 ЦЕНТРИ СРПСКЕ КУЛТУРЕ XVIII ВЕКА

ли у Тр го ви ште. Из ме ђу 1519. и 1523. го ди не бра ћа Љу ба вић 
об ја ви ла су је дан Ли тур ги јар (или Слу жаб ник, јул 1519), 
је дан Псал тир (ок то бар 1521) и је дан Мо ли тве ник (Треб
ник, ок то бар 1523).188

Као што се мо же на слу ти ти из до са да на ве де них на-
сло ва, у овим цен три ма об ја вљи ва ле су се ис кљу чи во ли тур-
гиј ске књи ге ве о ма огра ни че ног ти ра жа. Oбе штам па ри је 
су на жа лост би ле крат ког ве ка услед не по сто ја ња по ли тич-
ких и ду хов них уста но ва ко је би би ле у ста њу да их по др же. 
У тим усло ви ма за да так очу ва ња и умно жа ва ња књи жев не 
ба шти не свео се на ма на стир ске скрип то ри ју ме, чи ја је ти-
пич но сред њо ве ков на прак са пре пи си ва ња књи га омо гу ћи-
ла не са мо да се срп ска кул ту ра са чу ва, већ и да се пре не се. 
Ма на сти ри ни су би ли са мо пре пи си вач ки цен три: ме ђу 
штам па ри ја ма ко је су на ста ле на те ри то ри ји Бал кан ског по-
лу о стр ва из ме ђу XV и XVII ве ка тре ба у ства ри спо ме ну ти 
и штам пар ске ра ди о ни це на ста ле уну тар зи ди на ма на сти ра 
Руј но, Гра ча ни ца, Ми ле ше ва и Мрк ши на цр ква.189

По чев ши од XVI ве ка и број не мле тач ке штам па ри је 
по све ти ле су се штам па њу књи га за пра во слав не Ср бе: 
но ви тек сто ви на гла го љи ци, и то не са мо ли тур гиј ски, 
по ја ви ли су се за пра во у Ве не ци ји XVI ве ка у из да њу штам-
па ри ја Бин до ни и Па зи ни (Bin do ni  e Pa si ni), као и у из да њу 
Ан дрее То ре за на (An drea Tor re san). Ови ма се за тим при-
дру жу је и бри љант но ис ку ство Бо жи да ра Ву ко ви ћа (1466–
1539), по ре клом из Под го ри це, али ко ји је у Ве не ци ји имао 
оби чај да се зо ве, као што смо ви де ли, Ди о ни зи је де ла Ве-
ки ја (Ma vro i di 1983; Пан тић 1992: 59).190

188 За би бли о гра фи ју ви де ти: Ма рин ко вић 1991: 37–94 и Пет ве ко ва 
срп ског штам пар ства 1994. Уп. и збор ник ра до ва Го ра ждан ска штам па
ри ја 1519–1523, об ја вљен 2008. у из да њу НБС у са рад њи са Фи ло зоф ским 
фа кул те том Уни вер зи те та у Ис точ ном Са ра је ву, ком се мо же при сту пи ти 
и он лајн на адре си: http: //eng.di gi tal.nb.rs/do cu ment/IN-go ra zde-00.

189 За би бли о гра фи ју ви де ти: Ма рин ко вић 1991: 95–219. Штам па ри-
ја ма на сти ра Мрк ши на цр ква (или Мрк ши на гла ва) штам па ла је 1566. 
је дан Цвет ни три од, фак тич ки по след ње де ло штам па но на срп ској те-
ри то ри ји до 1831 (Ма рин ко вић 1992: 115–171).

190 Су де ћи по за бе ле шка ма про на ђе ним у ње го вим књи га ма, Ву ко-
вић је ро ђен по сле 1465. и при па дао је ло зи Ђу ри ћа, по ре клом (из гле да) из 
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Сти гав ши у ла гу ну са бра том Ни ко лом, на кон што је 
Це ти ње па ло под ото ман ску власт (1496), Ву ко вић се окре-
нуо тр го ви ни и убр зо се ис так нуо уну тар Грч ког брат ства. 
С об зи ром на не до ста так штам па ри ја у ње го вој зе мљи, 
од лу чио је да уло жи соп стве ни ка пи тал у штам пар ску де-
лат ност отво рив ши ра ди о ни цу са ћи ри лич ким сло ви ма. 
Пре ма оно ме што сâм штам пар твр ди у пред го во ри ма де-
ла ко ја је об ја вио, на то га је под ста кла же ља да бу де од 
ко ри сти, по ку ша ва ју ћи да на до ме сти про па да ње и си ро-
ма штво, ко је је у то вре ме би ло свој стве но срп ској пра во-
слав ној цр кви (Чур чић 2006: 85– 86).

Ву ко ви ће ва рад ња, осно ва на 1519, ко ју је за тим на сле-
дио син Ви ћен цо (1546) би ла је ак тив на го то во че тр де сет 
го ди на и об ја ви ла је не ке од нај зна чај ни јих ли тур гиј ских 
и по бо жних књи га на цр кве но сло вен ском у из да њи ма ко ја 
су по ле по ти и ква ли те ту оста ла не пре ва зи ђе на.191 Књи ге 
штам па не у штам па ри ји Ву ко ви ћа ди стри бу и ра не су не 
са мо срп ским цр ква ма, већ по чи та вој ис точ но-сло вен ској 
обла сти, све до оба ла Бал тич ког мо ра.

По ред Ву ко ви ћа, то ком XVII ве ка су и Ита ли ја ни Рам-
па це то (Ram paz zet to), Пе ца на (Pez za na) и Ђи на ми (Gi nam mi) 
штам па ли књи ге за сло вен ске на ро де са Бал ка на.192 Из да-
вач ка ку ћа Ђи на ми, по себ но, на ста ла је на оста ци ма штам-

Стар че ва на Ска дар ском је зе ру. Ву ко вић је од по ро ди це на сле дио по за ма-
шна има ња у под го рич кој обла сти ко ја су на кон пре се ље ња у Мле тач ку 
ре пу бли ку оста ла се стри на упра вља ње.

191 За вре ме упра вља ња Бо жи да ра Ву ко ви ћа де ло ва ње штам па ри је 
мо же се по де ли ти у две фа зе. Пр вој фа зи (1519–1520) при па да ју је дан Ли
тур ги јар (Слу жаб ник, чи је је штам па ње за вр ше но 7. ју ла 1519. го ди не) и 
је дан Псал тир, об ја вљен у два де ла из ме ђу 1519. и 1520. На кон па у зе ду ге 
пет на ест го ди на штам па ри ја је по но во по че ла са ра дом 1536. об ја вив ши 
пет де ла у крат ком вре мен ском ро ку (1536–1540) – Збор ник (1536), Мо ли
тве ник (1536), Ок то их пе то гла сник (1537), Ми неј (1538) и Мо ли тве ник 
(1539. или 1540). Ра ди се углав ном о ре и зда њи ма де ла на цр кве но сло вен-
ском ко ја су би ла у ши ро кој упо тре би ме ђу пра во слав ним све штен ством 
у бал кан ском ре ги о ну. За би бли о гра фи ју уп. Ма рин ко вић 1989а, Ne mi rov-
skij 2001, 4 и 2003: 6.

192 За би бли о гра фи ју о штам па ри ји Ђо ва ни ја Ан то ни ја Рам па це та 
ви де ти: Ма рин ко вић 1989б: 187–205; за из да вач ку ку ћу Ђи на ми ви де ти: 
Ма рин ко вић 1989б: 205–234 и Na po li 1990.
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па ри је ко ју је 1569. го ди не осно вао Ко то ра нин Је ро лим 
За гу ро вић, а ко ју је кра јем XVI ве ка пре у зео Бар то ло мео 
Ал бер ти-Ђи на ми (Bartolomeo Alberti Ginammi).193 Рад ња 
је на ста ви ла са штам па њем књи га на ћи ри лич ком пи сму 
за др жа ва ју ћи го то во нео спор но пр вен ство на ис точ ном 
тр жи шту чак и под ру ко вод ством ње го вог на сле ди ка, си на 
Мар ка (Marco Ginammi). Из ме ђу 1638. и 1657. ра ди о ни ца 
Ђи на ми штам па ла је у ства ри бар 24 из да ња на срп ском 
је зи ку ме ђу ко ји ма и је дан ску по це ни Псал тир (1638), ре-
про дук ци ју оног ко ји је 1569. штам пао Је ро лим За гу ро вић. 
Сто га не из не на ђу је што се још по ло ви ном XIX  века бра ћа 
Бја зе ђо (Biaseggio), штам па ри из Ба са на, се ћа ју Мар ка Ђи-
на ми ја као „илир ског Мар ка Ђи на ми ја, штам па ра из Ве не-
ци је“ (Na po li 1990: 36).

На пре ла ску из X VII у XVI II век штам па ње књи га за 
срп ску пу бли ку у мле тач ким штам па ри ја ма до жи ве ло је 
де ли ми чан пре кид ко ји се ду гу је ак тив но сти по ли глот ске 
штам па ри је Кон гре га ци је за ши ре ње ве ре, са се ди штем у 
Ри му, ко јој је по ве ре но об ја вљи ва ње ре фор ми са них ли-
тур гиј ских књи га за пра во слав не на ро де са дал ма тин ске 
оба ле (Pe lu si 2005: 71).

Ве не ци ја по но во пре у зи ма вођ ство у књи жар ској про-
дук ци ји за ју жно сло вен ске на ро де од дру ге по ло ви не XVI II 
ве ка. Ре пу бли ка је та да ну ди ла усло ве ко ји су омо гу ћи ли 
да се по пу ни ви ше ве ков ни јаз ко ји је на це лом Бал ка ну по-
га ђао штам пар ски за нат и ко мер ци ја ли за ци ју књи жев них 
про из во да: на кон га ше ња срп ских штам па ри ја на ста лих 
из ме ђу XV и XVI ве ка у раз ли чи тим цен три ма Бал кан ског 
по лу о стр ва, срп ска књи жев ност је за пра во оста ла без мо-
гућ но сти ши ре ња соп стве них де ла, угу ше на јед ним окру-
же њем у ко јем се на нај о бич ни ју књи жев ну де лат ност гле-
да ло са по до зре ва њем са обе стра не тур ско-аустриј ске 
гра ни це. 

На пра гу XVI II ве ка, по сле круп них про ме на ко је је 
до не ла Ве ли ка се о ба, по ја ви ла се код Ср ба пре ка по тре ба 

193 За би бли о гра фи ју о штам па ри ји Је ро ли ма За гу ро ви ћа ви де ти: 
Ма рин ко вић 1989б: 123–163.
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за од го ва ра ју ћом штам па ри јом ко ја ће од го во ри ти на вер-
ске и про свет не по тре бе: као што смо ви де ли, све ште на 
ели та се за то за ла га ла од пр вих го ди на пре се ље ња срп ског 
ста нов ни штва на те ри то ри ју да на шње Вој во ди не, али су 
по ку ша ји Ар се ни ја III Цр но је ви ћа, Иса и је Ђа ко ви ћа и Мој-
си ја Пе тро ви ћа да до би ју одо бре ње од аустриј ских вла сти 
оста ли уза луд ни.194 Од лу чан да осла би те ме ље срп ске кул-
ту ре да би пра во слав но ста нов ни штво лак ше при ву као 
уни ји, аустриј ски двор је за пра во сма трао отва ра ње штам-
па ри је „ohnnöttig alss überflüssig“ (Рај ко вић 1874: 125), да-
кле бес ко ри сним и су ви шним, и са ве то вао пра во слав ну 
ели ту да ко ри сти уни јат ску штам па ри ју у Тр на ви, је ди ну 
ра ди о ни цу у мо нар хи ји ко ја је по се до ва ла ћи ри лич ке зна-
ко ве.195 Ли ше ни соп стве них сред ста ва, чак и у пр вој по ло-
ви ни XVI II ве ка Ср би су на ста ви ли, да кле, да се осла ња ју 
на стра не штам па ри је, пре вас ход но на пра во слав не цен тре 
у Пе тро гра ду, Мо скви и Ки је ву, чи јем се ути ца ју беч ка 
власт упор но про ти ви ла (Mo ra bi to 2001: 106).196 Књи ге за 
угар ске Ср бе штам па ле су се у овом пе ри о ду и у ма на сти-
ру Ра ко вац, као и у цен три ма Тр го ви ште, Блаж, Ја ши и 
Рим ник у Ру му ни ји.197 У том кон тек сту по ја ви ла се ве-
не ци јан ска штам па ри ја Ди ми три ја Те о до си ја, отво ре на 

194 Уп. Рај ко вић 1874, Ра до нић 1911 и Ве се ли но вић 1986.
195 Штам па ри ја у Тр на ви до би ла је при ви ле ги ју за штам па ње књи га 

на ћи ри лич ком пи сму 1681. на ини ци ја ти ву та да шњег угар ског при ма та, 
кар ди на ла Ле о пол да Ко ло ни ћа (Чур чић 1988: 5–31).

196 О уво зу ру ских књи га у Угар ску ви де ти: Ко стић 1912 и Н. Га ври-
ло вић 1974: 33–52.

197 Епи скоп ска штам па ри ја у Рим ни ку осно ва на је 1705. на ини ци-
ја ти ву ло кал ног епи ско па Ан ти ма Ивер ну луа (Antim Ivireanul) с ци љем да 
об ја вљу је тек сто ве на ћи ри лич ком пи сму пре вас ход но за ру мун ске цр кве. 
Го ди не 1718. та област је по ста ла део Хаб збур шке мо нар хи је, а Рим ник 
епи скоп ско се ди ште ми тро по ли је у Срем ским Кар лов ци ма; ти ме је би ло 
са свим при род но да се срп ски ви со ки до сто јан стве ни ци окре ну вла шкој 
штам па ри ји за штам па ње тек сто ва на сла ве но срп ском  за школ ске за во де 
у Срем ским Кар лов ци ма и Но вом Са ду. Као што је већ ре че но у прет ход-
ном по гла вљу, у Рим ни ку су штам па на три ре и зда ња Бу ква ра Т. Про ко по-
ви ча (1726, 1727. и 1734), по ред број них гра ма ти ка и на рав но ли тур гиј ских 
тек сто ва. Ме ђу ови ма тре ба по себ но спо ме ну ти из да ње Ср бља ка из 1761. 
О рим нич кој штам па ри ји ви де ти: Сто шић 1963, збор ник Штам па ри ја у 
Рим ни ку (1976) и Чур чић 1998: 63–75.
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по ло ви ном XVI II ве ка, у тре нут ку кад је мле тач ко из да ва-
штво по но во ожи ве ло. 

3.3. Венецијанска штампарија  
Димитрија и Пана Теодосија

Да би се што бо ље раз у ме ло ис ку ство штам пар ске ку ће 
Те о до си је, ва ља се прет ход но за у ста ви ти на исто ри ји он да-
шњег ве не ци јан ског из да ва штва.

Од XV ве ка Ве не ци ја је би ла град у ко јем је штам пар-
ство до жи ве ло ап со лут но нај ве ћи раз вој за хва љу ју ћи ње-
ном бо гат ству, стра те шком гео-еко ном ском по ло жа ју, кул-
тур ној отво ре но сти као и по ли тич кој ауто но ми ји. На кон 
успо на у XV ве ку, мле тач ко штам пар ство је у XVI ве ку 
за па ло у ду бо ку кри зу, у су шти ни због све оштри је стра не 
кон ку рен ци је и при ти са ка кон тра ре фор ма ци је. Та стаг на-
ци ја у про из вод њи на ста ви ла се и у XVII ве ку: ка ко на во-
ди Ма рио Ин фе ли зе (Ma ri o In fe li se), аутор јед не мо но гра-
фи је о мле тач ком из да ва штву XVI II ве ка, Три де се то го ди-
шњи рат, ку га три де се тих го ди на и све у куп но про па да ње 
мле тач ке ин ду стри је и тр го ви не до дат но су осла би ли пре-
о ста ле ста ре штам пар ске ра ди о ни це оста вља ју ћи бри сан 
про стор ве ли ким фран цу ским и фла ман ским ку ћа ма.198

Не га тив ни тренд сре ћом се пре о кре нуо у по след њим 
де це ни ја ма XVII ве ка ка да је мле тач ка штам пар ска ин ду-
стри ја ко нач но до шла до да ха, а штам пар ске пре се по сте-
пе но по че ле да ра де. Ипак, про ме ни ло се и ме ђу на род но 
окру же ње у ко јем је она тре ба ло да функ ци о ни ше: Евро па 
је би ла по де ље на на дво је, а оштра гра ни ца де ли ла је се вер 
и југ кон ти нен та одва ја ју ћи сред њу и се вер ну, про те стант-
ску Евро пу, од ју жне Евро пе, ла тин ске и ка то лич ке, те је 
зна чај ла тин ског је зи ка био ма њи, као што су и ита ли јан-
ска кул ту ра и књи жев ност иза зи ва ле ма ње оду ше вље ња. 
Да кле, Мле ча ни су се од кра ја XVII ве ка го то во ис кљу чи-

198 Мо но гра фи ја Ма ри ја Ин фе ли зеа (In fe li se 1999) пред ста вља не-
за о би ла зан текст за про у ча ва ње ове обла сти. На њу се у ви ше на вра та 
по зи ва мо у овој сту ди ји.
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во усред сре ди ли на ју жну Евро пу, штам па ју ћи књи ге ре-
ли ги о зног и ли тур гиј ског ка рак те ра за ко ји ма је по сто ја ла 
по тра жња у чи та вом шпан ском све ту и у це лој ка то лич кој 
и пра во слав ној Евро пи.199 До ку мен та из те епо хе све до че 
да је и сâм врх Це ха ве не ци јан ских штам па ра при зна вао 
да је нај ве ћа до бит сти за ла од књи га ре ли ги о зног ка рак-
те ра, штам па них на хар ти ји сред њег ква ли те та и про да-
ва них пре све га у Ита ли ји, Шпа ни ји и Не мач кој, по ред 
из да ња вр хун ске вред но сти (че сто ли тур гиј ских де ла) ко-
ја су би ла тра же на у чи та вој ка то лич кој и пра во слав ној 
Евро пи (ASV, Ar ti, b. 164, ins. VII, 10 set tem bre 1730). То ком 
XVIII ве ка ве не ци јан ски при мат у овом ти пу про из вод ње 
по стао је ап со лу тан, док су Ре фор ма то ри га ран то ва ли без-
у слов ну за шти ту они ма ко ји су се ба ви ли ли тур гиј ским 
књи га ма, у ци љу за шти те ве не ци јан ског мо но по ла про тив 
кон ку рен ци је ино стра них и коп не них штам па ри ја (Zor zi 
1998: 802; In fe li se 1999: 17).

Пре по род штам пар ске де лат но сти и по тра жња за 
књи га ма, ко ја је обе ле жи ла пр ве де це ни је XVI II ве ка, до-
ве ли су до то га да се за ни ма ње за из да ва штво про бу ди и 
код фи нан си је ра ко ји ни су има ли ве зе са штам пар ским 
есна фом, али су сма тра ли књи гу ди вер си фи ко ва ним об ли-
ком фи нан сиј ског ула га ња.200 Ис по ста ви ло се да је на ду жи 
рок до при нос ових „ка пи та ли ста“ био од пре суд не ва жно-
сти, по што је омо гу ћио осни ва ње но вих штам па ри ја и по-
кре та ње ам би ци о зних из да вач ких про је ка та: ви де ће мо, 

199 У по гле ду вер ског ка рак те ра, са мо ме ђу вер ским књи га ма на уч-
ни ци раз ли ку ју – збир ке про по ве ди или бе се да, ка ти хи зи се, жи ти ја све-
та ца, те о ло шке рас пра ве, цр кве ну исто ри ју или ка нон ско пра во, че сто 
об ја вљи ва не у ви ше то мо ва – и ли тур гиј ске књи ге, та ко зва не „Цр ве не и 
Цр не“ – нај ви ше ми сне књи ге и бре ви ја ре, об ја вљи ва не у ра зним фор ма-
ти ма на латинскoм, грч ком ћи ри лич ком и јер мен ском пи сму – чи ја је 
углав ном ви со ка це на би ла по сле ди ца ду ге и сло же не из ра де (In fe li se 1999: 
14–15; Zor zi 1998: 801–802).

200 Иако ни је јед но став но ре кон стру и са ти жи во те „ка пи та ли ста“ у 
он да шњим до ку мен ти ма (еснаф ска пра ви ла ни су до зво ља ва ла уче шће 
на са стан ци ма су бјек ти ма ко ји ни су при па да ли це ху), ипак зна мо да су 
ови фи нан си је ри че сто би ли при пад ни ци мле тач ке вла сте ле, од но сно да 
су би ли бо га ти стра ни тр гов ци ко ји су ра ди ли у Ве не ци ји и чи је се ис ку-
ство у тр го ви ни по ка за ло дра го це но и у из да ва штву (In fe li se 1999: 55). 
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на при мер, ка ко је и бо гат ство Ди ми три ја Те о до си ја ве за-
но за лич ност јед ног бо га тог мле тач ког тр гов ца, мар ки за 
Па на Ма ру ци ја (Pano Maruzzi).

У су шти ни, ве ћи ка пи та ли и по вољ ни ја ме ђу на род на 
кли ма до ве ли су до ве ли ког пре по ро да по чет ком XVI II 
ве ка: мле тач ка књи га, ја ка због ква ли те та сво јих из да ња 
(ре но ми ра них због ле по те сло ва, хар ти је и тач но сти; Zor zi 
1998: 807), од го ва ра ју ће це не и до бре ко мер ци јал не ди стри-
бу ци је, по но во је осво ји ла ита ли јан ска и стра на тр жи шта.

Још је дан еле мент ко ји је ути цао на то да Ве не ци ја по-
ста не оми ље на, пре све га стран ци ма, је сте не пре те ра но 
па жљи ва цен зу ра. Иако је по про пи си ма сва ки штам пар 
мо рао да дâ де ло ко је је на ме ра вао да об ја ви на две раз ли чи-
те ре ви зи је – тј. оцу ин кви зи то ру из Рим ске ин кви зи ци је 
и ре ви зо ру ко јег би име но ва ли Ре фор ма то ри Уни вер зи те та 
у Па до ви – вре ме ном је ова прак са до ве ла до рас те ре ћи ва-
ња про це ду ре услед че га се из да ва ње до зво ла за штам па ње 
че сто сво ди ло на не ку вр сту фор мал ног чи на.201 Тек сто ви 
до зво ла за штам па ње и при ви ле ги ја, ко је су из да ва ли Ре-
фор ма то ри Уни вер зи те та у Па до ви,202 чу ва ју се у ве ли ком 
бро ју у књи га ма Ве не ци јан ског др жав ног ар хи ва. Та до ку-
мен та по себ но су дра го це на по што омо гу ћа ва ју пра ће ње 

201 По ла зи ште за про у ча ва ње ве не ци јан ске цен зу ре XVIII ве ка су ипак 
стра ни це Мaрина Бе рен га (Ma ri no Be ren go) о овој те ми из 1956. Ак тив ност 
Цр кве не ин кви зи ци је у Ве не ци ји би ла је уре ђе на спо ра зу мом из ме ђу Ре-
пу бли ке и Све те сто ли це из 1596. пре ма ком се цр кве на цен зу ра мо гла 
спро во ди ти са мо у вер ским пи та њи ма и под чвр стом кон тро лом ма ги стра-
ту ре Tre  Sa vi  all’Ere sia (Три му дра ца про тив је ре си), у Ве не ци ји, и јав них 
пред став ни ка у оста лом де лу др жа ве (In fe li se 1999: 99). Те од ред бе су по-
твр ђе не од лу ком Ре фор ма то ра од 25. ја ну а ра 1726. ко јом су са ку пље ни и 
пре у ре ђе ни ва же ћи про пи си у обла сти цен зу ре.

202 У Ве не ци ји је глав на над ле жност за књи жар ски сек тор по ве ре на 
Ре фор ма то ри ма Уни вер зи те та у Па до ви, ма ги стра ту ри осно ва ној 1528. 
са ци љем да над гле да ре ор га ни за ци ју Па до ван ског уни вер зи те та на кон 
за тва ра ња по за вр шет ку ра та Кам бреј ске ли ге, чи је су се над ле жно сти 
вр ло бр зо про ши ри ле на чи тав сек тор кул ту ре и обра зо ва ња (ака де ми је, 
шко ле, јав не би бли о те ке) об у хва тив ши од 1545. и штам пу. Ма ги стра ту ра 
Ре фор ма то ра, ко ју су чи ни ла три чла на би ра на у Се нат са дво го ди шњим 
ман да том, пред ста вља ла је апа на жу за јед ну ве о ма уску гру пу нај у ти цај-
ни јих пар ти ци ја: ни је слу чај но да су од је да на ест ду жде ва у XVIII ве ку 
ше сто ри ца би ли и ре фор ма то ри (Del Ne gro 1985: 53–55).
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из да вач ке де лат но сти у Ве не ци ји из ве ка у век, од уво ђе ња 
штам пе до па да Мле тач ке ре пу бли ке. Као што нам опет 
по ка зу ју, на при мер, ис тра жи ва ња Ми ро сла ва Пан ти ћа, 
по не кад се са мо на осно ву ових до ку ме на та мо же од ре ди-
ти ка да су штам па не не ке срп ске књи ге, чи ји при мер ци 
не са др же ни ка кав по да так о то ме.

По се бан осврт за слу жу ју штам пар ске до зво ле са „ла-
жним да ту мом“ (fal sa da ta) или „стра ним да ту мом“, као 
дру гим об ли ком до зво ла за штам па ње рас про стра ње ним 
и у број ним дру гим ита ли јан ским др жа ва ма, а ко је су би-
ле у упо тре би у Ве не ци ји чи ни се већ у XVI ве ку.203 Чи сто 
да би смо до би ли иде ју о оби му тек сто ва штам па них у Ве-
не ци ји на овај на чин, тре ба ре ћи да су де ла са „ла жним 
да ту мом“ чи ни ла око 30–40% укуп но штам па них књи га 
то ком XVI II ве ка.204

Че сто су ис кљу чи во ко мер ци јал ни раз ло зи на во ди ли 
Ре фор ма то ре да да ју пред ност том си сте му, пр вен стве но 
у слу ча ју из да ња за из воз. По себ но успе шна стра на из да ња 
ими ти ра на су да кле у све му, по што се, ра чу на ју ћи на ма-
ле тро шко ве нај ор га ни зо ва ни је мле тач ке штам па ри је, на-
да ло да ће се ори ги нал на из да ња мо ћи без те шко ћа пла-
си ра ти на тр жи шту. Тим пре је „ла жни да тум“ из да ван 
мле тач ким штам па ри ма ко ји су штам па ли на стра ном 
је зи ку и пи сму: на при мер, на по чет ку сво је ак тив но сти 
(1762–1765) Ди ми три је Те о до си је је та ко ђе об ја вио два де-
се так на сло ва са да ту мом у ко јем се на во де Мо сква и Пе тро-

203 Исто ри ја ме то де „ла жног да ту ма“ ле по је ре зи ми ра на у јед ном 
из ве шта ју гро фа Га спа ра Го ци ја ([Gasparo Gozzi], Ве не ци ја, 1713 – Па до ва, 
1786), та да шњег над зор ни ка штам пе, из мар та 1765. „Ла жни да тум“ ко ри-
стио се са из ве сном уче ста ло шћу већ пре 1562. и до 1681. Ушав ши по но во 
у упо тре бу 1729. по чео се ко ри сти ти огра ни че но од 1766. иако ни ка да ни је 
у пот пу но сти не стао (уп. In fe li se 1999: 127, ta bel la 1; Bra vet ti e Gran zot to 
2008: 22–23).

204 За ста ти стич ке по дат ке у ве зи са тим ви де ти: In fe li se 2008. До зво-
ле о де ли ма штам па ним под „ла жним да ту мом“ чу ва ју се у ASV-у, фонд 
Ri for ma to ri del lo Stu dio di Pa do va: man da ti per ter mi na zi o ni in da ta fo re sti e ra“, 
ff. 335–339 (dal 1740 al 1795); „Re gi stri or di na ri dei man da ti di stam pa“, Ri-
for ma to ri, ff. 340–44. Ре ге сте до ку мен та ци је ко ја се ти че до зво ла за штам-
па ње са „ла жним да ту мом“ ко је су из да ва ли Ре фор ма то ри од 1739. до 1795. 
об ја вље не су у: Bra vet ti–Gran zot to (2008).
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град, ка ко би их бо ље пла си рао на сло вен ском ис то ку (ASV 
Ri for ma to ri f. 337, ter mi na zi o ni 15 apri le, 26 apri le, 30 lu glio 
1762; 6 ago sto, 2 ot to bre 1764; 12 gi ug no, 16 ot to bre 1765).

Мле тач ка књи жар ска про дук ци ја од у век је би ла у 
зна чај ној ме ри на ме ње на за про да ју ван др жа ве: ка ко на-
во ди Ма рио Ин фе ли зе, по ло ви ном XVI II ве ка го то во 80% 
про дук ци је би ло је на ме ње но за из воз (In fe li se 1999: 220, 
236). Мле ча ни су та да по ста ли нај зна чај ни ји до ба вља чи 
књи га у ју жној и сре до зем ној Евро пи, од Ли са бо на до Кон-
стан ти но по ља. И не са мо то: осна жи ли су сво ју над моћ 
чак и на ис то ку под тур ском до ми на ци јом тру де ћи се да 
до пру и до мал те не не по зна тог сло вен ског све та, где је пи-
сме ност би ла го то во сву да сла ба, од но сно огра ни че на нај-
ви ше на пра во слав но све штен ство, а штам пар ска опре ма 
ско ро не по сто је ћа. 

Због све га то га, ис точ на Евро па је по ста ла тр жи ште 
по год но за ши ро ку екс пло а та ци ју, а ме ђу ве ли ким европ-
ским из да вач ким цен три ма Ве не ци ја је има ла из ве сне 
пред но сти: као тра ди ци о нал но ме сто у ко јем се су сре ћу 
за пад и ис ток, ла гу на је но си ла у се би ин те лек ту ал ну и фи-
нан сиј ску сна гу ко ја је би ла у ста њу да отво ри та да ле ка 
тр жи шта, с об зи ром на то да се мо гла осло ни ти на грч ке и 
сло вен ске по да ни ке ко ји су би ли у мо гућ но сти да пре у зму 
уло гу по сред ни ка мле тач ког из да ва штва на Ис то ку. Под-
сти ца њу те ак тив но сти слу жи ла је, из ме ђу оста лог, и чи ње-
ни ца да су штам па ри је на „ис точ ним“ је зи ци ма (грч ком,205 
арап ском, јер мен ском, хе бреј ском и сло вен ском) ужи ва ле 
при ви ле го ва не усло ве: с об зи ром на те шко ћу сла га ња сло-

205 Ме ђу штам па ри ја ма на „ис точ ним“ је зи ци ма, по се бан успех има-
ле су штам па ри је на грч ком је зи ку ко је су у Ве не ци ји при сут не од кра ја 
XV ве ка. Упра во је у Ве не ци ји штам па на пр ва књи га на грч ком пи сму, јед-
на вер зи ја Еро те ма те Ема ну е ла Кри зо ло раса (Manuil [Immanuil] Chrysoloras), 
об ја вље на 1471. код из да ва ча Ада ма де Ам бер га уа (Adam de Ambergau) 
(Pe lu si 2005: 62). На кон по чет ног пе ри о да обе ле же ног спо ром али стал ном 
екс пан зи јом (око 80% укуп но штам па них књи га на грч ком до XVI II ве ка 
би ло је об ја вље но у Ве не ци ји), ве не ци јан ска про дук ци ја грч ких књи га 
до жи ве ла је по се бан успех с кра ја XVII и по чет ка XVI II ве ка, за хва љу ју ћи 
пре све га грч ким из да ва чи ма Гли ки су (Glykis), Са роу (Saro) и Те о до си ју 
те ита ли јан ском Бор то ли ју (Bortoli) (In fe li se 1999: 262–264).
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ва на тим је зи ци ма, из бор осо бља био је сло бо дан, као и 
ре гу ли са ње пла та, а из над све га, по сто ја ла је мо гућ ност да 
се од ре ди це на књи га, ко ја је мо ра ла во ди ти ра чу на о тро-
шко ви ма пре во за и курс ној ра зли ци из ме ђу ва лу та.

У дру гој по ло ви ни XVI II ве ка за др жа ва ње ве не ци јан-
ске тр го ви не на Ис то ку би ло је, пре све га, за слу га Епир ца 
Ди ми три ја Те о до си ја: Те о до си је је 1755. отво рио још јед ну 
штам пар ску рад њу ко ја је има ла кључ ну уло гу за срп ску 
кул ту ру као је ди на штам па ри ја тог до ба ко ја је би ла у ста-
њу да штам па и у ко јој су се штам па ле књи ге на ћи ри лич-
ком пи сму за срп ску пу бли ку. 

•	 Штам	па	ри	ја	Те о до си је (1755–1824)206

Ди ми три је Те о до си је био је по ре клом из Ја њи не и по-
ти цао из по ро ди це тр го ва ца.207 Епир је на пу стио још у мла-
до сти, а сти гав ши у Ве не ци ју увек се кре тао у кру гу нај зна-
чај ни јих грч ких тр го вач ких по ро ди ца, по го то во у дру штву 
Ма ру ци је вих и Гли ки со вих. Мла дић је био вр ло при вр жен 
имућ ном тр гов цу Па ну Ма ру ци ју, та ко ђе по ре клом из Ја њи-
не ко ји се дав но на ста нио у Ве не ци ји, јед ној ауто ри та тив-
ној и ве о ма ак тив ној лич но сти, чи ја ће се по моћ ка сни је 
по ка за ти од су штин ске ва жно сти за Ди ми три је ву штам пар-
ску де лат ност.

Те о до си је је на у чио штам пар ски за нат слу жбу ју ћи у 
Гли ки со вој ра ди о ни ци, где је убр зо по стао ди рек тор и ко-
ју је на кра ју од лу чио да пре у зме за др жа ва ју ћи ипак ње но 
из вор но име (са мог се бе је опи си вао као „ви ше го ди шњег 

206 Нај ком плет ни ју мо но гра фи ју о Те о до си је вој штам па ри ји на пи-
сао је Ге ор ги ос С. Плу ми дес (Ge or gi os S. Plo u mi des). Књи га, на пи са на на 
грч ком је зи ку, но си наслов To Venetikon typo grap he i on  to u  Dēme tri o u  ka i tou 
Pa no u T he o do si ou 1755–1824 и об ја вље на је 1969. У њој ис ти че мо по себ но 
бо га ту би бли о гра фи ју, за сно ва ну пре све га на гра ђи из ве не ци јан ских 
ар хи ва. Осим што са пре ци зно шћу из но си исто ри ју штам па ри је и ње них 
из да ња, Плу ми дес отва ра пи та ња ко ја су до та да би ла у пот пу но сти не по-
зна та да ју ћи на при мер ком плет не спи ско ве рад ни ка за по сле них у ра дио-
ни ци и прет плат ни ка Те о до си је вих из да ња, по ред дра го це них по да та ка 
о обр ту сред ста ва штам па ри је.

207 Ро до слов по ро ди це Те о до си је из ло жен је у: Plo u mi des 1969: 14–33. 
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вла сни ка грч ке штам па ри је у име Ни ко ле Гли ки са“, Ri for-
ma to ri, f. 26, c. 25r).208 По чет ком пе де се тих го ди на Те о до-
си је је ипак од лу чио да отво ри и сво ју штам па ри ју и да се 
усред сре ди на тр го ви ну књи га ма на ћи ри лич ком и гла го-
љич ком пи сму за ја дран ски ба сен.

Пре ма утвр ђе ном по ступ ку, у ав гу сту 1754. Те о до си-
је је упу туо Ре фор ма то ри ма Уни вер зи те та у Па до ви мол-
бу да бу де упи сан у Цех књи жа ра и штам па ра и по ну дио 
се да осну је штам па ри ју са „илир ским“ сло ви ма, тра же ћи 
два де се то го ди шњу при ви ле ги ју штам па ња уз осло бо ђе ње 
од би ло ка квих на ме та. У при лог свом зах те ву Те о до си је је 
на вео да књи жар ска тр го ви на Мле тач ке ре пу бли ке ни је у 
ста њу да по кри је тр жи ште штам пе на „илир ском“, пре вас-
ход но ли тур гиј ских књи га по грч ком об ре ду, ко је су се уво-
зи ле из Ве ли ке мо сков ске кне же ви не уз огро ман тро шак.209

Упр кос од луч ном про ти вље њу вр ха есна фа, ко ји се обра-
тио вла сти ма твр де ћи да су књи ге на „илир ском, од но сно 
сло вен ском“ је зи ку, у Ве не ци ји, већ штам па ле штам па ри-
је Пе ца на, За не (Zanè), Оки (Occhi), Ор лан ди ни (Orlandini) 
и дру ге,210 Се нат Ре пу бли ке одо брио је нај пре упис, а за тим 
и при ви ле ги ју ко је је Те о до си је тра жио, по зи тив но оце нив-
ши ус по ста вља ње „но вог про ме та књи га ма за ко је, као но ви 
про из вод, тр го ви на има ин те ре са, и ко ји до но си сред ства 
по да ни ци ма за ве ће по сло ва ње те по ве ћа ва при ход књи-
жар ској про фе си ји“.211

208 Штам па ри ја Ни ко ле Гли ки са на ста ла је 1670. на оста ци ма слав не 
ку ће Ал бри ци (Albrizzi). Гли кис, по ро ди ца тр го ва ца по ре клом из Ја њи не 
у Епи ру, има ла је зна чај не тр го вач ке ве зе у ра зним ме сти ма, са ба зом у 
Со фи ји и Кон стан ти но по љу, по ред Ве не ци је и Ја њи не, и чи та ву ли сту 
стра них кли је на та из Бу дим пе ште, Бу ку ре шта, Ја ши ја и Мо скве, као и из 
грч ких ко ло ни ја у Бе чу, Тр сту и Ли вор ну. На кон смр ти осни ва ча Ни ко ле, 
кра јем XVII ве ка, ку ћа Гли кис до жи ве ла је пе ри од стаг на ци је да би за тим 
по но во про цве та ла 1742. са пре ко 300 на сло ва од штам па них до 1788. го-
ди не. Нај ком плет ни ју мо но гра фи ју о Гли ки со вој штам па ри ји уре дио је 
Ге ор ги ос Ве лу дис (Ge or gi os Ve lo u dis, Da s gri ec hische  Druck un d Ver lags ha u s 
Gli ki sin  Ve ne dig, 1670–1854; Wi es ba den 1974).

209 Уп. ASV, Ri for ma to ri, f. 26, c. 24r.
210 АSV, Ri for ma to ri, f. 26, cc. 27r–28r.
211 ASV, Se na to Ter ra, f. 2213, c. 332 r/v; ASV, Se na to Ter ra, f. 2229, c. 639.
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Као што смо већ на го ве сти ли на по чет ку по гла вља, 
срп ска исто ри о гра фи ја је ду го вре ме на при хва та ла прет-
по став ку по ко јој је власт Мле тач ке ре пу бли ке сле ди ла 
по себ не по ли тич ке ци ље ве са отва ра њем штам па ри је Те-
о до си је: пре ма тим те о ри ја ма, књи ге ко је је он штам пао и 
ди стри бу и рао у зе мља ма Бал кан ског по лу о стр ва тре ба ло 
је да по мог ну, у до го во ру са рим ском ку ри јом, уни ја ти за-
ци ји Ср ба из Дал ма ци је, као и да ума ње по ли тич ки ути цај 
Ру си је, глав ног парт не ра у књи жар ској тр го ви ни за пра-
во слав но ста нов ни штво ре ги о на.212

Пр ви ко ји је по др жа вао ову те зу био је Јо ван То мић, 
аутор јед не од пр вих мо но граф ских сту ди ја по све ће них де-
лат но сти из да вач ке ку ће Те о до си је, ко ја је об ја вље на 1929. 
го ди не.213 То ми ћев став је ја сан од пр вог па су са члан ка у 
ко јем отво ре но го во ри о „по ли тич ком сме ру“ ко ји се же лео 
по сти ћи Те о до си је вом штам па ри јом (То мић 1929: 29). По-
вла сти цу да ту Те о до си ју он де фи ни ше као „акат јав ног ка-
рак те ра“ ко ји има чи сто тр го вач ки при вид да би се са кри ла 
ње на пра ва по ли тич ка и вер ска при ро да (То мић 1929: 48): 
на уч ник ума њу је зна че ње па су са до зво ла у ко ји ма се на гла-
ша ва да ће но во пред у зе ће до не ти ви ше за по сле ња по да ни-
ци ма и про фи та штам па ри ји и ве не ци јан ској тр го ви ни.

Дру ги кључ ни чи ни лац То ми ће ве тврд ње је исто риј-
ски. По ло ви ном XVI II ве ка те ри то ри је Дал ма ци је под вла-
шћу Мле тач ке ре пу бли ке до брим де лом су за пра во на ста-
њи ва ли пра во слав ци ко ји су че сто би ли пред мет вер ске 
про па ган де од стра не дал ма тин ског ка то лич ког кле ра.214 

212 Кон фе си о нал на по ле ми ка, ко ја је из ме ђу XVII и XIX ве ка су прот-
ста ви ла пра во слав не Ср бе и ка то лич ки клер у обла сти Triplех Con fi ni um-a 
– део се вер не Дал ма ци је око ког су се ду го бо ри ли Мле тач ка ре пу бли ка, 
Осман ско цар ство и Хаб збур шка мо нар хи ја – би ла је пред мет број них 
исто ри о граф ских сту ди ја: ра до ви Ни ко ди ма Ми ла ша (1901), Ми ла Бо го-
ви ћа (1982), Мар ка Ја чо ва (1984), Дра га Рок сан ди ћа (1991) и Еђи ди ја Иве-
ти ћа (Egi dio Ive tić, 2009a), да спо ме ни мо са мо не ке од њих, у зна чај ној 
ме ри су омо гу ћи ли ре кон струк ци ју сло же ног исто риј ско-кул тур ног мо-
за и ка овог ре ги о на, иако су по не кад пру жа ли ве о ма раз ли чи та ту ма че ња.

213 Јо ван То мић, „Кад је и с ко јим сме ром осно ва на сло вен ска штам-
па ри ја Ди ми три ја Те о до си ја у Мле ци ма?“, у: Глас СКА, 133 (1929), стр. 29–73.

214 Пре ма То ми ћу, пр ви ре зул та ти у том сми слу су до шли на кон 
успе ха Мле тач ке ре пу бли ке у Мо реј ском ра ту (1684–1699) и на ста ви ли се 
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Пре ма То ми ћу, ис ко ре њи ва ње пра во сла вља у Дал ма ци ји 
би ло је од у век, из ме ђу оста лог, же ља пап ске сто ли це, чи ји 
су се иза сла ни ци ипак су о ча ва ли са от по ром ло кал них 
вла сте ли на и сна жном ру ском про па ган дом на Бал ка ну; 
та про па ган да је ма те ри јал но би ла по др жа ва на и си сте-
мат ским уво зом ли тур гиј ских тек сто ва, што мле тач ке вла-
сти ни су спре ча ва ле. За хва љу ју ћи треб ни ци ма и ми не ји-
ма из Мо скве и Ки је ва, дал ма тин ски Ср би су не сме та но 
ис по ве да ли сво ју ве ру ис тра ја ва ју ћи у сво јој опо зи ци ји 
про тив пап ства и ка то лич ке цр кве. Не из не на ђу је да кле 
што су у цр ква ма на дал ма тин ској оба ли у оно до ба од је-
ки ва ле по хва ле ца ри ци Је ли са ве ти Пе тров ној и мо сков-
ском Све том си но ду (Ми лаш 20043: 374). Ова ти ха али 
упор на кон фе си о нал на про па ган да, ко ја је на пре до ва ла 
за хва љу ју ћи по др шци мо сков ског дво ра и по сре до ва њу 
цр но гор ских вла ди ка, сва ка ко ни је би ла не по зна та ка то-
лич ким вла сти ма ко је су ве не ци јан ску вла ду оп ту жи ва ле 
за апа ти ју у ре ша ва њу тог пи та ња. Да би се „ши зма ти ци“ 
(чи тај пра во слав ци) пре о бра ти ли у ка то ли чан ство би ло 
је, да кле, нео п ход но рас по ла га ти не са мо про по вед ни ци-
ма, већ пре све га, вер ским тек сто ви ма на ло кал ном је зи ку.

Тим по во дом, То мић ци ти ра је дан до ку мент ко ји је 
сво је руч но на пи сао па па Бе не дикт XIV у сеп тем бру 1754. 
го ди не, ко јим се од вла де Мле тач ке ре пу бли ке тра жи по-
моћ у упра вља њу дал ма тин ским пра во слав ци ма. У том 
до ку мен ту па па пре по ру чу је да се кон фи ску ју сви ли тур-
гиј ски, дог мат ски тек сто ви и ка ти хи зи си уве зе ни у Дал-
ма ци ју из Мо скве, и да се за ме не слич ним тек сто ви ма 
„очи шће ним“ од „ши зма тич ких“ са др жа ја, ко ји ће би ти 
од штам па ни у Па до ван ском ка то лич ком се ми на ру под 
над зо ром кар ди на ла Рецоникa (Carlo Rezzonico).215 То мић 

за вре ме ман да та ге не рал ног про ви ду ра Пје тра Ва ли је ри ја (Pietro Valieri) 
ко ји је пра во слав не све ште ни ке из Дал ма ци је ста вио под ју рис дик ци ју 
ка то лич ких би ску па (То мић 1929: 49).

215 У та квим усло ви ма де ло вао је Ма те Ка ра ман (1700–1771), за дар-
ски над би скуп од 1745. до 1771, ко ји је, за јед но са сво јим прет ход ни ком 
Виц ком Зма је ви ћем (од око 1712. до 1745), био знат но ан га жо ван на за у-
ста вља њу де ло ва ња пра во слав не цр кве и по твр ђи ва њу пред но сти ка то-
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та ко ђе об ја шња ва и Те о до си је ву упо тре бу „ла жног да ту ма“ 
ко ја је оправ да ње на ла зи ла у век у по ли тич ким раз ло зи ма 
(То мић 1929: 57–59).

За и ста, из гле да као да се све по ду да ри ло, чак и вре-
мен ски, са Те о до си је вом мол бом. Ипак, по сто ји је дан еле-
мент ко ји не тре ба пре не брег ну ти, а то је мле тач ки дух: 
за што би Ве не ци ја, у су шти ни, тре ба ло да се по ко ри зах-
те ви ма пап ства и да та ко пот чи ни свој су ве ре ни тет на 
дал ма тин ским те ри то ри ја ма на ко ји ма су, из ме ђу оста лог, 
пра во слав ци чи ни ли ве ћи ну ста нов ни штва?

То ми ће во ис тра жи ва ње ство ри ло је чу вен пре се дан 
у исто ри о гра фи ји тог ти па. На ње га се у не ко ли ко на вра та, 
на при мер, по зи ва Ла зар Плав шић, ко ји је та ко ђе дао да 
се на слу ти да је Те о до си јев рад имао и по ли тич ке им пли-
ка ци је. Плав шић је са сво је стра не ци љао на ри ва ли тет 
ко ји је у XVI II ве ку по сто јао из ме ђу Хаб збур шке мо нар-
хи је, Ве не ци је и Ру си је око пре вла сти над Бал ка ном, где 
су ру ски ца ре ви по ку ша ва ли да одр же жи вим соп стве ни 
ути цај по ста вља ју ћи се за бра ни те ље пра во сла вља, а по-
др жа ва ли су то ре дов ним сла њем ли тур гиј ских књи га у 
Цр ну Го ру, ода кле су оне ди стри бу и ра не по це лом по лу-
остр ву, до срп ских цен та ра у Дал ма ци ји (Плав шић 1959: 
203).

лич ког кле ра у Дал ма ци ји. По ре чи ма Ни ко ди ма Ми ла ша, Зма је вић и 
Ка ра ман су ура ди ли све што је би ло мо гу ће „да би ис кор је ни ли из Дал ма-
ци је пра во слав ну вје ру“ (Ми лаш 20043: 329). Пре ма То ми ћу, Ка ра ман је 
на ме ра вао да у Ве не ци ји осну је ти по гра фи ју ко ја ће штам па ти тек сто ве 
на „илир ском“ пи сму за чи та ву дал ма тин ску област, где су по ло ви ном 
XVIII ве ка све пра во слав не цр кве и ма на сти ри рас по ла га ли је ди но тек сто-
ви ма ру ске про ве ни јен ци је. То мић, да кле, по ве зу је Ка ра ма но ве про јек те 
са Те о до си јем, под се ћа ју ћи на пре го во ре ко је су 1777. во ди ли Ка ра ман, 
Кон гре га ци ја за ши ре ње ве ре, па па Бе не дикт XIV и мле тач ка вла да око 
осни ва ња штам па ри је са ћи ри лич ким сло ви ма, по ду хват ко ји је ина че 
про пао (То мић 1929: 57). Је ди ну мо но гра фи ју о Ка ра ма ну на пи сао је М. 
Ја пун џић (Ja pun džić 1961). Ак тив ност за дар ског над би ску па су та ко ђе 
ис тра жи ва ли Ми ле Бо го вић (Bo go vić 19932: 112–145), Бар ба ра Ло ма ђи стро 
(Lo ma gi stro 1996, 1998 и 1999), Ро за на Мо ра би то (Mo ra bi to 2001: 283–290) 
и Еђи дио Иве тић (Ive tić 2009). За пи сма ко ја је Ка ра ман слао Кон гре га ци ји 
за ши ре ње ве ре уп. Gen ti liz za 1913 и збир ке ар хив ских до ку ме на та ко је 
је при ре дио М. Ја чов, на ве де не у би бли о гра фи ји.
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Као што је по зна то, 1961. го ди не Ми ро слав Пан тић је 
по ка зао, и то на осно ву ве не ци јан ских ар хив ских до ку ме-
на та, да су раз ло зи за кон це си ју ко ја је да та Те о до си ју би-
ли чи сто еко ном ске при ро де.216 Ду бо ке на ме ре мле тач ке 
вла де из ра же не су ја сно у оце ни ко ју су Ре фор ма то ри да ли 
на кон пр ве Те о до си је ве мол бе (ав густ 1754) ко ја је упу ће на 
Се на ту Ре пу бли ке: она са др жи ствар не мо ти ве ко ји су еко-
ном ске и ко мер ци јал не при ро де, не ма по ме на о на вод ној 
ка то лич кој про па ган ди на Бал ка ну, а још ма ње о ан ти ру-
ским тен ден ци ја ма (Пан тић 1960: 211). 

До и ста, од у век је код Мле ча на пре вла да ва ла ло ги ка 
га здо ва ња, a при ти сак у Дал ма ци ји до нео би Ве не ци ји са-
мо не во ље. Мле тач ка вла да, да ле ко од то га да про грам ски 
по др жи рим ске пла но ве о уни ја ти за ци ји, по зи ва ла се, да-
кле, на то ле ран ци ју и при ви ле го ва ла је по што ва ње кул-
тур них раз ли чи то сти у од но си ма са сво јим по да ни ци ма, 
у ко рист до брог функ ци о ни са ња др жа ве.217 Не тре ба за бо-
ра ви ти ни ду гу и оштру бор бу из ме ђу Мле тач ке ре пу бли-
ке и рим ске ку ри је око пи та ња цен зу ре, ко ја се за кљу чи ла 
из бо ром Мле ча на да сво јим цен зо ри ма пру же пот пу ну 
ауто но ми ју у од лу чи ва њу по твр ђу ју ћи и ти ме тра ди ци о-
нал ну не за ви сност Ве не ци је у пи та њи ма штам пар ства. 

Што се ти че на вод не по тре бе за бор бом про тив ру ске 
над мо ћи на Бал ка ну пу тем књи га ко је је об ја вљи ва ла ку ћа 
Те о до си је, ис по ста вља се да је и она нео сно ва на с об зи ром 
на то да је Ве не ци ја, стал но су прот ста вље на аустриј ској 
по ли ти ци у ре ги о ну, ба рем до се дам де се тих го ди на XVI II 
ве ка, ви де ла у Ру си ји је ди ну си лу ко ја је би ла у ста њу да 
по диг не сло вен ске на ро де про тив Ту ра ка и да па ра ли ше 
Хаб збур ге. Ме ђу тим, до бар део мле тач ке ари сто кра ти је био 
је но си лац рас про стра ње ног ру со фил ства о ко јем све до чи 
по раст бро ја де ла по све ће них ру ским мо нар си ма ко ја су 
об ја вље на упра во у Ве не ци ји то ком XVI II ве ка: ме ђу њи ма 

216 Пан тић, „Штам пар ста рих срп ских књи га Ди ми три је Те о до си је“, 
у: При ло зи, бр. 24/3–4 (1961), Бе о град, стр. 206–235.

217 О мле тач кој по ли ти ци у Дал ма ци ји уп. Pe de rin 1990, Pa la di ni 2002 
и Ive tić 2009a.
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Ор фе ли но во Жи ти је Пе тра Ве ли ка го, ко је је об ја вио баш 
Те о до си је 1772, пред ста вља, на рав но, је дан од нај бо љих 
при ме ра. 

Отва ра њем Те о до си је ве штам па ри је ци ља ло се, да кле, 
на под сти ца ње ожи вља ва ња мле тач ке штам пар ске ин ду-
стри је, ко ја је, као што смо ви де ли, то ком XVII ве ка до жи-
ве ла ве лик пад, па је и прак са ку ће Те о до си је да при бе га ва 
„ла жном да ту му“ на во де ћи као ме сто штам па ња Мо скву 
или Пе тро град би ла на ве ли ко рас про стра ње на у Ве не ци-
ји, и то у до го во ру са вла дом. Тре ба, ме ђу тим, ис так ну ти 
да су ре зул та ти ко је је до био То мић, а ко је је Пан тић оце-
нио као не до вољ не, би ли на жа лост та кви због оскуд не 
ар хив ске гра ђе ко ју је пре гле дао: То мић је јед но став но 
огра ни чио свој рад на пе ри од 1754–1758, за не ма ру ју ћи на-
ред не го ди не за ко је пак по сто ји пре гршт од лич но очу ва-
них до ку ме на та.

Оста ло је ипак да се по ја сни раз лог ко ји је на вео Те-
о до си ја, за на тли ју од око пе де сет го ди на и са три де сет го-
ди на ис ку ства, да се по све ти штам па њу књи га на јед ном 
је зи ку ко ји ве ро ват но ни је раз у ме вао. Ми ро слав Пан тић 
прет по ста вља да су му од по чет ка би ли бли ски „са вет ни-
ци“ срп ске на ци о нал но сти, што се чи ни још ве ро ват ни јим 
ако се узме у об зир чи ње ни ца да је ли ста књи га ко је је 
об ја ви ла ку ћа Те о до си је у пр вим го ди на ма сво је ак тив но-
сти у пот пу но сти од го ва ра ла на по тре бе срп ске цр кве 
(Пан тић 1960: 210). Ту прет по став ку је, из ме ђу оста лог, 
узе ла у об зир и ско ра шња кри ти ка.218

218 Ла за Чур чић прет по ста вља да је са мо не ко ко је по зна вао срп ске 
књи ге и мо гу ће по тре бе књи жар ског тр жи шта, као и це не ру ских књи га 
и, да кле, и мо гу ћу за ра ду ко ја се мо гла оства ри ти, мо гао да под стак не 
Те о до си ја да се упу сти у је дан та кав по ду хват. Бу ду ћи нео спор но да у оно 
вре ме ни је по сто ја ло мно го та квих лич но сти ме ђу Ср би ма, го то во је при-
род но по ми сли ти на За ха ри ју Ор фе ли на. У епо хи у ко јој по ли тич ке при-
ли ке не би до зво ли ле ус по ста вља ње ди рект них кон та ка та из ме ђу Кар ло-
вач ке ми тро по ли је, ко јој је би ла нео п ход на штам па ри ја, и Те о до си ја, 
Ор фе лин је био тај ко ји је пе де се тих го ди на XVI II ве ка ра дио код кар ло-
вач ког ми тро по ли та и имао кон так те са ве не ци јан ским штам па ром; и то 
не нео п ход но без зна ња срп ске све ште нич ке је рар хи је (Ла за Чур чић, 
лич на пре пи ска).
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Али да се вра ти мо на ак тив ност штам па ри је. Пре ма по-
да ци ма ко је има мо, ра ди о ни ца се на ла зи ла у ули ци Cal le del 
 Pe strin, у да на шњој че твр ти Ка сте ло (Ca stel lo). Tо је би ла 
че тврт грч ких штам па ри ја, у бли зи ни цр кве Све тог Ђор ђа 
и се ди шта брат ства. Штам па ри ја се си гур но на ла зи ла на 
по след њем спра ту јед не од згра да у ули ци Cal le del  Pe strin, 
као што је то био оби чај код штам па ра тог до ба (Plo u mi des 
1969: кар та на стр. 67).

Те о до си ју је би ло до зво ље но да штам па на гла го љи ци 
и на ћи ри лич ком („илир ском“) пи сму: то је у ства ри ру ска 
гра ждан ска ћи ри ли ца, ко ју је у пр вој де це ни ји XVI II ве ка 
увео цар Пе тар Пр ви ра ди штам па ња тек сто ва пре вас ход-
но све тов ног ка рак те ра.219 Исто ри о гра фи ја се углав ном 
сла же око те шко ћа ко је је Те о до си је имао да би на ба вио 
упра во „илир ска“ сло ва, ко ја се ни су мо гла на ћи у Ве не ци-
ји XVIII ве ка. Па вле Со ла рић, са рад ник Те о до си је вих на 
пре ла ску из XVI II у XIX век, на пи сао је у свом пред го во ру 
у „ка та ло гу“ штам па ри је, По ми нак књи же ски,220 да су ћи-
ри лич ка сло ва сти гла из Мо скве, док су гла го љич ка уве-
зе на из Ри ма (Со ла рић 2003: 54). Су де ћи по до ку мен ти ма из 
те епо хе (ASV Ri for ma to ri, f. 29, cc. 200–203), „илир ска“ сло-
ва су ипак ка сни ла, а би ло је још те же про на ћи ре ви зо ра 
ко ји би био у ста њу да оце ни склад ност књи га за је зи ке на 
ко ји ма се штам па ло у рад њи. Ко нач но, 14. де цем бра 1755. 
име но ван је све ште ник Ни ко ло Гро се та (Nicollò Grosseta).221

Из свих ових раз ло га Те о до си је је по чео да штам па на 
грч ком је зи ку об ја вљу ју ћи пр ву књи гу 1755, и на ста вља-
ју ћи та ко де лат ност ко ју је на сле дио од Гли ки со вих. За тим 

219 Пр ви срп ски аутор ко ји је штам пао на гра ждан ској азбу ци, им-
пли цит но из ја вљу ју ћи при пад ност Ср ба и Ру са истом кул тур ном и лин-
гви стич ком си сте му, био је За ха ри ја Ор фе лин. На кон ње га на гра ђан ској 
азбу ци штам па ли су и До си теј, Ема ну ил Јан ко вић, Лу ки јан Му шиц ки и 
Са ва Мр каљ.

220 Књи га, да ти ра на у Ве ни ци ји 1810, да је на сло ве књи га на ћи ри-
лич ком и/или гла го љич ком пи сму ко је је штам па ла Те о до си је ва штам-
па ри ја од по чет ка свог ра да (1759) до 1810, упот пу ње на це на ма у ве не ци-
јан ским ли ра ма. За ви ше де та ља уп. фо то тип ско из да ње По ми нак књи
же ски, ко је је при ре дио Ла зар Чур чић (Со ла рић 2003).

221 ASV, Ri for ma to ri, f. 31, c. 100 (20. 12. 1762).
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ће се штам па ње књи га на грч ком је зи ку на ста ви ти па ра-
лел но са штам па њем оних на сло вен ском.

Те о до си је ви по че ци сва ка ко ни су би ли муч ни по пут 
по че та ка мно гих ње го вих ко ле га: пре ма јед ном из ве шта ју 
о чла но ви ма це ха из 1759. го ди не, Те о до си је је по се до вао 
„ве ли ка сред ства“, што се ни је про ме ни ло ба рем до кра ја 
се дам де се тих го ди на (In fe li se 1999: 265). Огром ни ка пи тал 
ко јим је Те о до си је мо гао да рас по ла же до ла зио је из бла-
гај не мар ки за Па на Ма ру ци ја, из у зет но зна чај не лич но сти 
у Ве не ци ји у XVI II ве ку не са мо због свог огром ног имет-
ка, већ због сво је по ли тич ке уло ге и ан га жо ва ња да у Ита-
ли ји по др жа ва раз ло ге и ин те ре се Ка та ри не II ко ја га је 
акре ди то ва ла као ди пло мат ског пред став ни ка у Ре пу бли-
ци „и при дру гих ита ли јан ских обла стјах“ 1768. го ди не 
(Ven tu ri 1979, III: 5). Већ по ло ви ном ше зде се тих го ди на 
ку ћа Те о до си је рас по ла га ла је, да кле, са две ак тив не штам-
пар ске пре се и по тра жи ва ла је то ли ко до зво ла за штам па-
ње ко ли ко су упу ћи ва ли и Ре мон ди ни (Remondini) из Ба са-
на, и не што ма ло ма ње не го Ба љо ни (Baglioni), та да нај ве ћи 
штам пар Ре пу бли ке (In fe li se 1999: 143, та бе ла 1). Pадња је 
по тех нич кој опре ми, ни воу осо бља и ква ли те ту ра да би ла 
на истом сте пе ну као штам па ри је за ита ли јан ски је зик са 
до брим обр том сред ста ва, по себ но у ино стран ству, и по-
за ма шним бро јем прет плат ни ка.222

Да пре ђе мо ко нач но на пра ву де лат ност ку ће Те о до-
си је.223 Пре ма Со ла ри ће вом „ка та ло гу“ штам па ри је По ми
нак књи же ски пр ви текст на „илир ском“ је зи ку ко ји је штам-
пао Те о до си је био је „ка ти хи зис“ Крат ко је тол ко ва ни је 
за кон на го де сја то сло ви ја, део чу ве ни јег „бу ква ра“ Пер во
је уче ни је отро ком  Те о фа на Про ко по ви ча, ко је је ве не ци-
јан ски штам пар об ја вио са да ту мом „Мо сква 1759, ме сец 
но вем бар“ (Со ла рић 2003: 75–76).224 Ипак ни је ве ро ват но 
да је де ло за и ста штам па но те го ди не, ако, као што из гле да, 

222 Сви ови по да ци мо гу се про на ћи у књи зи Георгиосa С. Плумидесa.
223 За ка та лог срп ских књи га штам па них код Теодосијa ви де ти: Сто-

шић 1963: 198–200 и Ми ха и ло вић 1964.
224 Уп. Бо шков 1977.
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Те о до си је ни је мо гао да рас по ла же ћи ри лич ким сло ви ма 
пре 1761. го ди не. Ве ро ват ни је је он да, бар пре ма Пан ти ћу, 
да су пр ве књи ге иза шле из штам пар ских пре са ку ће Тео-
до си је у је сен 1761. го ди не.225 Пан тић на во ди упра во три 
де ла, је дан Мо ли тво слов (Со ла рић 2003: 76) и је дан Треб ник 
(Со ла рић 2003: 80–81), оба об ја вље на под „ла жним да ту мом“ 
1731, и по е му Го рест ни плач слав ни ја иног да Сер би ји, штам-
па ну, ако је су де ћи пре ма им пре су му, у но вем бру 1761. го-
ди не (Со ла рић 2003: 55).226

Од са мог по чет ка ку ћа Те о до си је је об ја ви ла знат ну 
ко ли чи ну све тих и ли тур гиј ских књи га на ме ње них раз-
ли чи тим обла сти ма Ис точ не Сла ви је (Дал ма ци ја, Бо сна, 
Ср би ја, Бу гар ска, Тран сил ва ни ја, Мол да ви ја и Ве ли ка мо-
сков ска кне же ви на) до би ја ју ћи до зво ле за штам па ње под 
„ла жним да ту мом“ Мо скве или Пе тро гра да и до жи вља ва-
ју ћи то ли ки успех да је би ло нео п ход но по нов но штам па ње. 
Овим се при дру жу ју и тек сто ви све тов не при ро де.

Ако је те шко, као што се ви ди, са си гур но шћу од ре-
ди ти ка да је об ја вље но пр во де ло на „илир ском“ је зи ку, 
да љој про дук ци ји ку ће Те о до си је мо же се до ста ла ко ући 
у траг за хва љу ју ћи обим ној ар хив ској гра ђи. Зна мо са ре-
ла тив ном пре ци зно шћу за ко је су на сло ве тра же не до зво-
ле, ко ји су од њих за и ста штам па ни, ка ква је би ла про да ја 
на тр жи шту и ко је са ра ђи вао са рад њом.227

У при ка зу про дук ци је Те о до си је ве штам па ри је по-
треб но је ипак обра ти ти па жњу на не ке спе ци фич но сти 

225 Ову прет по став ку по др жа ва јед но Те о до си је во пи смо из мар та 
1762. упу ће но Ре фор ма то ри ма у ком их оба ве шта ва да је ко нач но по чео 
са штам па њем на „илирскoм“ пи сму (Пан тић 1961: 219) 

226 Го рест ни плач слав ни ја иног да Сер би ји  је де ло ре во лу ци о нар ног 
са др жа ја и пре ма кри ти ци је дан од нај бо љих на пи са срп ског XVIII ве ка 
(Па вић 1966: 240). Упр кос ано ним ном ка рак те ру из да ња, кар ло вач ком 
кру гу ни је би ло те шко да схва ти да је аутор За ха ри ја Ор фе лин. Алу зи је на 
апа ти ју срп ског ви со ког све штен ства, ко је се по ње му су ви ше ба ви од бра-
ном вла сти тих при ви ле ги ја на уштрб про стог на ро да, и не га ти ван суд о 
ра ду хаб збур шке вла сти и Ви со ке пор те, до во де (нај ве ро ват ни је) до ње го-
вог уда ља ва ња из ми тро по ли то ве кан це ла ри је у ко јој је та да био за по слен.

227 Плу ми дес да је ком плет ну ли сту рад ни ка за по сле них у штам па-
ри ји Те о до си је (Plo u mi des 1969: 65, та бе ла 1).
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ве не ци јан ског си сте ма: број на не сла га ња да ту ма ствар ног 
об ја вљи ва ња књи га са оним на зна че ним на на слов ној стра-
ни не пред ста вља ју, на при мер, слу ча је ве „ла жних да ту ма“, 
већ се че сто мо гу при пи са ти ве не ци јан ској на ви ци (зва ној 
„mo re ve ne to“) по ко јој се 1. март сма трао по чет ком го ди не. 
При мер то га су не ке књи ге иза шле из пре са ку ће Те о до-
си је по чет ком 1764, али са да ту мом 1763. у скла ду са до-
зво ла ма ко је су да ли Ре фор ма то ри: пре ма „mo re ve ne to“, 
до и ста, пе ри од од 1. ја ну а ра до 1. мар та 1764. пот па дао је 
под 1763. го ди ну.228

Ше зде се тих го ди на XVI II ве ка Ди ми три је Те о до си је 
је за по чео са рад њу на да љи ну са За ха ри јем Ор фе ли ном,229 
ко ји се та да по чео ба ви ти мал те не са мо књи жев но шћу и 
штам пом, по ка зу ју ћи из вр сност пре све га у тех ни ци ба-
кро ре за.230 Те о до си је ва штам па ри ја об ја ви ла је тада три 
на пи са срп ског ауто ра, тј. већ ци ти ра ни Го рест ни плач 
слав ни ја иног да Сер би ји (1761) и ње го ву ва ри јан ту на „на род-
ном је зи ку“, под на сло вом Плач Сер би ји (без да ту ма, али 

228 Теод осије је од Реф ормато ра  тр ажио дозволу за следеће наслове: 
„Gram ma ti ca Ita li a na Mo sco vi ta“, „Di zi o na rio Ita li a no, Mo sco vi to, Fran ce se, 
La ti no“, „Te sta men to Vec chio“, „Of fi ci a tu ra di tut to l’an no, det ti Mi nei, o sia 
Me si“, „Ca tec hi smo sto ri co-ec ccle si a sti co“, „Dot tri na Cri sti a na“, „Dot tri na dei 
set te sac ra men ti“, „Ode di Le o ne il Sa vio“,„Sal te rio, o sia Ab be ce da rio gran de“ и 
„Det to pic co lo“. До зво ле су да те од лу ком од 6. апри ла 1764 (Пан тић 1961: 224).

229 За ха ри ја Ор фе лин (Ву ко вар, 1726 – Но ви Сад 1785) био је са мо ук, 
ка ко сам твр ди, а је ди но су књи ге би ле ње го ви учи те љи: „Чи та ње књи га 
би ло ми је је ди на ака де ми ја и нај ве ћа на у ка“ (Ор фе лин 1970: 24). Та тврд ња 
се по ду да ра са крат ком би о гра фи јом ко ју да је ма ђар ски исто ри чар Елек 
(Алек сис) Хо ра њи (Elek  [A le xis] Ho rány) у: Me mo ri a Hun ga ro rum (1776, II: 
705‒706) у ко јој чи та мо: „Vi r h ic i ure op ti mo autodi da kt os dici potest, prop te rea  
qu od, cum d om i o b re  ang ustam pub li ca  collegia frequentare, ne qu i ve rit, pro pri o 
 ta men  mar te, vas tam cum va ri a rum sci en ti a rum, tum lin gua ru m s i bi c omparavi t 
cognicionem“. Ла за Чур чић ра ди је прет по ста вља да је овај по ха ђао основ ну 
шко лу у Ву ко ва ру, ко ју су у оно до ба во ди ли укра јин ски учи те љи (Чур чић 
2002: 103). Пре пре се ље ња у Ве не ци ју, Ор фе лин је ра дио као ма ги стер у 
сла вен ској шко ли у Но вом Са ду (1749‒1757), а за тим као кан це лар Кар ло-
вач ког ми тро по ли та Па вла Не на до ви ћа (1756‒1764).

230 Ор фе лин је у Срем ске Кар лов це до нео јед ну ма ши ну за штам па-
ње тех ни ком ба кро ре за ку пље ну у Ве не ци ји и за по чео штам па ње књи га 
пре вас ход но вер ског ка рак те ра. За спи сак де ла ко ја је об ја вио из ме ђу 
1758. и 1779. уп. Сто шић 1963.
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ве ро ват но 1762. го ди не), па и крат ки на пис Ме ло ди ја к про
ле ћу (1764).

У ма ју 1764. Ор фе лин је ко нач но сти гао у Ве не ци ју,231 
те је од мах ушао у слу жбу у штам па ри ји Те о до си је по ста-
ју ћи у сва ком сми слу нај бли жи и нај дра го це ни ји са рад ник 
грч ког штам па ра. Нео спор но је у ко јој се ме ри у чи та вој 
про дук ци ји тих го ди на ве о ма сна жно осе ћа при су ство Ор-
фе ли на, ко ји је био при ре ђи вач и ве о ма че сто и аутор књи га 
штам па них из ме ђу 1764. и 1770. Ме ђу њи ма вре ди ци ти-
ра ти исто ри о граф ска ре мек-де ла Па вла Ју лин ца Крат коjе 
введениjе в исто ри ју происхождениjа сла ве носерб ска го 
на ро да (1765), за тим уџ бе ни ке Но ва ја серб ска ја арит ме ти ка 
Ва си ли ја Да мја но ви ћа и Первиe на чат ки ла тин ска го ја зи ка 
из 1767. го ди не, и, ко нач но, Епи том Ди о ни си ја Но ва ко ви ћа, 
пр ви ли тур гиј ски при руч ник у исто ри ји срп ске књи жев-
но сти ко ји је Те о до си је об ја вио без да ту ма, иако се у им пре-
су му по ја вљу је 1741. као да тум „са ста вља ња“.232 За го ди ну 
об ја вљи ва ња Епи то ма, је ди ног Но ва ко ви ће вог де ла ко је 
је да то у штам пу, обич но се узи ма 1767. на осно ву ин фор-
ма ци ја ко је је Ор фе лин из нео у Сла ве носерб ском ма га зи ну 
(1768).233

По став ши по да ник Ре пу бли ке, 1768. го ди не Ор фе лин 
је зва нич но име но ван за ко рек то ра и ре ви зо ра књи га на 
„илир ском“ пи сму ван ред ним ука зом Ре фор ма то ра од 12. 
мар та (ASV, Ri for ma to ri f. 36, c. 727).234 За са мог Ор фе ли на 

231 Ор фе лин је за пи сао на два то ма ита ли јан ског и ла тин ског реч ни ка 
„За ха. Ор фе лин у Ве не ции 1764. ма ја 14“ (Чур чић 1972б: 8).

232 Те о до си је је тра жио до зво лу за Епи том пред ста вља ју ћи га (на 
ита ли јан ском) као„Bre ve  spi e ga zi o ne  dell’of fi cio, del la  mes sa, del  Tem pio, 
de gli  Ap pa ra men ti  Sa cer do ta li“, и до био ју је од лу ком Ре фор ма то ра од 6. 
ав гу ста 1764. Исти до ку мент са др жи и до зво лу за ма лу по е му под на зи вом 
„Ver si in lo de del la pri ma ve ra“, од но сно Ор фе ли но ву Ме ло ди ја к про ле ћу 
(ASV, Ri for ma to ri, ff. 337, 6 ago sto 1764). 

233 Ипак је мо гу ће да је Епи том штам пан већ то ком 1765. по што је 
до зво ла да та већ у ав гу сту 1764.

234 Ор фе ли но ву кан ди да ту ру је по др жао ар хи е пи скоп Фи ла дел фи је, 
Гре го ри је, по гла вар ве не ци јан ске пра во слав не за јед ни це. У ар хи е пи ско по-
вој пре по ру ци од 20. мар та 1768 (sic!) мо же се про чи та ти да је: „Zac ca ri a 
Or fe lini di n as ci ta Serviana, di  Ri to  Gre co, Ori un do di  Pe ter-Va ra din, abi tan te 
in  qu e sta  Ser.ma D omi na nte c o n la propr ia consorte e Famiglia, è per so na di 
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ве не ци јан ски пе ри од је био из ра зи то пло дан и сре ћан, јер 
је код Те о до си ја имао мо гућ ност да штам па сво ја нај зна-
чај ни ја де ла. Ре шен да еман ци пу је срп ски на род сво јом 
из да вач ком и по пу ли за тор ском ак тив но шћу, Ор фе лин је 
ин тен зив но ра дио на ши ре њу обра зо ва ња об ја вљу ју ћи 
школ ске уџ бе ни ке по ред мно гих дру гих тек сто ва ре ли гиј-
ског, али и све тов ног са др жа ја. Иако је де лио опре де ље ност 
срп ске цр кве у од но су на ру ску кул ту ру, ци љао je на све 
ве ћу се ку ла ри за ци ју са др жа ја књи жев но сти, под сти цан 
сна жним за ни ма њем за кул тур ну еман ци па ци ју на ро да, 
на су прот за о ста ло сти кле ра. Пре ма Ти хо ми ру Осто ји ћу 
„срп ски пр ви књи жев ник ко ме то име с пра вом при па да“ 
(Осто јић 1923: 78), Ор фе лин се мо же, да кле, сма тра ти јед-
ним од пр вих пре те ча ве ли ког кул тур ног пре о кре та ко ји 
ће до ве сти до укљу чи ва ња срп ске кул ту ре у европ ску па-
но ра му.

У вре ме док је ра дио код Ди ми три ја Те о до си ја, пи сац 
је одр жа вао стал ну ве зу са ма лим Срем ским Кар лов ци ма, 
где су не ки тр гов ци би ли за ду же ни за ди стри бу ци ју при-
ме ра ка из да ња ве не ци јан ске рад ње: за и ста, иако нам ни је 
по зна та ре ал на рас про стра ње ност ме ђу Ср би ма де ла ко ја 
је Те о до си је штам пао, зна мо да су књи ге сла те и у Но ви 
Сад, где су их про да ва ли тр гов ци Те о дор Ди ми три је вић 
и Ђор ђе Ра кић (Фо ри шко вић 1969: 254, 258).

Ме ђу нај зна чај ни јим Ор фе ли но вим де ли ма штам па-
ним у Ве не ци ји на ла зе се два на сло ва ко ја су од пре суд ног 
зна ча ја за исто ри ју срп ске књи жев но сти XVI II ве ка. Пр ви 
је на рав но Сла ве носерб ски ма га зин (1768) ко ји се по струк-
ту ри и са др жа ју с пу ним пра вом мо же увр сти ти у ред европ-
ских књи жев них ча со пи са ен ци кло пе диј ског ка рак те ра те 
епо хе: на и ме, у пот пу но сти у скла ду са ен гле ским, фран-

bu o ni et one sti  co stu mi, e ben istru i to del la  Lin gu a  Il li ri ca, e del le  Let te re pu r 
Il li ric he, inte ll ige nt e anc he d el  lin guag gio Italiano“ [Захарија Ор фе ли ни срп-
ског по ре кла, грч ке ве ро и спо ве сти, ро дом из Пе тер-Ва ра ди на, жи тељ у 
овој Мле тач кој ре пу бли ци са сво јом прат њом и по ро ди цом, осо ба до брих 
и ча сних на ви ка, вр ло об ра зо ван у по гле ду илир ског је зи ка и илир ске ли-
 те  ра ту ре, ин те ли ген тан и на ита ли јан ском језику] (ASV, Ri for ma to ri, f. 36, 
c. 729).
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цу ским, ита ли јан ским и ру ским мо де ли ма то га до ба, Ор фе-
ли нов Ма га зин је са др жа вао тек сто ве хе те ро ге не при ро де 
и имао про стор за ре цен зи је но вих об ја вље них књи га (Fin 
2014). По себ ну па жњу од у век при вла чи пред го вор овом 
ма лом де лу, пра ви про грам ски ма ни фест у ко јем је Ор фе-
лин из ло жио сво ју про све ти тељ ску ми сао у по гле ду обра-
зо ва ња и књи жев но сти уоп ште.235

Дру ги на слов ко ји сва ка ко за слу жу је да га по ме не мо 
је сте Жи ти је Пе тра Ве ли ка го (1772), пр ва мо но гра фи ја о 
Пе тру I на пи са на на сло вен ском је зи ку, де ло из у зет ног зна-
ча ја због свог оби ма и бо гат ства упо тре бље не до ку мен-
тар не гра ђе, и пр ва књи га срп ске тра ди ци је „ко ја је, што 
се са др жа ја ти че, ра ђе на на уч ним ме то дом“ (Ме да ко вић 
1954: 256).236Ор фе ли но ва мо но гра фи ја је би ла до бро ди-
стри бу и ра на и у Ру си ји, то ли ко да се оправ да ло из да ње 
„на ру ском је зи ку“ об ја вље но на Ака де ми ји на у ка у Санкт 
Пе тер бур гу 1774. го ди не.237 Без сум ње јед на од нај зна чај-
ни јих књи га срп ског XVIII ве ка, то ком ви ше од две сто 
го ди на од ње ног об ја вљи ва ња Ор фе ли но во Жи ти је Пе тра 
Ве ли ка го  о тво ри ло је број на пи та ња, ве за на по го то во за 
раз ли чи та из да ња и њи хо ва од ре ди шта, а ко ја су тек не-
дав но раз ре ше на (ба рем де ли мич но) за хва љу ју ћи не ким 
до ку мен ти ма про на ђе ним у ру ским ар хи ви ма.238

Ве о ма рет ко илу стро ва но из да ње Житијa Пе тра Ве
ли ка го ви ше пу та је спо ме ну то као „нај леп ша књи га срп-
ског XVI II ве ка“ и пред ста вља опи пљив до каз гра фич ког 

235 Вер зи ју Пред го во ра на мо дер ном срп ском је зи ку дао је Бо ри вој 
Ча лић (2005). О Ор фе ли но вом Ма га зи ну уп. та ко ђе: Бо шков 1975 и 1979.

236 Ре фор ма тор ска кан це ла ри ја је пот пи са ла до зво лу за штам па ње 
„Жи ти ја Пе тра Ве ли ког на илир ском је зи ку“ 27. сеп тем бра 1770; уп. ASV, 
Ri for ma to ri f. 342 (1769–1778).

237 О ре цеп ци ји Ор фе ли но вог Жи ти ја Пе тра Ве ли ка го у Ру си ји уп. 
Бо шков 1976. У по гле ду лин гви стич ког при ла го ђа ва ња ко је су ура ди ли 
Ру си, Иван Мо ку тер сма тра да је де ло већ би ло прак тич но на пи са но на 
ру ском, уз из у зе так по не ких ср би за ма (Мо ку тер 1965: 359). Што се ти че 
про да је мо но гра фи је, тре ба на гла си ти да је она за пе ла по сле 1755, го ди не 
у ко јој је беч ка цен зу ра за бра ни ла ње но ши ре ње због са др жа ја ко ји је 
оце њен као пре ви ше „ру со фил ски“ (Ге ор ги је вић 1952: 21).

238 У по гле ду из да вач ких пи та ња ве за них за мо но гра фи ју уп. Чур-
чић 2002, Дру жи нин 2000 и Ча лић 2010.
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уме ћа ку ће Те о до си је и са мог Ор фе ли на.239 Ме ђу тим, из-
гле да да су упра во ску пе илу стра ци је, ко је је Ор фе лин на 
кра ју из ра дио у тех ни ци ба кро ре за, би ле раз лог су ко ба 
из ме ђу Те о до си ја и ње го вог са рад ни ка. Од лу чан да об ја ви 
сво је де ло она ко ка ко га је за ми слио, то јест са илу стра ци-
ја ма, Ор фе лин се знат но за ду жио код Те о до си ја и био због 
то га при мо ран да на пу сти штам па ри ју од но се ћи са со бом 
не зна тан број ком пле та де ла ко је је штам пар ипак за вр шио 
и об ја вио.240 Не пу не две и по го ди не на кон што је име но-
ван за ре ви зо ра, Ор фе лин је, да кле, на пу стио ла гу ну и 
ве не ци јан ску рад њу, ко ју је у ме ђу вре ме ну зва нич но пре-
у зео Ди ми три јев не ћак, Па но Те о до си је. На кон Ор фе ли но-
вог од ла ска, у сеп тем бру 1770. го ди не, функ ци ја ре ви зо ра 
штам па ри је Те о до си је пре шла је у ру ке Гр ка Спи ри до на 
Ру ђе ри ја (Spiridon Ruggeri).

Исто вре ме но, хаб збур шка вла да би ла је за у зе та спро-
во ђе њем но ве школ ске ре фор ме (Allgemeine Schulоrdnung), 
чи ја ће при ме на би ти не за ми сли ва без штам па ри ја ко је би 
би ле у ста њу да на пра ве јед на ке уџ бе ни ке за све мо нар хиј-
ске уста но ве. Илир ска двор ска де пу та ци ја је 8. де цем бра 
1769. до не ла од лу ку о отва ра њу беч ке штам па ри је Јо зе фа 
фон Курц бе ка ко јем је усту пљен два де се то го ди шњи мо-
но пол на штам пу, тр го ви ну и увоз књи га на ћи ри лич ком 
пи сму на те ри то ри ји Хаб збур шке мо нар хи је. Са ви ше од 
150 де ла об ја вље них из ме ђу 1771. и 1792. Курц бек је по стао 
глав ни кон ку рент ку ће Те о до си је, чи ја је ак тив ност, већ 

239 Реч је о јед ном при лич но рет ком из да њу за чи је се по сто ја ње 
ду го вре ме на ни је ни зна ло. Пр ви ко ји га спо ми ње је Ди ми три је Ру ва рац 
у јед ној сту ди ји из 1887. До да нас је ди но Би бли о те ка Ма ти це срп ске по-
се ду је је дан илу стро ва ни ком плет ко ји је из вор но Ор фе лин по кло нио 
при ја те љу Пе тру Сте фа но ви ћу (Дра жић–До де ро вић–Ми јо вић 1992: 87). 
За ком пле тан спи сак до да нас по зна тих при ме ра ка уп. Гр бић 2000. Још 
је дан ком плет, ко ји са др жи мно ге илу стра ци је и но си гр бо ве Све тог рим-
ског цар ства и Кра ље ви не Угар ске не дав но се по ја вио у ка та ло гу чу ве не 
аук циј ске ку ће Сат би.

240 Илу стра ци је као и пот пи са на на слов на стра на и по све та уне ти 
су за пра во ка сни је у ма ло број не при мер ке ко је је Ор фе лин по нео са со бом 
из Ве не ци је у Но ви Сад, а та ко уре ђе не ком пле те је по ве зао ex no vo (Фо-
ри шко вић 1969; Ча лић 2010). За ви ше де та ља о илу стра ци ја ма тре ћег из-
да ња уп. Fin 2011.
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знат но сма ње на по чет ком се дам де се тих го ди на,241 по че ла 
још бр же да опа да са аустриј ском оку па ци јом Ве не ци је 
на кон Кам по фор миј ског ми ра пот пи са ног у ок то бру 1797. 
го ди не.

Ди ми три је Те о до си је је пре ми нуо у Ве не ци ји у мар ту 
1782, кад је ње го ва штам па ри ја већ уве ли ко пре шла у струч-
не ру ке не ћа ка Па на.242 Из ме ђу 1761. и 1776 (по след ња го ди-
на у ко јој на ла зи мо ње го во име у им пре су му), Ди ми три је 
Те о до си је je об ја вио око пе де сет „сер ви јан ских“ књи га. Па но 
Те о до си је je ипак на ста вио да штам па књи ге на срп ском 
до 1824. го ди не, чак и по сле оку па ци је Ве не ци је, иако је у 
то до ба мо но пол за те ри то ри је Хаб збур шке мо нар хи је већ 
био пре шао у ру ке уни вер зи тет ске штам па ри је у Пе шти. 

*

Ве не ци јан ска штам па ри ја Те о до си је вих би ла је до-
брим де лом XVI II ве ка је ди на ко ја је штам па ла књи ге за 
срп ску пу бли ку; као та ква она је има ла кључ ну уло гу за 
раз вој срп ске кул ту ре. Као од го вор на тр го вач ке ин те ре се 
ње ног вла сни ка, Те о до си је ва штам па ри ја се ни је огра ни-
ча ва ла са мо на об ја вљи ва ње ли тур гиј ских књи га, већ је 
из да ва ла и све тов на де ла: пр ви срп ски про све ти те љи – пре 
све га За ха ри ја Ор фе лин, До си теј Об ра до вић и Па вле Со ла-
рић – осла ња ли су се с по ве ре њем на ве не ци јан ску рад њу, 
си гур ни да ће та ко мо ћи да до при не су ши ре њу све тов не 
кул ту ре ме ђу сво јим су на род ни ци ма.

241 На и ме, већ 1765. го ди на пред ста вља пре крет ни цу у про дук ци ји 
ку ће Те о до си је: су де ћи по ар хив ским из во ри ма (али и исто риј ским би-
бли о гра фи ја ма), по сле овог да ту ма на руџ би не су по че ле да бу ду ма ње 
број не, а ве не ци јан ска рад ња је у про се ку штам па ла са мо не ко ли ко књи-
га на „срп ском“ је зи ку го ди шње.

242 У ма ју 1769. Па но Те о до си је до био је до зво лу да се упи ше у цех 
ка ко би на у чио за нат и по ди гао рад њу на кон Ди ми три је ве смр ти, бу ду ћи 
да би се, ка ко при зна ју Ре фор ма то ри, „све из гу би ло кад иза се бе не би 
оста вио осо бу струч ну за тај по сао и про мет и по зна ту ко ми тен ти ма, док 
у књи жар ском и штам пар ском за на ту не ма ни ког ко би то знао оба вља ти“ 
(ASV, Ri for ma to ri, f. 36, c. 319). Пр ва књи га ко ја но си Па но во име у им пре
су му је Псал тир из 1790 (Сто шић 1963: 180).
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У том сми слу, пред ност ко ју су срп ски ин те лек ту ал ци 
да ва ли ла гу ни ни је би ла ни ма ло нео сно ва на: за раз ли ку 
од беч ког дво ра, ко ји се тру дио да угу ши кул тур но бу ђе ње 
срп ског на ро да, чак и уз по моћ цен зу ре, Ве не ци ја је за хва-
љу ју ћи цен зор ском си сте му, ко ји ни је био пре ви ше строг, 
и пре све га штам па ри ма ко ји су обра ћа ли до ста па жње на 
но ве кул тур не ин те ре се, за пра во од у век омо гу ћа ва ла сло-
бод ни је кру же ње иде ја. У све тлу оног што је ре че но, ре чи 
Ла за ра Плав ши ћа (ци ти ра не на по чет ку овог по гла вља)
до бро опи су ју до при нос ко ји је мле тач ко штам пар ство 
да ло исто ри ји срп ске кул ту ре и књи жев но сти то ком 
ве ко ва.





ЗА КЉУЧ НА РАЗ МА ТРА ЊА

У кон тек сту ве ли ких дру штве но-исто риј ских до га-
ђа ја у ко је је био укљу чен у пе ри о ду од 1690. до 1780, срп ски 
на род је био при мо ран да се бо ри за од бра ну вла сти тог 
кул тур ног иден ти те та, по себ но по пи та њу сво је ве ро и спо-
ве сти. Та ква си ту а ци ја зах те ва ла је све о бу хват ну про ме ну 
у срп ској кул ту ри ко ја је до тог тре нут ка би ла чвр сто ве-
за на за на че ла пост ви зан тиј ске тра ди ци је и ко ја је, да кле, 
у ба рок ној епо хи отво ри ла вра та европ ској кул ту ри. Овај 
дуг и не увек јед но ста ван пре ла зак био је мо гућ за хва љу-
ју ћи по сре до ва њу не ких цен та ра из ван ге о граф ских гра-
ни ца Ста ре Ср би је, ко ја је у то до ба би ла по де ље на из ме ђу 
тур ске и аустриј ске оку па ци је. У та квом кон тек сту из у зе-
тан до при нос да ли су Ки јев, Бу дим и Ве не ци ја, од ко јих је 
сва ки имао по себ ну уло гу у про це су ства ра ња мо дер не 
срп ске кул ту ре. Као ли ни ју во ди љу из ме ђу ова три цен тра 
на ла зи мо лич ност Ди о ни си ја Но ва ко ви ћа, бив шег ђа ка 
Мо ги љан ске ака де ми је, ко ји је као „ма ги стер“ у Но вом Са-
ду, а по том бу дим ски епи скоп, био кул тур ни по сред ник 
и ши рио ме ђу угар ским Ср би ма мо дел пољ ско-укра јин-
ско-ру ске ма три це. 

Као што сам ре кла у уво ду, овим ра дом на ме ра ва ла 
сам да ову епо ху и за њу ве за не по ја ве об ра дим из јед не 
ши ре пер спек ти ве, као и да ре кон стру и шем сло же ни сплет 
кул тур них ути ца ја три го ре на ве де на цен тра. Свест о то ме 
да су ре зул та ти до би је ни овом сту ди јом да ле ко од ко нач-
них, на во ди ме да је пред ло жим као пре ли ми нар ни рад 
ко ји ће под стак ну ти да ља ис тра жи ва ња.
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Као што смо ви де ли, Ки јев, а по себ но Мо ги љан ска 
ака де ми ја, пред ста вљао је ви ше од по ла ве ка кул тур ни 
обра зац на ко ји су се угар ски Ср би угле да ли у пре о бра-
жа ва њу вла сти те кул ту ре: за хва љу ју ћи по сре до ва њу нај пре 
укра јин ских учи те ља ко ји су де ло ва ли ме ђу Ср би ма два-
де се тих и три де се тих го ди на XVIII ве ка, а по том срп ских 
ђа ка обра зо ва них на Ки јев ској ака де ми ји, пољ ско-укра-
јин ско-ру ски кул тур ни мо дел се ра ши рио ме ђу угар ским 
Ср би ма. Ма да је ве ћи део до ку ме на та о срп ском при су ству 
на Ака де ми ји по знат на уч ној за јед ни ци, не мо же се пре-
не брег ну ти да ки јев ски ар хи ви још увек чу ва ју гра ђу ко ја 
би мо гла би ти зна чај на за ре кон струк ци ју срп ских ве за са 
укра јин ским гра дом то ком XVIII ве ка.

Код срп ских за јед ни ца у Та ба ну/Бу ди му, Пе шти и 
Сен тан дре ји, у оно до ба имућ ни јим и еман ци по ва ни јим 
цен три ма у од но су на Срем ске Кар лов це и Но ви Сад, ви-
де ли смо ве ли ку жи вот ност, кон стант ну ини ци ја ти ву и 
упор ну мар љи вост ко јом су оне уме ле да бра не вла сти то кул-
тур но на сле ђе, ка рак те ри сти ке ко је, из ме ђу оста лог, по ка-
зу ју њи хо ву ве ћу пре ди спо зи ци ју да при хва те и аси ми ли-
ра ју на че ла и ино ва тив не иде је ко је до ла зе спо ља: упра во је 
ов де ро ђе на пр ва срп ска ин те ли ген ци ја све тов ног ка рак-
те ра ко ја је вр ло бр зо ство ри ла сво ја про све ти тељ ска на-
че ла. Обим на ко ли чи на ар хив ских до ку ме на та о ло кал ним 
срп ским за јед ни ца ма, ко је су об ја ви ли срп ски и ма ђар ски 
на уч ни ци, пред ста вља у том сми слу дра го це ну ба шти ну 
ко ја за слу жу је да бу де ду бље про у че на. 

У по гла вљу по све ће ном Ве не ци ји оста вљен је ши ри 
про стор пи та њу срп ске књи ге и штам пе, по себ но кроз пра-
ће ње ра да ти по гра фи је Гр ка Ди ми три ја Те о до си ја у ко јој 
су се штам па ле књи ге на „илир ском“ пи сму за срп ску пу-
бли ку. Са ши ре тач ке гле ди шта, са сво јим штам па ри ја ма 
и ли бе рал ном по ли ти ком, Ве не ци ја је де ло ва ла као по сред-
ник из ме ђу бал кан ских на ро да и европ ског За па да, укљу-
чу ју ћи и Ср бе у нај ши ре кул тур не по кре те епо хе ко ји су 
се де ша ва ли у „ста рој Евро пи“. Би ло би оди ста за ни мљи во 
про ду би ти ис тра жи ва ња о срп ској град ској за јед ни ци, ко ју 
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смо ви де ли да је дво стру ким ни ти ма ве за на за Грч ко брат-
ство Све тог Ђор ђа: ар хи ви Грч ке шко ле мо гли би у том 
сми слу да пру же ин те ре сант не од го во ре.

Ко нач но, што се ти че Ди о ни си ја Но ва ко ви ћа, лич но-
сти ко ја је пре ду го би ла го то во за бо ра вље на, али ко ја је у 
по след ње вре ме при ву кла па жњу и срп ских на уч ни ка, 
упу ћу јем на не ку на ред ну сту ди ју, у ско ри јем из да њу, у 
ко јој ће се на ћи до дат на гра ђа из мо је док тор ске те зе. Осим 
што сам ре кон стру и са ла Ди о ни си је ву би о гра фи ју и ње го-
во де ло ва ње на осно ву до ку ме на та ко ји се чу ва ју у ар хи-
ви ма Срем ских Кар ло ва ца и Сен тан дре је, на сто ја ла сам 
да у пр ви план ста вим ње го ву пе да го шку ак тив ност и по-
ку ша је да мо дер ни зу је срп ски школ ски си стем пре ма ки-
јев ском мо де лу, по ку ша ва ју ћи да до де та ља ана ли  зирам 
про грам ко ји је пред ло жио, чак и у по гле ду ко ри шће них 
тек сто ва. У пред ста вља њу књи жев ног де ла Ди о ни си ја Но-
ва ко ви ћа, ко је је углав ном оста ло у ру ко пи сном об ли ку, 
сма тра ла сам ко ри сним да пру жим то по гра фи ју ру ко пи са 
ко ји су да нас по зна ти на уч ној за јед ни ци (до да ју ћи не ке 
но ве по дат ке) и пред лог за ана ли зу тек ста Сло во о по хва лах 
и пол зе На ук сво бод ных, ко ји све до чи о то ме да би се Ди о-
ни си је Но ва ко вић мо гао с пра вом де фи ни са ти као нај ве ћи 
пред став ник пр ве фа зе срп ског про све ти тељ ства, чи сто 
цр кве ног ка рак те ра.





БИ БЛИ О ГРА ФИ ЈА

СКРА ЋЕ НИ ЦЕ
1. Би бли о те ке, ар хи ви и уста но ве

АСА НУК = Ар хив Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти (Срем ски 
Кар лов ци)

АСПЕБ = Ар хив Срп ске пра во слав не eпархије бу дим ске (Сент-
андре ја)

БГБ = Би бли о те ка гра да Бе о гра да
БМС = Би бли о те ка Ма ти це срп ске
МС = Ма ти ца срп ска
МСПЦ = Mузеј Срп ске пра во слав не цр кве
НБС = На род на би бли о те ка Ср би је
ПБ = Па три јар шиј ска би бли о те ка
СА НУ = Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти
СКД = Срп ско културно дру штво (За греб)
СКЗ = Срп ска књи жев на за дру га

АSV = Ar chi vio di Sta to, Ve ne zia (Др жав ни aрхив Ве не ци ја)

2. Пе ри о ди ка

Глас СКА = Глас Срп ске кра љев ске ака де ми је
Гла сник  СУД = Гла сник Срп ског уче ног дру штва
Гла сник СПЦ = Гла сник Срп ске пра во слав не цр кве
Го ди шњак ФФНС = Го ди шњак Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом 

Са ду
Ле то пис МС = Ле то пис Ма ти це срп ске 
Ље то пис СКД = Ље то пис Срп ског културног дру штва
При ло зи КЈИФ = При ло зи за књи жев ност, је зик, исто ри ју и фол-

клор
РМВ = Рад му зе ја Вој во ди не
Спо ме ник СКА/СА НУ = Спо ме ник Срп ске кра љев ске ака де ми је
ТКДА = Тру ды Ки ев ской Ду хов ной ака де мии
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ТО ДРЛ = Тру ды От де ла древ не рус ской ли те ра ту ры
Збор ник МСДН = Збор ник МС за дру штве не на у ке
Збор ник МСИ = Збор ник МС за исто ри ју
Збор ник МСКЈ = Збор ник МС за књи жев ност и је зик
Збор ник МСЛУ = Збор ник МС за ли ков не умет но сти
Збор ник МСС = Збор ник МС за сла ви сти ку
Збор ник МСФЛ = Збор ник МС за фи ло ло ги ју и лин гви сти ку

HUS = Har var d U kra i ni an  Stu di es
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ЗАХВАЛНИЦА

Ова књи га  је на ста ла из мо је док тор ске ди сер та ци је 
под на сло вом Ки јев–Бу дим–Ве не ци ја. Цен три ства ра ња 
срп ске кул ту ре XVI II ве ка. По сред нич ка уло га Ди о ни си ја 
Но ва ко ви ћа, ко ју сам од бра ни ла у но вем бру 2012. на Де-
парт ма ну за лин гви сти ку и књи жев ност (Одсек за слави-
сти ку) Уни вер зи те та у Па до ви.

За стал ну по др шку и дра го це не са ве те ко је ми је пру-
жи ла то ком пи са ња и ре ви зи је мог ра да же лим да се за-
хва  лим пр вен стве но сво јој мен тор ки, проф. До ро ти Гил 
(Dorota Gil) са Уни вер зи те та у Кра ко ву, те свим про фе со-
ри ма са Ка те дре за сла ви сти ку Уни вер зи те та у Па до ви, по-
 себ но Ро за ни Бе на кјо (Ro san na Be nac chio), Ма ри ја лу и зи 
Фе ра ци (Ma ri a lu i sa Fer raz zi), Ха ну Стен виј ку (Han Ste en wijk) 
и Со фи ји Ца ни (So fi a Za ni), ко је сма трам сво јим менторима 
и са ко ји ма ми је да нас част и за до вољ ство да са ра ђу јем.

Та ко ђе, ве о ма се за хва љу јем проф. Ро за ни Мо ра би то 
(Rosanna Morabito) са Уни вер зи те та у На пу љу „L’Ori en ta le“, 
те про фе со ри ма Ни ко ли Гр ди ни ћу, Све тла ни То мин и На-
та ши По ло ви ни са Уни вер зи те та у Но вом Са ду, Сне жа ни 
Ми лин ко вић, Слав ку Пе та ко ви ћу и Мир ки Зо го вић са 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду, и, ко нач но, оцу Вла ди ми ру Ву ка-
ши но ви ћу са Бо го слов ског фа кул те та у Бе о гра ду за вред-
не са ве те и при ја тељ ство ко је су ми пру жа ли то ком ових 
го ди на.

То ком ис тра жи ва ња у Ита ли ји и Ср би ји би ла ми је 
на ро чи то дра го це на са рад ња са осо бљем за по сле ним у 
сле де ћим би бли о те ка ма и уста но ва ма: Bi bli o te ca di  Lin gu e  
An glo-ger ma nic he  e  Sla ve  dell ’Università de gli  Stu di  di  Pa do va, 
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Ar chi vio di  Sta to di  Ve ne zia, Bi bli o te ca  Mar ci a na di  Ve ne zia, 
На род на би бли о те ка Ср би је, Па три јар шиј ска би бли о те ка 
у Бе о гра ду, Би бли о те ка Му зе ја Срп ске пра во слав не цр кве 
у Бе о гра ду и Би бли о те ка Ма ти це срп ске у Но вом Са ду (по-
себ но са рад ња са Ра ди во јем До де ро ви ћем, Је ле ном Ко ва чек 
Све тли чић, Ми ли цом Пје вач и Со њом Ива но вић). Што се 
ти че пре тра ге ар хив ских до ку ме на та ве за них за Ди о ни-
си ја Но ва ко ви ћа, мо рам да се за хва лим за по сле ни ма у ар-
хи ву Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти у Срем ским 
Кар лов ци ма и ар хи ву Срп ске пра во слав не епар хи је бу-
дим ске у Сен тан дре ји.

По себ но сам за хвал на пре во ди о цу, Кри сти ни Ко прив-
шек, због стр пље ња и по све ће но сти ко је је по ка за ла пре во-
де ћи мој рад на срп ски је зик, као и из да вач кој ку ћи „Ака дем-
ска књи га“ ко ја је при ми ла ру ко пис за еди ци ју „Хо ри зон ти“.

Ко нач но, уз из ра зе ду бо ког по што ва ња ве ли ко хва ла 
мом дра гом при ја те љу Ла зи Чур чи ћу и пре ми ну лом про-
фе со ру Бо ри во ју Ма рин ко ви ћу, чи је сту ди је и ис тра жи-
ва ња пред ста вља ју за ме не кон стант ни осло нац и из вор 
на дах ну ћа за про у ча ва ње срп ске кул ту ре XVIII ве ка.
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ри ја (Gi nam mi) 149, 150 

Ђи на ми, Мар ко (Gi nam mi, Mar-
co) 150

Ђу ре ма рић, Јо ван 104, 109

Епи кур 67
Ер јо мин, Игор Пе тро вич (Ере-

мин, Игорь Пе тро вич) 64
Ер чић, Вла сти мир 19, 76, 86

Же фа ро вић, Хри сто фор 39, 102, 
120

Жив ко вић, Ми хај ло 125
Жив ко вић, Си не си је 138

За бо ров ски, Ра фа ил (За бо ров-
ский, Ра фа ил) 55, 76

За гу ро вић, Је ро лим 150
За не, ве не ци јан ска штам па ри ја 

(Zanè) 158 
Зи за ни, Ла врен тиј И. (Зи заній, 

Ла врентій I.) 60
Зи чи, Иштван (Сте ван) (Zichy, 

István [Ste van]) 101, 108
Зи чи, Ми клош (Zichy, Miklós) 109
Зи чи, Пе тар (Zichy, Pe tar) 108
Зма је вић, Виц ко 160, 161
Зор зи, Ма ри но (Zor zi, Ma ri no) 

153, 154

Ива нић, Ду шан 87
Ивер ну лу, Ан тим, епи скоп (Ivi-

re a nul, An tim) 151
Иве тић, Еђи дио 159, 161, 162
Ивић, Алек са 42, 43
Иг ња то вић, Ја ков 101, 122, 138
Изинг, Ери ка (Ising, Eri ka) 89
Ин фе ли зе, Ма рио (In fe li se, Ma-

rio) 152, 153, 154, 155, 156, 165
Иса је вич, Ја ро слав Дми тро вич 

(Ісаєвич, Яро слав Дми тро вич) 
50

Ја вор ски, Сте фан (Явор ский, 
Сте фан) 53, 65, 66, 68, 70, 71, 
80, 84
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Јак шић, Иван 25, 98, 104, 105, 106, 
107, 112

Јак шић, Ми лу тин 94, 127, 128, 
129, 130, 131, 133

Јан ко вић, Ема ну ил 43, 164
Ја пун џић, Мар ко 161
Ја син ски, Вар ла ам (Ясин ский, 

Вар ла ам) 60
Ја чов, Мар ко 159, 161
Jеленек, Ма теј 87
Је ли са ве та Пе тров на, ру ска ца-

ри ца 30, 47, 160
Је неи, Ка рољ 25, 98, 105, 106, 107
Јо ван Да ма скин 65, 71
Јо ва но вић Бал тић, Си ме он 83
Јо ва но вић Ви дак, Ви ћен ти је 32, 

38, 76, 77, 78, 134, 135, 138
Јо ва но вић, Ми ле на 77
Јо ва но вић, Мир ко 56, 82, 83
Јо ва но вић Ша ка бен та, Ар се ни-

је IV 29, 37, 39, 94, 126, 128, 132, 
133, 134

Јо сиф II 31, 32, 109, 138
Ју ли нац, Па вле 136, 168

Кај перт, Хел мут (Ke i pert, Hel mut) 
89 

Кан те мир, Ди ми три је (Di mi trie 
Can te mir) 93

Кап те рев, Ни ко лај Фјо до ро вич 
(Кап те рев, Ни ко лай Фе до ро-
вич) 26

Ка ра ман, Ма те 160, 161
Ка ра та на сис, Ата на си ос Е. (Ka-

rat ha nas sis, At ha nas si os E.) 28
Кар ло VI, цар Све тог рим ског 

цар ства 29
Ка сте лан, Жорж (Ca stel lan, Ge or-

ges) 27, 33
Ка та ри на II, ру ска ца ри ца 31, 32, 

33, 136, 165
Квин ти ли јан 65
Ки ри ло вић, Ди ми три је 41, 74, 

77, 113

Ки ри ло вић, Со фро ни је 87, 124, 
135

Кли мов ски, Тро фим (Кли мов-
ський, Тро хим) 76

Кња зеф, Алек сис (Kni a zeff, Ale-
xis) 72 

Ко за чин ски, Ма ну ил 38, 76, 78, 
81, 84, 86, 116

Ко лер (гроф), Фра ња Кса вер фон 
Нађ-Ма ња (Franz Xa ver Kol ler 
von Nagy-Mánya) 31, 41

Ко ло нић, Ле о полд, кар ди нал 
102, 151

Кон стан тин из Сту де ни це 39
Кон стан тин Остро шки 50
Кон стан ти н Па вло вич Ро ма нов, 

велики кнез 33 
Ко пер ник, Ни ко ла 67
Кор вин, Ма ти ја (Hunyadi, Má-

tyás) 97
Ко стић, Ми та 22, 23, 26, 28, 30, 

31, 32, 40, 41, 87, 92, 151
Ко стић, Стра хи ња 42
Ко ха нов ски, Јан (Koc ha now ski, 

Jan) 62
Ко ха нов ски, Пјо тр (Koc ha now-

ski, Pi o tr) 62
Ко чу бин ски, Алек сан дар Алек-

сан дро вич (Ко чу бин ский, 
Алек сан др Алек сан дро вич) 
26

Ко ша ри, До мо кош (Kosáry, Do-
mo kos) 41

Креј крафт, Џејмс (Crac raft, Ja mes) 
68, 69, 70

Кри жа нов ски, Ва си ли је (Крыжа-
нов ский, Ва си лий) 86, 93 

Кри зо ло рас, Ема ну ел (Chryso-
lo ras, Ma nuil [Im ma nu il]) 156

Кро ков ски, Ио а саф (Кро ков-
ський, Йоа саф) 121 

Ксан то пу лу-Ки ри а ку, Ар те мис 
(Xant ho po u lou-Kyri a kou, Ar-
te mis) 144
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Ку ла ков ски, Пла тон (Ку ла ков-
ский, Пла тон) 76

Курц бек, Јо зеф фон (Kurzböck, 
Jo seph von) 42, 43, 139, 171 

Ла зар, цар 103
Ла за ре вић, Сте фан 97
Ла лић, Сре до је 30
Лан ге, Јо а хим (Lan ge, Jo ac him) 89
Ла сто виц ки, Јо ван 76
Ле ван дов ски, Ти мо теј (Ле ван-

довськи й Ти мофій) 76
Ле вин, Па у ли на (Le win, Pa u li na) 

58, 61, 62
Ле ви тер, Лу ци јан Р. (Le wit ter, 

Lu cjan R.) 50, 60
Ле виц ки, Пла тон (Ле вицьки й, 

Пла тон) 85 
Ле о полд I, цар Све тог рим ског 

цар ства 22, 23, 24, 37, 100, 102, 
107

Ле о полд II, цар Све тог рим ског 
цар ства 111

Ле шчи лов ска, Ина Ива нов на 
(Лещилов ская, Ин на Ива нов-
на) 28

Ли тви нов, Вла ди мир Дми три-
е вич 62 

Лов чан ски, Ге ор ги је 124, 125
Ло ма ђи стро, Бар ба ра (Lo ma gi-

stro, Bar ba ra) 161
Лу жни, Ри шард (Łużny, Ryszard) 

24, 50, 60, 62, 63, 64, 65, 69

Љу ба вић, Ђу рађ 141, 147, 148
Љу ба вић, Те о дор 141, 147, 148
Љу бо је вић, Ата на си је 120

Ма ври ди, Фа ни (Ma vro i di, Fa ni) 
143, 144, 145, 148

Ма га ра ше вић, Ге ор ги је 138
Ма јер хо фер, Ан дре ас (Me i er ho-

fer, An dre as) 119

Ма јер хо фер, Ђор ђе (Me i er ho fer, 
Ge org) 115

Ма зе па, Иван Стје па но вич (Ма-
зе па, Іван Сте па но вич) 54

Мак си ми ли јан Ема ну ел II Ба-
вар ски 21

Мак си мо вић, Ми ха и ло 44
Ман кив ски, Ва ле риј К. (Мань-

ківський, Ва лерій К.) 56, 76 
Maрија Те ре зи ја, ца ри ца 23, 30, 

31, 40, 41, 42, 43, 79, 106, 108, 
109, 132

Ма ри јан, Вла до 24, 100, 106, 107, 
109, 110

Ма рин ко вић, Бо ри во је 85, 88, 93, 
94, 147, 148, 149, 150, 214

Ма ру ци, Па но (Ma ruz zi, Pa no) 
154, 157, 165

Ма сљук, Ви та ли Пе тро вич (Ма-
слюк, Віталій Пе тро вич) 62

Ме да ко вић, Де јан 23, 101, 114, 122, 
124, 125, 170

Ми јо вић, Дра ги ца 171
Ми лаш, Ни ко дим 159, 160, 161
Ми ло ше вић, Ми ха и ло 124
Ми лу ти но вић, Иван 102, 104, 

109
Ми ро са вље вић, Вељ ко 93, 131
Ми тју ров, Бо рис Ни ки фо ро вич 

(Митюров, Бо рис Ни ки фо ро-
вич) 50

Мит ке вич, Је ро ним 85
Ми ха и ло вић, Га ври ло 126, 128, 

130
Ми ха и ло вић, Ге ор ги је 165
Ми хај лов ски, Пе тар 76
Мје нац ки, Јо ван 76
Мла де но вић, Алек сан дар 77, 78, 

79
Mлођановски, То маш (Młod zi a-

now ski, To masz) 70
Мо ги ла, Пе тар (Мо ги ́ ла, Пе трó) 

51, 52, 53, 54, 56, 57, 60, 68
Мо ку тер, Иван 26, 170
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Мо ра би то, Ро за на (Mo ra bi to, Ro-
san na) 22, 26, 37, 40, 74, 75, 77, 
78, 79, 151, 161

Мо ро зов, Пјо тр Оси по вич (Мо-
ро зов, Пе тр Оси по вич) 65 

Мр каљ, Са ва 164
Му шиц ки, Лу ки јан 44, 138, 139, 

164
Му шка ти ро вић, Јо ван 100, 138

На по ли, Ма ри ја (Na po li, Ma ria) 
149, 150

На у мов, Алек сан дер (Na u mow, 
Alek san der) 24, 26, 50

Не гре бец ки, Ила ри он (Не гре-
бецьки й, Ила ри он) 85

Не ми ров ски, Јев ге ниј Лво вич 
(Ne mi rov skij, Ev ge nij L’vo vič) 
146, 147, 149 

Не на до вић, Па вле 40, 77, 78, 16
Ни чик, Ва ле ри ја Ми хај лов на 

(Ни чик, Ва ле рия Ми хайлов-
на) 62

Но ва ко вић, Ди о ни си је 9, 11, 14, 
15, 16, 44, 48, 53, 84, 85, 86, 87, 
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 115, 
119, 121, 123, 124, 125, 127, 128, 
129, 130, 131, 132, 133, 168, 175, 
177, 213, 225

Но ва ко вић, Сте фан 43, 44, 139

Об ра до вић, До си теј 28, 47, 172, 
225

Ови ди је 62
Ог ња но вић, Ан дри ја 113
Окен фус, Макс Ј. (Oken fuss, Max 

J.) 50, 51, 56, 73
Оки, ве не ци јан ска штам па ри ја 

(Oc chi) 158 
Ори ген 67
Ор лан ди ни, ве не ци јан ска штам-

па ри ја (Or lan di ni) 158 

Ор фе лин, За ха ри ја 28, 39, 42, 43, 
86, 88, 89, 93, 142, 163, 164, 166, 
167, 168, 169, 170, 171, 172, 225

Осто јић, Ва си ли је 119, 123, 124
Осто јић, Ти хо мир 89, 169

Па вић, Ми ло рад 39, 66, 76, 103, 
166 

Па вло вић, Ви са ри он 38, 77, 83, 
86, 87, 94, 138

Па ду нов ски, Пе тар (Па ду нов-
ськи й, Пе тро) 76

Па ла ди ни, Фи ли по М. (Pa la di ni, 
Fi lip po M.) 162

Па лић, Ми лен ко 26, 31, 32, 110
Пан тић, Ми ро слав 147, 148, 155, 

162, 163, 166, 167
Па ра цел зи јус 67
Пе де рин, Иван 162
Пе лу зи, Си мо не та (Pe lu si, Si mo-

net ta) 143, 146, 147, 150, 156
Пе тар Ве ли ки, ру ски цар 20, 26, 

27, 28, 37, 39, 47, 49, 54, 55, 72, 
74, 75, 80, 92, 163, 164, 170

Пет ко вић, Са ва 85
Пе тров, Ни ко лај Ива но вич (Пе-

тров, Ни ко лай Ива но вич) 26, 
52, 55, 56, 58, 60, 62, 63, 65, 67, 
70, 76, 81, 82, 84

Пе тро вић, Ма ка ри је 83
Пе тро вић, Мој си је 37, 38, 39, 73, 

75, 85, 151
Пе ца на, ве не ци јан ска штам па-

ри ја (Pez za na) 149, 158 
Пе ци њач ки, Сре та 112
Пи ко ло ми ни, Ене ја Сил ви је 21, 

22
Плав шић, Ла зар 141, 161, 173
Пла тон 60, 67
Плу ми дес, Ге ор ги ос С. (Plo u mi-

des, Ge or gi os S.) 157, 164, 165, 166 
По ли дор Вер ги ли је Ур бин ски 

(Po li do ro Vir gi lio da Ur bi no) 93
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По ли кар пов, Фјо дор По ли кар-
по вич (По ли кар пов, Фе дор 
По ли кар по вич) 74, 79

По лоц ки, Си ме он (По лоцьки й, 
Си ме он) 63, 66, 70

Пон та но, Ја ко по (Pon ta no, Ja co-
po) 62, 64

По пов, Че до мир 84
По по вић, Ви ћен ти је 113
По по вић, Ди о ни си је 124
По по вић, Ду шан Ј. 24, 98, 99, 115
По по вић, Јеф ти ми је 120
По по вић, Јо ван Сте ри ја 138
Пот, Иштван (Póth, István) 95, 97, 

98, 100, 108, 112, 113, 116, 139
Пра три ђе, Мо ни ка (Pra trid ge, 

Mo ni ca) 66
При би ће вић, Ва ле ри јан 56, 82
Про ко по вич, Те о фан (Фе о фан) 

53, 57, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 
74, 79, 80, 84, 86, 92, 93, 151, 165

Псе у до-Ди о ни си је Аре о па гит 93
Пто ло меј 67
Пут ник, Мој си је 124
Пу фен дорф, Са му ил (Pu fen dorf, 

Sa muel von) 92, 93

Ра ди ви лов ски, Ан то ниј (Ра ди-
ви ловськи й, Ан тоній) 66

Ра ди во је вић, Ар се ни је 40, 138
Ра дој чић, Ни ко ла 75, 84
Ра до нић, Јо ван 21, 23, 26, 151
Ра јић, Јо ван 28, 43, 44, 66, 77, 83, 

84, 86, 135
Рај ко вић, Ђор ђе 43, 151
Рај ко вић, Пе тар 77 
Ра кић, Ви ћен ти је 44, 139
Ра кић, Ђор ђе 169
Ра ко ци, Фра ња II (Rákóczi, Fe-

renc II) 109
Рам па це то, ве не ци јан ска штам-

па ри ја (Ram paz zet to) 149 
Ре ђеп, Јел ка 21

Рељ ко вић, Ма ти ја 44
Ре мон ди ни, ве не ци јан ска штам-

па ри ја (Re mon di ni) 165 
Ре ни јус, Јо ха нес (Rhe ni us, Jo han-

nes) 89
Ре цо ни ко, Кар ло, кар ди нал (Rez-

zo ni co, Car lo) 160
Рим ски, Пе тар 103, 116, 117
Ри сто вић, Не над 66
Рок сан дић, Дра го 29, 159
Ру ва рац, Ди ми три је 74, 75, 84, 

85, 89, 90, 91, 93, 171
Ру дја ков, Па вел М. (Рудяков, 

Па вло Ми ко лайович) 30 
Ру ђе ри, Спи ри дон (Rug ge ri, Spi-

ri don) 171

Са ла вил, С. (Sal la vil le, S.) 85, 121
Са мар џић, Ра до ван 21, 24
Са нин, Ге на диј Алек сан дро вич 

(Са нин, Ген на дий Алек сан-
дро вич) 28

Сар би јев ски, Ма ци еј К. (Sar bi-
ew ski, Ma ci ej K.) 62

Са ро, ве не ци јан ска штам па ри-
ја (Sa ro) 156 

Све ти Ав гу стин Хи пон ски 92
Си ги смунд Лук сем бур шки, угар-

ски краљ 97
Си ги смунд III Ва са, пољ ски краљ 

50, 51
Си до рен ко, Алек сан дер (Sydo-

ren ko, Alek san der) 50, 52, 53, 
54, 55, 57, 58, 59, 61, 67, 69

Ска ли ђе ро, Ју ли јус Це зар (Sca-
li ge ro, Gi u lio Ce sa re [Sca li ger, 
Ju li us Ca e sar]) 62, 64

Скар га, Пјо тр (Skar ga, Pi o tr) 63
Скер лић, Јо ван 81, 84, 102
Ско во ро да, Гри го риј (Ско во ро-

да, Гри горій) 68
Сли јеп че вић, Ђо ко 21, 26
Смир нов, Сер геј К. (Смир нов, 

Сергeй К.) 72



Смо триц ки, Ме ле ти је 51, 60, 74, 
79

Со ла рић, Па вле 164, 165, 166, 172
Со фи ја, ру ска ца ри ца 20
Со фрић, Па вле 101, 111
Ста јић, Ва са 38
Ста ни са вљев, Сте ван 82
Сте фа но вић Вен цло вић, Га врил 

39
Сте фа но вић, Пе тар 171
Сто ја но вић, Љу бо мир 147
Стој ков, Ар се ни је 82, 83
Стој ко вић, Ата на си је 44, 139
Сто шић, Ду ши ца 39, 139, 151, 165, 

167, 172 
Сто шић, Љи ља на 122
Стра дом ски, Јан (Stra dom ski, 

Jan) 50
Стра тиј, Jaрослава Mихајловна 

(Стратій, Яро сла ва Ми хай-
лов на) 62, 69

Стра ти ми ро вић, Сте фан 43
Сту пе рих, Ри хард (Stup pe rich, 

Ric hard) 63
Су а рез, Фран ци ско (Suárez, Fran-

ci sco) 70
Су во ров, Мак сим 38, 74, 75, 76, 

78, 81, 82, 116
Су во ров, Пе тар 38, 74

Тај бел, Ј. К. (Te ibel, J. K.) 43
Та со, Тор ква то 64
Твар дов ски, Са му ел Л. (Twar-

dow ski, Sa muel L.) 62
Те ке ли ја, Са ва 44, 138, 139
Те нец ки, Сте фан 120
Те о до си је, Ди ми три је (The o dos-

si ou, Di mi tri os) 11, 14, 16, 43, 
88, 142, 151, 152, 154, 155, 157, 
158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 
166, 167, 168, 169, 171, 172, 176, 
195, 200, 220

Те о до си је, Па но (The o dos si ou, 
Pa no) 11, 14, 152, 171, 172, 220

Те о фа но вић, Ар се ни је 92
Тер зин, Ла зар 113
Ти је по ло, Ма ри ја Фран че ска 

(Ti e po lo, Ma ria Fran ce sca) 144
Ти мо ти је вић, Ми ро слав 22, 37, 

121, 122
Тол стој, Пе тар Ан дре је вич (Тол-

стой, Пëтр Ан дре е вич) 27
То мић, Јо ван 159, 160, 161, 163
То не ти, Eуриђо (To net ti, Eu ri gio) 

144 
То ре зан, Ан дреа (Tor re san, An-

drea) 148
Тр ла јић, Гли го ри је 44, 138
Туп та ло-Ро стов ски, Ди ми триј 

(Туп та ло-Ро стовськи й, Ди-
ми трій) 66

Уро ше вић, Ми ли во је 35
Уро ше вић, Сте ван 91

Фел би гер, Јо хан И. (Fel bi ger, Jo-
hann Ig naz von) 41

Фе ра ци, Ма ри ја лу и за (Fer raz zi, 
Ma ri a lu i sa) 64, 213

Фин, Мо ни ка (Fin, Mo ni ca) 9, 28, 
89, 170, 171, 225

Фла шар, Ми рон 38
Фло ров ски, Ге ор гиј Ва си ље вич 

(Фло ров ский, Ге ор гий Ва-
сильевич) 68, 71 

Фо ит, Пал (Vo it, Pál) 97, 101, 102, 
103, 104, 112, 118, 124, 125

Фо ри шко вић, Алек сан дар 169, 
171

Фрајнд, Мар та 84

Хар лам по вич, Кон стан тин Ва-
си ље вич (Хар лам по вич, Кон-
стан тин Ва сильевич) 50, 73

Хеш, Ед гар (Hösch, Ed gar) 22, 26, 
27, 33, 36
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han M.) 51, 53, 54, 60
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Chri stoph) 89 
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Ча лић, Бо ри вој 170, 171
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helm) 146
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О АУТОРКИ

Моника Фин (1982) магистрирала је Евроамеричке 
језике и књижевност на Универзитету у Падови 2008. го-
дине (специјализација у језицима: руски, мађарски, српско- 
-хрватски), затим је докторирала на Славистици на истом 
уни верзитету 2012. године одбранивши докторску ди сер-
та цију под називом: Кијев–Будим–Венеција, центри ства
ра ња српске културе XVIII века. Посредничка улога Дио
ни сија Новаковића (ментор: проф. Дорота Гил).

Од 2013. године доцент је по уговору на студијама 
Српског и хрватског језика и књижевности на истом уни-
вер зитету. Од 2014. запослена је на постдокторским сту-
дијама, на истраживачком пројекту „The interconfessional 
polemic between the Orthodox Serbs and the Catholic Church 
in the manuscripts of Gerasim Zelić“ (супервизор: проф. Хан 
Стенвијк).

Њена досадашња истраживања била су превасходно 
концентрисана на српску културу и књижевност XVIII 
века, са посебним освртом на Д. Новаковића, З. Орфелина 
и Д. Обрадовића. 



Моника Фин
ЦЕНТРИ СРПСКЕ КУЛТУРЕ XVIII ВЕКА

АКАДЕМСКА КЊИГА
Нови Сад, Пашићева 6
Телефон: 021/4724-924

www.akademskaknjiga.com
e-mail: akademskaknjiga@neobee.net

Лектура и коректура
Ана Кукољ

Компјутерски слог
Владимир Ватић, ГРАФИТ, Петроварадин

ISBN 978-86-6263-080-3

2015

CIP – Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад

930.85(=163.41)(450.341)”17”
930.85(=163.41)(439 Budim)”17”
930.85(=163.41)(477.41)”17”

ФИН, Моника
Центри српске културе XVIII века : Кијев-Будим-Венеција / Моника Фин ; пре-

вела с италијанског Кристина Копрившек. – Нови Сад : Академска књига, 2015. 
– 226 стр. ; 23 cm. – (Библиотека Хоризонти)
Превод дела: I centri di formazione della cultura serba nel Settecento / Monica Fin. – Стр. 9-11: 
Предговор / Дорота Гил. – Библиографија. – Регистар.

ISBN 978-86-6263-080-3

a) Срби – Културна историја – Венеција – 18. в. b) Срби – Културна историја – Будим – 18. в. 
c) Срби – Културна историја – Кијев – 18. в.

COBISS.SR-ID 295089415




