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ОБРАЗОВНО-ПРОСВЕТИТЕЉСКИ ТРАГОВИ
ИСАИЈЕ НОВАКОВИЋА

ЧЕДОМИР ДЕНИЋ✳

С а ж е т а к. – Исаија Новаковић (око 1715 – између 1791. и 1797) био је ђак и 
пострижник манастира Ораховице (Славонија). По завршетку словенске грама-
тичке школе и богословског курса у Пакрацу, филозофије и теологије у Кијев-
ској академији, Исаија је био магистар тих двеју школа у Пакрацу, Сентандреји 
и словенско-латинске  школе у Карловцима; војни капелан Градишке регименте, 
парох у Коморану и будимској околини, члан Конзисторије Будимске епархије, 
духовник, игуман манастира Ковина пред његово укидање (1776), а затим је пре-
мештен у манастир Грабовац. 

Кључне речи: сеобе, манастир, Кијев, школе, Русија, Нова Србија, учитељ, испо-
ведник (духовник)

КУЛТУРОЛОШКИ КРОКИ ЦЕНТРАЛНЕ СЛАВОНИЈЕ (16–18. ВЕК) 

Уз напредовање турске војске с балканског југоистока према Хрватској 
и Угарској (Крбавска 1493. и Мохачка битка 1526) страдало је мноштво 
људи, кућа, богомоља, осталих материјалних и духовних добара, а по-
већао се број православних досељеника у Славонију.1 Они су на месту 
запуштеног и тесног манастира Ремете, у Нахији Ораховица,2 подно Па-
пука и Крндије, подигли већи манастир, Ораховицу. 

Пожешки санџак-бег Мурат је (фебруара?) 1542. освојио град и тврђа-
ву Ораховицу, центар истоименог властелинства,3 уз помоћ тамошњих 
хришћана–дојављивача4 незадовољних својим земљопоседником и поло-
жајем. Она је од 1545. године била седиште Ораховичког кадилука, неко 
време и Пожешког санџака, или само боравиште појединих његових 

✳ cedomir.denic38@gmail.com

1 Небојша С. Шулетић, Становништво санџака Пакрац према попису из 1565. године, 
Зборник о Србима у Хрватској, бр. 9, САНУ, Београд 2015, 27.

2 Stanko Andrić, Podgorje Papuka i Krndije u srednjem vijeku: Prilozi za lokalnu povijest (prvi 
dio), Scrinia Slavonica, Vol. 8, No 1 (Slavonski Brod, listopad 2008), str. 102. 

3 S. Andrić, Podgorje Papuka i Krndije u srednjem vijeku..., str. 79/godina 1537. i 1542; str. 
94/studeni 1537; 95/veljača? 1542.

4 Ešref  Kovačević, Muhimme deft eri, dokumenti o našim krajevima, Sarajevo: Orijentalni 
institut, 1985, 104/105.
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ЧЕДОМИР ДЕНИЋ санџакбегова.5 У обновљеној Пећкој патријаршији (1557) манастир Ора-
ховица је било седиште Пожешке митрополије6 и развио се у духовни 
и културни центар православних у Славонији и Барањи. Образованији 
калуђери су се у њему бавили преписивањем књига, првенствено бого-
службених, на српскословенском језику (србуље), школом за системат-
ско описмењавање ђака на њему и припремом свештеничког подмлатка 
за манастирске и парохијске службе.7 
За тако сложене послове, своју обнову и одржавање манастири су све 
чешће слали скупљаче милостиње по српским и другим православним 
земљама на балканско-панонским просторима и ван њих, од млетачких 
до блискоисточних, молдавских, па и до Русије – једине словенске др-
жаве заштитнице православних поданика под турском, млетачком и 
хабзбуршком влашћу. Из ње су доносили највише дарова (одежде, бо-
гослужбене књиге, једнократне или вишекратне новчане помоћи), према 
примљеној даровној дипломи и распореду.8 
Царском даровницом од августа 1588. манастир Папраћа (у Босни под 
турском влашћу) стекао је право на руску милостињу у неодређеним 
временским размацима; новом даровницом (од 30. 9. 1645) њено време 
је ограничено на сваких 8 година. С подручја под хабзбуршком влашћу 
сремски манастир Хопово, рецимо, могао је по њу од 8. 8. 1641 – после 
сваких 7–8 година, док је Крушедол 29. 10. 1684. почео с њеним при-
купљањем у неодређено време; Лепавина, из северне Хрватске (од 31. 
јануара 1651) – сваких 7 година.9

Обли жња Ораховица из „турске” Славоније у тим изворима (С. М. 
Димитријевић, В. Ђерић) није поменута, мада је 1650. године прими-
ла руску помоћ, и касније повремено ишла по њу.10 Док су калуђери 
из Лепавине по православним земљама скупљали милостињу за њену 
обнову, молдавски војвода Василије Лупу (1650) и руски цар Алексеј 
Михаиловић (1651) дали су им богате прилоге и дипломе да и надаље 
долазе по њу.11 За то време су ораховички калуђери циглом президали 
натпрозорску зону зидова и целу куполу своје цркве. Осим милостиње 
из српске средине, те и неизбежне нуспоправке и дограђивања мана-

5 Popis Sandžaka Požega 1579. godine. Deft er–i mufassal–i liva–l Pojega 987.  Urednik: Dr. Sc. 
Stjepan Sršan. Prevela: Mr. sc. Fazileta  Hafi zović, Orijentalni institut u Sarajevu. Topografi ju 
izradio: Dr. sc. Ive Mažuran. – Državni arhiv u Osijeku, 2001. (Predgovor S. Sršana), str. 9, 10.

6 R(adoslav) Grujić, Pakračka eparhija, Narodna enciklopedija SHS, knj. III, 319b.

7  Прота Лазар Богдановић, Унутрашњи живот у манастиру Ораховици у старо време, 
Духовна стража, Ср. Карловци 1931, 117/118.

8 Прота Ст(еван)  М. Димитријевић, Грађа за српску историју из руских архива и 
библиотека, Споменик СКА, LIII, Други разред, 45, Сарајево, 1922, местимично. 

9 Вас(илије) Ђерић, Дванаест писама руских владалаца српским манастирима, 
Старинар Српског археолошког друштва, новог реда, година IV, св. I, Београд 1909, 
стр. 1–20. 

10 Видети овде примедбу 26.

11 Лазар Богдановић, парох (вараждински), Старине Манастира Лепавине, Старинар 
Српског археолошког друштва, новог реда, година XI, књ. 3–4, Београд 1894. (Диплома 
молдавског војводе Василија), 83–84.
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ОБРАЗОВНО-
-ПРОСВЕТИТЕЉСКИ 
ТРАГОВИ ИСАИЈЕ 
НОВАКОВИЋА

стирског конака извели су помоћу прилога православних верника с те-
риторије Млетачке републике,  Хабзбуршке монархије12 и Русије.
Пред Бечки рат (1683) град Ораховица је имала 210 муслиманских кућа 
у Горњој вароши (испод тврђаве коју су разорили Турци при одласку), а 
католичких и православних 119 кућа (у Доњој вароши, долином уз исто-
имени поток). У напредовању савезничке војске „Свете лиге” (Аустрија, 
Пољска, Венеција, Русија) и ослобођењу Славоније од Турака (1687) ту 
су опустошену земљу насељавали Хрвати, Немци, Срби, Румуни... 13 Сла-
вонски фрањевци су преостале муслимане у Славонији, или досељене 
из Босне у њу, преводили у католичку веру,14 а ораховички калуђери 
покрстили су 800 њихових „домова” (= породица, с око 4.000 члано-
ва). Према попису славонског становништва 1702. године, католици су 
у граду Ораховици имали парохијску цркву, а православни своју изван 
града. Њу су опслуживали калуђери манастира Ораховице,15 удаљене 
око сат хода.
Фелдмаршал гроф Карафа (Johann Caraff a) године 1698-1702. руководио 
је комисијом за попис и поделу освојене земље између затеченог и на-
сељеног становништва у Славонији и Дворске коморе у Бечу, којом је 
тада председавао острогонски надбискуп и угарски примас – кардинал 
Леополд Колонић. Ужи део, уз граничну реку Саву према Османском 
царству, стављен је под управу Војне границе, а иза ње (Провинцијал) 
под цивилну управу жупанија и Краљевског намесничког већа Угарске.16 
Земља у Војној граници остала је у власти Дворске коморе, а у Провин-
цијалу је продајом и даровницама уситњена доспела у руке племства и 
цркве.17 
У целој Славонији римокатоличка вера и латинско-немачка култура 
биле су државне и привилеговане, а Срби – православна мањина, били 
су толерисани и под заштитом народних привилегија. Њих су добили 
од цара Леополда I и централних установа Хабзбуршке монархије због 
заслуга за њу. У мирнодопском периоду Срби су као царско-краљевски 
поданици у жупанијама и Војној крајини обрађивали земљу, бавили 
су се сточарством, трговином, занатима, војним вештинама, плаћали 
су порезе, сносили кулуке... У аустријско-турским и другим ратовима 
тамошњи Срби били су активни војници или помагачи њене војске у 
снабдевању, одржавању сигурности и поретка. Из тих разлога је турска 

12 Александра Кучековић, Манастир Ораховица у Славонији, Загреб: СКД Просвјета, 
2007, 26, 108–109. 

13 Dr Josip Bösendorfer, Agrarni odnosi u Slavoniji, JAZU, Zagreb 1950, 57–58.

14 Dr Josip Buturac, Katolička crkva u Slavoniji za turskoga vladanja, Zagreb: Kršćanska 
sadašnjost, 1970, 210.

15  Л. Богдановић, Унутрашњи живот у манастиру Ораховици у старо време, 117/118, 
321. 

16 Ive Mažuran, Stanovništvo i vlastelinstva u Slavoniji 1736. godine i njihova ekonomska 
podloga, Osijek: HAZU, Zavod za znanstveni rad u Osijeku, 1993, 19–20. 

17 Dragan Milošević, Vlastelinstva i selječki posjedi u Slavoniji od 1699–1848–1945. 
godine. Povijesna, ekonomska i društvena analiza, 2016, str. 5–7; 
https://njnjnj.zupa–valpovo.com/dokumenti/kronologija/VLASTELINSTVA (27. 1. 2018).
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ЧЕДОМИР ДЕНИЋ војска манастир Ораховицу пљачкала и спалила крајем 17. века, као што 
су учиниле и угарске чете за време Ракоцијевог устанка за отцепњење 
Угарске од Аустрије (1703–1711). 
Привилегије су биле трн у оку католичке већине и она је, нарочито 
угарски примас кардинал Колонић, вршила притисак на Бечки двор да 
их релативизује, замагли у тумачењима и временом обезвреди. Унија 
је успела у Печују (1690), проширила се тада на манастир Ораховицу и 
друге просторе,18 и с великом муком обуздана je у њој наредних година. 
У ратним и верским сукобима манастир Ораховица је претрпеo велике 
људске жртве и материјалне штете, укључујући ту и нестанак одређе-
ног броја књига и манастирске архиве, с поседовним документима,19 и 
руским донативним дипломама. Њени калуђери обновили су донаторске 
везе с Русијом, одлазили су по њене новчане, књижне и друге прилоге, 
а у повратку су могли сами да прикупљају милостињу од народа, као 
новопостављени архимандрит Арсеније у Черниговској области, уз по-
себну дозволу черниговског архиепископа Антонија Стаковског (1714).20 
Иначе се Славонија под хабзбуршком влашћу економски уздизала као 
пољопривредна и  сточарска земља, с трговином и занатством у порасту. 
Успостављене су тридесетнице у Вуковару, Даљу, Осијеку, Вировити-
ци, Пакрацу, Ораховици и десетак градова или вароши (Пожега, Брод, 
Градишка, Јасеновац...).21 Оне су контролисале кретање људи и робе из 
европских земаља и Турске и убирале су тржишне таксе.22 Поправљане 
су старе и грађене нове куће, цркве... Манастир Ораховица се добрим 
делом опоравио од ратних страдања. Хиландарски проигуман Герасим 
се обратио (7.[18] јануара 1725) његовом архимандриту и игуману, и 
назвао их је ученим духовницима, помагачима странаца и људи у не-
вољи.23 
Они су тада и сами скупљали прилоге24 за подградњу оронулих зидова 
и докрпљивање кровова у манастиру Ораховици. Градња новог конака 
у њему (1761–1777),25 финансирана из сопствених прихода и скупљања 

18  Janko Šimrak, Povijest grkokatoličke Slavonske eparhije, Zbornik Povijesnog društva Pakrac 
– Lipik, br. 8–9, god. 2012–2013, str. 49–50.

19 Душан Кашић, Српски манастири у Хрватској и Славонији, Српска Патријаршија, 
Београд 1971, 140, 147–149, 154.

20 А. Кучековић, Манастир Ораховица у Славонији, 203.

21 Славко Гавриловић, Срем од краја XVII до средине XVIII века, Филозофски факултет 
у Новом Саду – Институт за историју, Нови Сад 1979, 31.

22 Славко Гавриловић, Прилог историји трговине и миграције Балкан–Подунавље XVIII 
и XIX столећа, САНУ, Београд 1969, 68–70.

23 Вл. Красић, Два писма хиландарских калуђера манастиру Ораховици, Старинар 
Српског археолошког друштва, Београд 1887, стр. 9.

24 Д. Кашић, Српски манастири у Хрватској и Славонији, 158–161, 166. –  Сечуј, 
30. нов. (11. дец.) 1726. Барањски епископ Максим Гавриловић је препоручио својим 
епархијанима јеромонаха Рафаила, скупљача милостиње за свој манастир Ораховицу, 
која оскудева „у ова мучна времена”, Владимир Красић, Опис манастира Ораховице, 
Летопис МС, књ. 143, Нови Сад 1885, 73.

25 А. Кучековић, Манастир Ораховица у Славонији, 38–39, 41.
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милостиње од домаћих верника, споро је напредовала. Нови игуман, 
јеромонах Николај Теодоровић, наставио је градњу (1780). Он је као 
новоизабрани ораховички архимандрит и посланик Народно-црквеног 
сабора у Карловцима 1781. тражио саборску дозволу да ораховички 
калуђери могу скупљати милостињу у Хабзбуршкој монархији за 
кров новог конака и, према даровници (цара Алексеја Михаиловића 
Романова) из 1650, отићи у Русију по годишњу помоћ од 5.000 аспри. 26 
Широки програм економске и културне обнове, верско-моралног 
и световног просвећивања православаца у Хабзбуршкој монархији 
започет је после њиховог масовнијег насељавања у њу од 1690-их година, 
уз руску помоћ, и мењањем затеченог стања и односа у језику, цркви, 
богослужењу, грађанском писму, књизи, библиотеци... На збору братства 
манастира Раванице (код Ћуприје) крајем августа 1733. неименовани 
митрополитови службеници су читали тек изашла Правила београдско-
-карловачког митрополита Викентија Јовановића за калуђере (у 34 члана), 
и бележили су њихове одговоре о стању и пракси у свом манастиру. 
Јеромонаси и ђакони бринули су о богослужбеном реду и поретку у 
њему, и обављању светих тајни по руским богослужбеним књигама. Оне 
су морале бити руског издања (московског, санктпетербуршког...), или 
малоруског (украјинског) кијевског, лавовског, черниговског..., али их је 
морао одобрити Синод Руске православне цркве. Нико, ни под којим 
условом није смео ништа написано у њима сам да мења, него строго 
да поштује и спроводи. Раваничани су одговорили да таквог налога 
и поретка дотад није било. Они су показали типик (јерусалимски) и 
богослужбене књиге које су имали (српскословенске, рускословенске...), 
и обећали су да ће даље све богослужбене чинове по московском типику 
најревносније обављати.27 
Манастири су ишли тим путем у Београдско-карловачкој митрополији 
(1726–1739) и после њеног раздвајања на Београдску под турском и 
Карловачку под хабзбуршком политичком влашћу. Тај вид русификације 
био је веома јак у Хрватској и Славонији за време северинског епископа 
Симеона Филиповића и пакрачког  Софронија Јовановића. Јовановић 
је преузео Правила митрополита Викентија Јовановића у целости (34 
члана)28 и, уз понеку измену техничког значаја, издао их је и примењивао 
под својим именом.  У предмонашко доба Исаије Новаковића српске 
цркве (манастирске, парохијске) и библиотеке биле су увелико прожете 
рускословенским књигама. Оне су у манастирима потиснуле србуље из 
богослужбене употребе.  
После смрти епископа Софронија Јовановића (1758) у библиотеци 
манастира Ораховице  књижни фонд су сачињавале: 

26 АСАНУК, МП А, 1781, 532, лист 102/б, т. 5, слсерб. јез., ориг. 

27 Ч. Денић, Манастир Раваница у Србији и њен књижни фонд од краја 17. до почетка 
19. века, Сентандрејски зборник 2, САНУ, Београд 1992, стр. 88. 

28 Прота Лазар Богдановић, Монашка правила владике пакрачко-славонског и 
осечкопољског Софронија Јовановића (од 16. (27) јануара 1745), Духовна стража, бр. 
3, Сомбор 1931, стр. 198, члан 3–4.
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Богослужбене књиге

Српскословенске Руско-украјинско- 
-словенске Ненаведеног 

порекла свега
Наслова 
и књига

рукописне штампане кијевске моско вске

15:21 3:4 18:22 15:41 – 51:88

Библије

 
 – – – – 1:1

(Острог 1581) 1:1

богословске књиге

4:5 – 3:6 2:5 2:2 11:18

световне садржине (право: „Законик рукописниј”)

1:1 – – – – 1:1
свега 20:27 3:4 21:28 17:46 3:3 64:108

Извор података: Инвентар књига у библиотеци манастира Ораховице, од 17/28. 
октобра 1758. Музеј СПЦ Београд, Збирка архивалија Радослава Грујића, бр. 72. 
слсерб. јез. - Стање књижног фонда на основу њега, и коментари: Александра 
Кучековић, Манастир Ораховица у Славонији, Загреб: СКД Просвјета, 2007, одељак 
Старе штампане књиге, стр. 200-201; Библиотека у XVIII и XIX веку, стр. 202-
207; острошка Библија, стр. 203. У њој је запис (23. 2. 1752) Евлогија Јовановића, 
ораховичког јеромонаха, будимског исповедника и скупљача милостиње за свој 
манастир, о узбуњености дела Срба пред сеобу у Русију: Вл. Красић, Опис манастира 
Ораховице, 77/78, бр. 4.

До краја 17. века у Руском царству се јавило више основних, нешто 
средњих и високих школа, махом по манастирима.29 Петар Велики је пре, 
а нарочито после успешног учешћа у западноевропском војном савезу 
против Турака („Света лига”) спроводио реформе ради приближавања 
Русије вишим западноевропским економским и културним стандардима 
критичким приступом целокупном наслеђу просвећивањем, као 
и  управљањем материјалним и духовним добрима на корист свих 
царских поданика. Он је Кијевску духовну колегију (богословску школу 
митрополита Петра Могиле, из 1632) подигао у ранг Кијевске духовне 
академије 1701, зване „могиљанска” по свом оснивачу. 
Језуити су се као наставници, исповедници и душебрижници истицали 
својом спремом, вештинама и ревношћу. Они су решавали разна 
питања савести, унапређивали су моралну теологију и пасторалну 
делатност, продирали су у високо друштво и стицали велику моћ и 
углед.30 Језуитска академија у Вилну била је узор Кијевској духовној 
колегији, касније Кијевској могиљанској академији, нарочито по новој 

29 Священник Александр Салтыков, Краткий очерк истории Московской духовной 
академии, у: Богословские труды, Юбилейный сборник Московской духовной академии, 
стр. 74.

30 Tomislav Jozić, Sarajevo/Bol, Tridentinum, Veritatis splendor i obnova morala, Crkva u 
svijetu, Vol. 30 No. 1, Split, Ožujak 1995, 74–75.
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методологији приступа у спровођењу тако захтевних делатности. 
Симеон Полоцки (1629–1680) био је прво студент Могиљанске академије 
у време гласовитог проповедника и ректора Лазара Барановића, потом 
Језуитске академије у Вилну. 
Као песник, проповедник и учитељ на двору цара Алексија Михаиловића 
у Москви Полоцки је развио уметност говора и певања на пољском и 
руском језику, у барокном стилу. Он је покушавао да изда у Москви 
Барановићеве проповеди Труби словес проповједних. „У њима нема 
ништа грубо, ни противно вери, у просуђивању сам био опрезан и 
посебно избегавао оштру критику”, храбрио је Барановић пожељног 
редактора њиховог руског издања. До њега нису дошле и Труби словес 
проповједних су издате у Кијеву 1674. и 1679.31 јер Руска патријаршија 
није била без приговора „западној” православности њиховог аутора – 
тада черниговског архиепископа, његовог лобисте Полоцког и кијевске 
богословности уопште, као „православне субкултуре”.32 С обзиром на 
велику ученост и утицај те школе, Полоцки је ипак обучавао Петра 
(Великог) и другу цареву децу, руске дипломате и чиновнике латински 
језик и хуманистичке науке,33 а мисли се да је написао оснивачки акт 
будуће Московске академије.34 
Вековима су се српски ђаци описмењавали уз калуђере по манастирима, 
парохијске свештенике по црквама, у владарским и племићким 
дворцима и канцеларијма; уз трговце, војнике и друге писмене људе 
по својим кућама и срединама. Доласком Максима и Петра Суворова 
из Москве (1726) (Е)Мануила Козачинског с групом дипломираних 
младића из Кијевске академије (1733) отворене су мале (тривијалне), 
средње (граматичке) словенске и словенско-латинске школе по 
српско–руском моделу.  У њих су одлазили српски ђаци из сеоских 
и манастирских школа, а из њих више у лутеранске него у католичке 
средње, више и високе школе у Хабзбуршкој монархији и Немачкој. 
Образовани у њима, заузимали су разна световна и војна звања, а 
будући свештеници пре рукоположења и монашења требало је у српским 
школама или конзисторијама да саобразе стечена знања православном 
вероисповедању. 
Школовање у Кијевској академији било је бесплатно, или вид стипендије, 
за све православне полазнике. Оно је трајало 12 година, из разреда 
у разред: I–IV граматика; V поетика; VI реторика; VII филозофија (2 
године) и VIII теологија (4 године). Школа је радила од 1. септембра 
текуће до првих дана јула следеће године. Предавања су одржавана 
радним данима од 6 до 10 и од 13 до 17 сати, сем четвртком (дан за 
слободне активности: школске позоришне представе, на пример), 
суботом (испитивање пређеног школског градива, расправе) и недељом 
(дан за одмор и молитве). Питомци су напуштали школовање и пре 

31 И. П. Каратаевъ,  Хронологическая роспись славянскихъ книгъ, напеч  атанныхъ 
кирилловскими буквами 1491–1730, бр. 809, 859.

32 O. Ю. Матушек, Роль Симеона Полоцького у виданні проповідей Лазаря Барановича, 
стр.  56/b, 57/b. (9. 1. 2018); ekhnuir.univer.kharkov.ua/handle/123456789/2885.

33 https://sr.wikipedia.org/sr–el/Симеон_Полоцки  (26. 11. 2017).

34 Ал. Салтыков, Краткий очерк истории Московской духовной академии, стр. 74. 
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филозофије, теологије, или њихових делова, кад би стекли услове за 
неку световну службу (учитељ, чиновник), или изгледе за виша звања у 
цркви. О дужини и степену школовања, постигнутом успеху у учењу и 
владању школа им је издавала сведочанства с описним оценама.35 
Садржај наставе у њој био је мање-више усмерен на три већинска 
вероисповедања хришћанске цркаве: православно, римокатоличко, 
протестантско, и расколничко-јеретичка гранања у сваком од њих. 
Расправе о њима вођене су на предавањима, у беседама и школским 
позориштима, у складу с главним потребама и могућностима људи у 
одређеној средини и времену, а по узору на сличне вежбе у језуитским 
школама. Срби су појединачно и по више њих одлазили у Русију 
да скупљају милостињу, остајали су две-три године, или коју више, 
махом у Кијеву, учили су неке од гореназначених наставних садржаја,36 
иконопис,37 графичку уметност, или неки занат за манастирске и шире 
црквене потребе.38

Клирикалне школе у Руском царству, које су настајале и радиле под 
надзором руске јерархије и Синода, важиле су за образац православног 
вероисповедања.39 Међу Србима су најпопуларније биле духовне 
академије у Кијеву и Москви. Ораховички јеромонах Јефрем Георгијевић, 
војни свештеник (у аустријско-пруском рату за Шлезију, 1740–1748), 
студирао је теологију, филозофију и математику у Халеу и Магдебургу 
(Саксонија). С њим је јеромонах Захарија Алексејев из манастира 
Ораховице стигао у Кијев 1751. године (где се већ налазио њихов сабрат 
Исаија Новаковић). Захарија је остао у Лаври да учи сликарство.40 Јефрем 
је отишао у Москву и од 1752. године у тамошњој Академији („Славяно-
греко-латинская академия”), завршио „више науке” (= филозофија, 
теологија) на латинском језику.41 Кратко је радио у Нижегородској 
епархији као „ексаминатор”, а од 1755. године био је професор „вјери 
и закона божија” на новоотвореном Царском универзитету у Москви,42 
данас Московски државни универзитет Ломоносов.

35 Моника Фин, Центри српске културе XVIII века: Кијев–Будим–Венеција, превела с 
италијанског Кристина Копрившек; Академска књига, Нови Сад 2015, 54–58–73.

36 Никола Радојчић, Кијевска академија и Срби, Српски књижевни гласник, XXXI, 
Београд 1913, 670.

37 Јеромонах Симеон Балтић (Земун 1729 – ?, после 1780) створио је сликарску школу 
у манастиру Гомирју (кијевски барок, 1760–их година). – Олга Микић, Балтић, Симеон, 
Српски биографски речник, том 1, Матица српска, Нови Сад 2004, 390

38 Кијевски стил коричења, на пример, оставио је ширег трага у књижним фондовима 
српских библиотека у Хрватској. Загорка Јанц, Кожни повези српске ћирилске књиге од 
XVII до XIX века, Београд: Музеј примењене уметности, 1974, стр. 41.

39 Ч. Денић, Украјинско–руско Поученије свјатитељскоје код Срба, Споменик САНУ, 
CXLII, Одељење историјских наука, 15, Београд 2009, 5.

40 Динко Давидов, О украјинско-српским уметничким везама у XVIII веку, Зборник 
МСЛУ, бр. 5, Нови Сад 1968, 226–228. 

41 Мирко Јовановић, Срби у руским школама у XVIII веку, Црква и живот. Поучни 
религиозно-популарни часопис, год. V, св. 1–2, Београд 1926,  стр. 26, бр. 27. 

42 Москва, 20. дец. 1757. (1. јан. 1758). Императорскаго московскаго университета 
јеромонах Јефрем (Георгијевић) мтп. Павлу Ненадовићу. Према: Д(имитрије) Р(уварац), 
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Према попису из 1736/37. године, који је организовала Дворска комора 
(Hofk ammeg) у Бечу као основ за планирани славонски урбар цара Карла 
VI, тада је у Ораховици живела мала породична задруга Новаковић на 
скромном поседу. Сачињавали су је „Maksim Novaković, otac porodice, 
oženjeni brat i sin 1, brat i sin s navršenih 15 god. 1, konja 2, vola 2, krave 
2, svinja 6, oranice 5 jutara, livade 3 kosca, vinograda 3 motike, šljivika 6/8 
jutara.” 43

Сем имена и презимена кућних домаћина, којима је у градовима већином 
уписивано и занимање, остали мушки укућани нису ни именовани, 
камоли поближе представљени. Новаковића је тада било једно 
домаћинство или два-три домаћинства по славонским властелинствима 
и понеким градовима.44 Судећи према именима пописаних у 122 куће у 
трговишту Ораховици, Новаковићи су, уз више њих, православних и 
католика, с именом Ђуро (Андријашевић, Бећаревић, Винцијановић), 
Јурица (Јовановић), Мато (Бертић, Блаженовић, Дебељаковић, 
Огњеновић, Сартић), двојицом Атлагића (Антун, Маријан), понеким 
„Бошњаком”, „Сарајлијом”, „Шиклошцем”, „Посавцем”45 дошли у 
Ораховицу из Босне,  Далмације,  Барање, Боке которске, Црне Горе и 
с других страна.
Исаија Новаковић је рођен (око 1715) у вароши Ораховици (Oravicz), у 
Пожешкој жупанији.46 Он се у Ораховици описменио и радио је кућне 
послове уз оца Максима, па се у оближњем истоименом манастиру пре-
дао „ученију књижному”. У 30-им годинама свог живота замонашен је у 
њој (1746), а у Пакрацу рукоположен за јерођакона. Епископ Софроније 
Јовановић га је задржао у свом двору, где је неко време учио граматику 
у словенској и богословље у клирикалној школи.47 

Два српска калуђера у Русији 1757, Српски Сион, Ср. Карловци 1905, 296/б; Прота др 
Душан Љ. Кашић, Јефрем Ђорђевић један од првих професора Московског универзитета, 
Гласник, службени лист СПЦ, Београд 1957, 199–200.

43 I. Mažuran, Stanovništvo i vlastelinstva u Slavoniji 1736. godine, 435, преписан цео запис 
о породици Новаковић.

44 На пример, Новаковић Абрахам, Блаж и Маријан (властелинство Нашице, село 
Вукојевци); Маријан, Плавша и Радован (властелинство Воћин, село Резовац); Јован 
(властелинство Ђаково, село Мрзовић), Остоја и Станко (исто властелинство, село 
Мајар); Јозо (властелинство Кутјево, село Митровац); Јурица (властелинство Нуштар, 
пустара Ланка); Михаило (властелинство Сирач, село Карановац); Фрањо, способан за 
рад (властелинство Кутјево, село Сесвете); Антон (град Пожега); Богоје (властелинство 
Воћин, трговиште Воћин); Вук, кројач и трговац (коморски град и тврђава Осијек, Доњи 
Град, Тржна улица); Стипан, трговац (властелинство Валпово, трговиште Валпово).– I. 
Mažuran, Stanovništvo i vlastelinstva u Slavoniji 1736. godine, 107, 269, 333, 357, 365, 422–423, 
506, 531, 591, 604, 628, 704.

45 I. Mažuran, Stanovništvo i vlastelinstva u Slavoniji 1736. godine, 435–440; dr. sc. Mirko 
Markovic, Slavonija. Povijest naselja i podrijetlo stanovništva, Golden marketing, Zagreb 2002, 
str. 321/322.

46 Fassiones monasteriorum Graeci ritus non uniti in regno Hungariae edžistentium Anno 
1785..., MOL, C–szekció – 109, cs., Status Personalis Monasterii Graeci non uniti Ritus 
Grabovacz, l. 142a, лат. јез. ориг.

47 Слободан Милеуснић, Софроније Јовановић, епископ пакрачки (1743–1757) и његов 
однос према барокној уметности у Славонији, у зборнику радова са научног скупа: 
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ЧЕДОМИР ДЕНИЋ Таквих клирикалних школа је било и по другим епархијским седишти-
ма. Оне су биле несталне, ближе наменским курсевима него школама 
с наставно-васпитним програмима, уџбеницима и наставницима, изу-
зев најпознатије у Новом Саду, коју је Дионисије Новаковић уздигао 
у Духовну колегију кијевског типа. Ма колико се међусобно разлико-
вале по могућностима, слагале су се по образовном циљу и учењу из 
украјинско-руских књига, или рукописним и штампаним изводима из 
њих прилагођеним српским приликама. Један од таквих извода био је 
Епитом Дионисија Новаковића. Он је кратки литургички курс у дијало-
зима (о храму, божанственој литургији, одеждама и другим богослужбе-
ним стварима), највише преписивана српска књига свог времена. При-
том је чуван њен изворни текст, а само изузетно је понешто мењано у 
наслову,48 као у примерку из манастира Ораховице. У његовом наслову 
не стоји да је Епитом настао с благословом бачког епископа Висарио-
на Павловића њеном аутору Дионисију Новаковићу (1741) као форми 
њихове сагласности о потреби састављања таквог уџбеника. У орахо-
вичком примерку се наводи једино благослов пакрачко-славонског и 
осјечко-пољског епископа Софронија Јовановића неименованом препи-
сивачу (1749) с једног од постојећих примерака те књиге, с неизмењеном 
годином штампања (1741).49 
Једни мисле да је Исаија Новаковић био рођак Дионисија Новаковића, и 
да га је он послао у Кијев; други – да га је у Кијев послао бачки епископ 
Висарион Павловић. Доказа још нема, али је несумњив утицај обојице 
и епископа Софронија Јовановића на Исаијино даље школовање, и то 
можда прво у Новом Саду, где је јеромонах Дионисије Новаковић орга-
низовао и водио вишу гимназијско-богословску школу (1739–1745) по 
угледу на Кијевску академију, а наставили су да је воде такође школо-
вани „Кијевљани” – Василије Крижановски,  Јосиф Савић, Јован Рајић.
По избору за митрополита Павле Ненадовић је средином августа 1749. 
хитно позвао новоизабраног будимског епископа Дионисија Новаковића 
да му помогне у оснивању основних и средњих школа у Карловцима, 
избору предмета, наставника, уџбеника, али тако да ђаци могу добро 
да науче словенски, латински и немачки језик. 50 Њима блиски епис-
коп Софроније Јовановић појачао је рад на припреми свештеничког 
подмлатка у пакрачкој Клирикалној школи и усавршавању даровитих 
за науку, иконописање и повезивање књига.51 С његовим благословом 
је Исаија Новаковић отишао у Кијевску академију пре или на почетку 
српских сеоба у тај део Руског царства.

Западноевропски барок и византијски свет, одржаног од 10. до 13. октобра 1989. у 
Београду, Београд: САНУ, 1991, 256.

48 Лаза(р) Чурчић, Популарност и неки проблеми ширења Епитома Дионисија 
Новаковића, у Чурчићевој књизи: Српске књиге и српски писци 18. века, Нови Сад: 
Књижевна заједница Новог Сада, 1988, 76–82–87.

49 Примерак Епитома из манастира Ораховице, преписан 1749, налази се у Музеју 
СПЦ у Београду. – Протојереј–ставрофор др Владимир Вукашиновић, Српска барокна 
теологија. Библијско и светотајинско богословље у Карловачкој Митрополији XVIII 
века, друго исправљено издање; Врњци: Братство Св. Симеона Мироточивог – Требиње: 
манастир Тврдош, 2010, 140.

50 Ч. Денић, Дионисије Новаковић у српском просветитељству (књига у рукопису).

51 А. Кучековић, Манастир Ораховица, 37–39.
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Проширењем аустријске власти на Банат (1739) укинуте су Потиска и 
Поморишка војна граница као сувишне.  Тамошњи Срби су могли да из 
војног сталежа пређу у кметски као подложници одређених спахија, са 
феудалним обавезама (подвоз, кулук, десетине, уконачења царске војске, 
царине на робу и производе за своје домаћинство), да се преселе у јужне 
делове Славоније и Баната, уз аустријско-турску границу на реци Сави 
и Дунаву, те да тамо задрже граничарски статус, право на слободну 
испашу стоке, огрев и грађевно дрво, жирење свиња, риболов итд., или 
да се одселе из земље. 
Бечки двор је основао Потиски крунски дистрикт (средином 1751), 
српску привилеговану коморску област у саставу Бачке жупаније, са 
седиштем у Старом Бечеју. Официри и подофицири су позвани да пређу 
у провинцијални статус, па ће добити племство и куријални посед у 
својим местима. Већина их је прихватила понуду и одселила се у јужне 
делове Хабзбуршке монархије (највише у Банат). 52 Други су следили 
позив руске царице Јелисавете Петровне из 1750. године53 у којем им је 
понуђено довољно земље у јужним деловима њеног царства (Украјина) 
и унапређење официра за један чин. Знатан број Срба под командом 
пуковника Јована/Ивана Хорвата стигао је први у Кијев крајем 1751. 
Пошто га је царица унапредила у  генерал-мајора руске војске, он је на 
пустој земљи (данашња Кировоградска област) основао Нову Србију. 
Другу масу војника и народа је довео потпуковник Јован/Иван Шевић 
(крајем 1752), унапређен у чин генерал-поручника. Он је на десној обали 
Доњеца (данашња Доњецко-луганска област) основао Славено-Србију.54 
Аустрија је обуздавала неконтролисане сеобе у Русију оштрим мерама 
Кривичног декрета („Pönal-Patent”, издат средином 1752. године), но мање 
групе и појединци су и даље одлазили, и то не само из Монархије него 
из млетачке Далмације, турске Босне, Херцеговине, Црне Горе. Сеобе су 
подстицали посебни емисари, углавном Хорватови и руски.55 „У новој 
отаџбини живимо слободно, о унији нико и не говори, камоли да нам 
је натура као тамо.” 56 „Плате су добре, обрадиве земље, пашњака, шума 
и воде има довољно.”57 „Овде је наше царство и наша влада!”, писали су 
52 Јелена Илић, Насељавање потиских и поморишких граничара у Банат (1751–1753), 
Зборник МСИ, бр. 89, Нови Сад 2014, 38–41, 49/50.

53 Александар Пишчевић, Мој живот (1764–1805). Успомене, с руског превео и 
предговор написао Миленко Фундуруља; Нови Сад: Матица српска (и) Српско-
-украјинско друштво, 2003, 26.

54 Мита Костић, Нова Србија и Славеносрбија, Нови Сад: Српско-украјинско друштво, 
2001, 59–66, 117–121–127; Олга М. Посуњко, Историја Нове Србије и Славеносрбије, 
превод Еуген Кулеба; Нови Сад (Српско-украјинско друштво) 2002, 23–28; Симеон 
Пишчевић, Мемоари, СКЗ, Београд 1963, 70, 72, 79, 87–90, 171/172. Географске карте 
Нове Србије и Славеносрбије, од њиховог оснивања (1752. и 1753) до укидања обеју 
(1764) – у прилозима наведених књига М. Костића и О. М. Посуњко; такође:  https://
upload.njikimedia.org/njikipedia/commons/7/7b/Nenj_serbia_slavo_serbia–sr.png (20. 11. 
2017).

55 Мита Костић, Гроф Колер као културнопросветни реформатор код Срба у Угарској 
у XVIII веку, СКА, Београд 1932, 35–36.

56 О. М. Посуњко, Историја Нове Србије и Славеносрбије, 76.

57 Капетан је добијао око 100 хектара земље, поручник 80..., заставник 50, војници 
10–15, виши чинови велике поседе, села итд. – О. М. Посуњко, Историја Нове Србије 
и Славеносрбије, 89–91.
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ЧЕДОМИР ДЕНИЋ Срби својим рођацима у Угарској, звали су их само да се доселе и све 
ће имати, нарочито занатлије и свештеници. Новомиргородском проти 
Петру Булићу нигде и никад није било боље него у Новој Србији, у 
близини генерала Хорвата, у златно доба, под скиптром царице Јели-
савете, мајчински брижне према досељеницима у њеној земљи и пра-
вославцима у целом свету. „Овде је само наше племе и род, нико од 
неверника, Римљана и Унијата.” Седео је код куће „без сваког посла” и, 
осим споредних прихода, редовно је примао 300 рубаља годишње.
Приликом деобе земље досељеницима (1754) присутни српски официри 
су се свађали и отимали за сваког од њих.58 Домаћи становници су их 
сматрали најамним војницима, кицошима, нерадницима,59 обострано су 
се вређали и сукобљавали.60 Међу досељеницима из Славоније (Вараж-
дински генералат) било је рођака Исаије Новаковића, и он је повремено 
из Кијева одлазио к њима у Нову Србију, као и други студенти својима. 
Заузимањем Јосифа Савића, родом из Јегре, а пострижника манастира 
Бођана, пуковник српског хусарског пука у Русији Михаило Аврамов(ић) 
поклонио је Бођанима велико Јеванђеље (Москва 1748) за спасење себе, 
својих родитеља, рођака и покој душа њихових помрлих сродника. За-
пис је настао 26. 2.(10. 3) 1751.(у Кијеву), док је Јосиф Савић у Духовној 
академији студирао теологију (био је студент „с[вја]шчено с[вја]тија б[о]
гословији”).61  
Ако не раније, Исаија се у Кијеву упознао с одабраним ђацима из гим-
назијско-богословске школе у Новом Саду, „чернцем” (= монахом) Јо-
сифом Савићем и световњаком Павлом Вујићем. Према М. Јовановићу, 
епископ Висарион Павловић је послао сву тројицу у Кијевску акаде-
мију (1749/50).62 Јеромонаси Исаија и Јосиф су хтели да се врате у своје 
манастире (1754), али су, на инсистирање генерала Хорвата, с Павлом 
Вујићем дошли на разговор у Нови Миргород. Љубивоје Церовић уве-
рава да их је Хорват тада распоредио по школама у Новој Србији, но и 
даље се не зна колико су у њој остали, ни „шта је с њима касније било”.63 
Јосиф Савић се вратио у манастир Бођане можда већ те године.  Следеће 
је (1756) био магистар новосадске Клирикалне школе и на челу коми-

58 С. Пишчевић, Мемоари, 193/194; О. М. Посуњко, Историја Нове Србије и 
Славеносрбије, 29–30.

59 Душан Ј. Поповић, Проблеми Војводине, књ. I, пишчево издање, Београд 1925, 68; 
Jevgenij Paščenko, Ukrajinsko-srpske veze u doba baroka, Banja Luka: KRUU „Taras Ševčenko”, 
KRUTO, Banja Luka, 2015, 103–109.

60 У руском походу на Запорошку сеч (1775) тактички захват генерал-мајора Петра 
Текелије био је пресудан за њено уништење. – М. Костић, Нова Србија и Славеносрбија, 
(2001), 104/105, 140.

61 Опширнији запис на окову наведеног Јеванђеља и неколико првих листова у њему: 
др Лазар Мирковић и  арх(итекта) Иван Здравковић, Манастир Бођани, САН, Београд 
1952, 73–74, бр. 3. Краћи запис: (Георгије Магарашевић), Монастыръ Бодiаны, Летопис 
Матице српске, Будим 1827, год. 3, књ. 11, частица 4, стр. 28. – Слика барокно лепог 
окова тог Јеванђеља: Петар Момировић, Манастир Бођани, Бођани 1980, 102.

62 М. Јовановић, Срби у руским школама у XVIII веку, стр. 24, бр. 23.

63 Љубивоје  Церовић, Срби у Украјини, Нови Сад: Музеј Војводине (и) Српско-
-украјинско друштво, 2002, 74.
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сије у саставу: сенатор Новосадског магистрата Пантелија Миланковић 
и Захарија Орфелин – магистар тамошње Словенске школе, испитивао 
сукобе Украјинаца–унијата („Рутена”) с православцима у Крстуру.64 Са-
вић је такође био „слова Б[ожија] проповедник”, како се потписао 30. 6. 
(11. 7) 1760. у манастиру Бођанима. 65 

 Исаија Новаковић је (1750–1755)66 завршио филозофију и теологију у 
Кијевској академији (ил. 2). Он испрва није говорио о разлозима трого-
дишњег одлагања свог повратка у Пакрац, него је касније истицао да се 
„Трудио [...] учећи по разним земљама, па се вратио у своју драгу отаџ-
бину и од 1757-ме године” обављао је у њој разне службе.67 Октобра те 
године, с благословом митрополита Ненадовића и епископа Софронија 
Јовановића, он је у Пакрацу почео да обучава ђаке и млађе свештени-
ке „ученију књижному” (= вишој писмености, општим и богословским 
знањима).
После изненадне смрти епископа Јовановића 25. децембра 1757. (5. јану-
ара 1758)68 митрополит је послао у Пакрац свог дворског архимандрита 
Викентија Јовановића Видака за администратора Славонске епархије. 
Видак је на тој дужности био од 7. (18) јануара 1758. до јануара 1759, 
када је изабран за темишварског епископа,69 а тадашњи темишварски 
администратор Арсеније Радивојевић за славонског епископа.70

Администратор Видак је затекао грабеж и спрегу службеника у епископ-
ском двору с угледним личностима изван њега. Уз помоћ њих и генера-
ла Јефтимија Љубибратића потомак патријарха Арсенија III – племић 
Јован Чарнојевић узео је „нешто преко 5.000 форинти” из епархијске 

64 Ч. Денић, Сјај талента Захарије Орфелина, рукопис у штампи (стр. 17, 18; ил. 1, т. 
2), најављен на научно-стручном скупу „орфелинолога” 28. јануара 2017, у Библиотеци 
Карловачке гимназије, у организацији Друштва новинара Војводине. http://stajerska.
eu/2017/02/02/zaharije–orfelin–zacetnik–srpske–stampe/ (3. 12. 2017).

65 Л. Мирковић и Иван Здравковић, Манастир Бођани, 74.

66 Н. Петровъ, Воспитанники Киевской Академии изъ Сербовъ съ начала синодальнаго 
периода и до царствования Екатерин II (1721–1762), Известия отделения русскаго 
языка и словесности Императорской академии наукъ Санктпетербургъ, 1904, т. IX, кн. 
4, стр. 11, бр. 21 ; М. Јовановић, Срби у руским школама у XVIII веку, стр. 24, бр. 23.

67 Пешта, 26. јуна (7. јула) 1777. Јеромонах Исаија Новаковић карловачком митрополиту 
(Викентију Јовановићу Видаку). АВНС, ИДД, кут. 1360 (стари број), предмет бр. 424, 
стр. 9, тачка 1; слсерб. јез., атг. 

68 Пакрац, 26. 12. 1757. (6. 1. 1758). Славонски егзарх, „жалостниј” Генадије Васић, 
будимском епископу Дионисију Новаковићу о смрти еп. С. Јовановића. – Радослав М. 
Грујић, Грађа за историју Пакрачког владичанства, прештампано из „Богословског 
Гласника” за 1906. и 1907. год., Ср. Карловци, 1907, стр. 86/87, бр. XXXVI.

69 Видак је отишао у Темишвар 9. (20) 2. 1759, с карловачким дворским протосинђелом 
Петром (Љ. Стојановић, Записи 2, бр. 3143). – То је Петар Петровић, касније карлштатски, 
арадски, па темишварски епископ; саветник Угарске дворске канцеларије за православне 
у њеном ресору, протукандидат Стефану Стратимировићу за карловачког митрополита; 
књижевник, филозоф, библиофил, преводилац. 

70 Радивојевић је отишао у Пакрац 12. (23) 2. 1759. с карловачким дворским архиђаконом 
Јованом (Љ. Стојановић, Записи 2, бр. 3144) Јовановићем, добрим литургичарем и 
појцем анђеоског гласа, касније карлштатским, па бачким епископом; помагачем 
србијанских устаника 1788–1791, 1804. до своје смрти 11. (23) 4. 1805. у Сомбору. 
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ЧЕДОМИР ДЕНИЋ касе.71 Њихова проневера је синодски осуђена средином 1758, а он је 
умро следеће године не дочекавши казну.72

Преостала двојица главних окривљеника за злоупотребе и расуло 
у епархији били су ораховички архимандрит Прокопије Поповић и 
славонски егзарх Генадије Васић. Њих обојицу су хиротонисали у Црној 
Гори (1758 – Прокопије; 1764 – Генадије) митрополит Сава и Василије 
Петровић Његош, потом у Синоду Карловачке митрополије осуђени као 
неканонски изабрани и стога недостојни претенденти на епархијски трон 
у Пакрацу или другде. Прокопије Поповић се покајао, али је синодски 
лишен свештеничких звања и умро је у манастиру Ораховици (1767) 
као доживотни заточеник,73 Генадије Васић као доживотни осуђеник.74  
Васић се одрекао епископства и покорио митрополиту Ненадовићу. Он 
га је затворио у манастир Хопово.75 Из њега је побегао и као експонент 
генерала Ивана Хорвата врбовао је православце од Пакраца, Беча и 
Ердеља за сеобу у Русију.76

Поводом тих процеса који су потресали епархију, свој пут у Беч (обично 
преко Осијека и Будима) митрополит Ненадовић је августа 1758. усме-
рио у средњу Славонију. Он је 13. (24) августа 1758. посетио манастир 
Ораховицу у пратњи 35 кола, а 15. (26) августа, на дан  Успења Бого-
родице, служио је литургију у капели на ораховичком мајуру Читлук. 
Одатле је преко Пожеге стигао у Пакрац с повећаним бројем кочија и 
јахача у пратњи успут, и окупљеним народом из тих крајева на дочеку.

71 Колика је вредност узете суме приближно показују цене некретнина у том крају 
20-ак година раније. Од Стјепана Бусића у Северину је (29. 6. 1735) епископ Симеон 
Филиповић купио кућно земљиште, 8 мотика винограда, 6 рали земље у пољу „и по реда 
у млину Јовачи” да користи сваки осми дан, за 80 фор.; од Марка Будимировића (19. 
септ.) „виноград на брегу ораовичком с кућом и винским судовима” за 170 фор. Потом 
је од Марије Вукмировне (28. 2. 1736) купио земљу за 210 фор., од Дмитра Шабатовића 
(28. 3. 1736) кућу, виноград, шуму и земљу за 60 фор., а сермију Вука Которића за 70 
фор. – Д(имитрије) Р(уварац), Хрватско-северинско владичанство. Прилог историји 
карловачке митрополије, Српски Сион, Ср. Карловци 1905, 204а.

72 Borivoje Marinković, Beleške o zaboravljenoj tradiciji, Savremenik, god. XIV, knj. XXVIII, 
sv. 10, Beograd 1968, 249. Прештампано (само с изменама писма: латиница → ћирилица, 
и понеке стилске ситнице) у Маринковићевој књизи: Заборављени братственици по 
перу. Есеји о мање познатим писцима XVIII столећа, Београд: Службени гласник, 2008. 
(Трагом изгубљеног епоса Јована Чарнојевића), стр. 133.

73 Ненад Нинковић, Политичка и културна делатност митрополита Павла 
Ненадовића. докторска дисертација, Нови Сад: Филозофски факултет, Одсек за 
историју, 2015, стр. 330–332; према: NenadNinkovicDisertacija.pdf.  /341-343/, 11. 11. 2017.

74 Исто, стр. 356–357.

75 Ђ(орђе) Рајковић, Писма Викентија Јовановића Видака, Јавор, лист за забаву, поуку 
и књижевност, власник: Змај Јова Јовановић, уредник др Илија Огњановић, Нови Сад 
1883. (В. Ј. Видак великореметском игуману Атанасију Исаијевићу, 2. (13) дец. 1758. из 
Трештиноваца), стр. 315–316. 

76 Због тога и несталог епархијског новца осудио га је световни суд на доживотни 
затвор као државног непријатеља и криминалца. Одузели су му личну имовину и, 
укључивши ту и његову библиотеку, распродали су све на лицитацији (1770). Ч. Денић, 
Српске библиотеке у Хабзбуршкој монархији током 18. века, књ. 1: Историјат, Београд: 
САНУ, 2010, 152, 353, 381.
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Ненадовић је тада уживо упознао стање у Славонској епархији и међу 
њеним службеницима77 – ораховичког јеромонаха Исаију Новаковића, 
учитеља Клирикалне школе у Пакрацу. Тада је дао додатна усмена упут-
ства администратору Видаку и наставио је пут у Беч. Отуда је пратио 
њихово спровођење, био је задовољан Видаковим пописима имовине 
манастира Ораховице78 и књига у његовој библиотеци (17. (28) октобра 
1758), а осуђивао га је што се не труди на убирању епархијских прихода 
за ту годину; иронично је питао докле мисли ћутећи да администри-
ра епархијом, и наредио му је да га благовремено извештава о свему 
важном у њој.79

Као старешина упражњених/удових епархија, каква је била Славонска, 
Ненадовић је посредством њихових администратора ревносно ширио 
свој начин рада, отпуштао је непотребне епархијске службенике и слуге, 
себи је доводио погодне, односно вредније ствари умрлих епископа и 
сведочанства о њима. Од Видака је тражио да скупи и достави у Кар-
ловце сва писма и акта умрлог епископа Софронија Јовановића, до по-
следњег папирића.80 С тим товаром неизоставно да пошаље епископовог 

77 Johann v. Csaplovics, Slavonien und zum Th eil Croatien..., Zweiter Th eil..., Pesth 1819, 
208/209; Александра Кучековић, Уметност Пакрачко-Славонске епархије у XVIII веку, 
Академија СПЦ (= Српске православне цркве) за уметност и консервацију, Београд 
2014, 37, 183/184. 

78 Музеј СПЦ Београд, Збирка архивалија Радослава Грујића, бр. 72. – Фотокопије 
двеју страница из тог инвентара (претежно иконе) објавио је Слободан Милеуснић, 
Манастир Ораховица – духовно и културно средиште Срба у Славонији, у: Црква, 
календар Српске православне патријаршије за преступну 1992. годину, Београд 1992, 
48–49.

79 Новембра и децембра те године Видак је прошао сву Славонију, жалио се на 
„штрапац” и мирис белог лука око себе. Тако прикупљене новце у две запечаћене кесе 
послао је свом „привременом економу пакрачког двора”, великореметском игуману 
Атанасију Исаијевићу, и тражио је да му потврди да је новац стигао и да ће бити добро 
чуван. Ђ. Рајковић, Писма Викентија Јовановића Видака, Јавор (1883: А. Исаијевићу, 
2. (13) дец. 1758. из Трештиноваца), стр. 315–316. – Не знајући позадину тог писма, 
Рајковић је послати новац Исаијевићу из интеркаларних прихода Славонске епархије 
приписао Видаковoј личној грабљивости, којом је тада њен „народ и свештенство 
глобио и робио”. Исто, стр. 316.

80 (Карловци), 29. 1. (9. 2) 1758. Митрополит П. Ненадовић архимандриту В. Ј. Видаку, 
администратору Славонске епархије. АСАНУК, МП А, Концепт–протокол бр. 39, 
л. 72б. – Видак је прикупио и послао у Карловце преписку епископа С. Јовановића 
и она је смештена у Митрополијски архив. Рад. М. Грујић: Пећки патријарси и 
карловачки митрополити у 18. веку, ГИД, књ. IV, 1931, 238. – Приликом преуређења 
Архива Карловачке митрополије (1779/80) списи са целе њене територије, међу њима 
и из Славонске/Пакрачке епархије, сврстани углавном по фасциклама у тематско-
-хронолошком низу,  „развезани” су, хронолошки сређени, протоколисани (календарска 
година, број списа у њој по хронолошком реду), индексирани (именски, географски, 
тематски), прикључени основном фонду ширег друштвеног значаја („ex parte politico”), 
фасцикулирани, по том систему даље вођени и чувани. Списи ужег значаја и приватна 
преписка тада су „излучени” и одбачени на гомилу непописаних, тзв. неексхибованих 
списа, даље тамо-овамо преношени, осипани, делом страдали и нестали. Под управом 
САНУ (од 1949) протоколисани списи основног фонда названи  су Митрополијско-
-патријаршијски фонд А (МП А), а непописане гомиле списа су хронолошки сређене, 
регистроване и назване Митрополијско-патријаршијски фонд Б (МП Б). Оба фонда 
су смештена у нове архивске кутије, од влаге лечена..., међу њима и „пакрачки” списи 
епископа Софронија Јовановића и других. – Č. Denić, Arhiv SANU, Sremski  Karlovci, 
u knjizi: Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odeljenjima u SFRJ (knj. I), SAP 
Vojvodina; Beograd: Savez društava arhivskih radnika Jugoslavije, 1977, str. 289–290. О неким 
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ЧЕДОМИР ДЕНИЋ кочијаша и форајтера у Митрополијски двор на службу;  из службе у 
Пакрацу да отпусти писара Владислава Себештина, лакеје Михаила 
Петровића и Јована, а оба волујара (не именује их) и Кузмана Ратића 
да задржи ако су му потребни.
У погледу пакрачких школа митрополит је обавезао Видака да врати 
јеромонаха Спиридона (Јовановића) у његов манастир (Хопово).81 Није 
знао како је одлучено и где станује Спиридонов синовац, магистар Те-
офилакт (Јовановић), али је захтевао да му забрани исхрану у влади-
чином двору уколико она није била уговорена с покојним епископом 
Софронијем.82 Очекивао је Видаков извештај о томе, и шта у двору раде 
ђаци Захарија, Филип, Јаков, Теодор, Тома и други Јаков, да би о њима 
одлучио. У наставку писма истиче да му је послао „25. комада Граматик 
Славенских”83 Мелетија Смотрицког (Римник/Мала Влашка 1755), по 
још неиспуњеној наруџбини епископа Софронија Јовановића из априла 
1757.84

У тадашњим граматичким и клирикалним школама српско-руског типа 
у Карловцима, Пакрацу и другде ђаци су учили из црквених књига на 
рускословенском језику и Словенске граматике Мелетија Смотрицког, 
по неком украјинском, руском и једином српском издању (митрополита 
Ненадовића 1755), или рукописним изводима из њих.85 Од 7. (18) 2. 
1758. до 3. (14) 1. 1759. године приходи епископског  двора у Пакрацу 
увећани су за 32 форинта „от продатих граматика”.86 Мисли се на 16 
видовима настанка и пословања са списима у Митрополијском архиву (18/19. век): 
Ч. Денић, Павле Беницки, секретар митрополита Стратимировића, Зборник МСИ, 
бр. 58, Нови Сад 1998, местимично,  поближе, стр. 18–28.

81 Спиридон Јовановић, хоповски пострижник, доњоосјечки и пакрачки учитељ, 
преписивач књига, састављач зборника историјског и богословског садржаја (Тихомир 
Остојић, Доситеј Обрадовић у Хопову. Студија из културне и књижевне историје, МС, 
Нови Сад 1907, 264/265). Код њега је у Пакрацу учио Јефтимије Гавриловић, од 1752. 
године монах у Привиној Глави. Д. Руварац, Опис српских фрушкогорских манастира 
1753. год., Ср. Карловци 1903, 462б, бр. 9. – Смењени и заточени бачки епископ Арсеније 
Радивојевић је тражио (1781) да га у бездинској чамотињи посећује Тиганић (ради 
разговора) и неки учен човек, попут хоповског јеромонаха Спиридона Јовановића, 
с којим би говорио о Светом писму. Ч. Денић, Српске библиотеке у Хабзбуршкој 
монархији током 18. века (одељак: Читаоци и слушаоци), стр. 421.  

82 Теофилакта Јовановића је замонашио у манастиру Хопову јеромонах Теодор 
(Милутиновић), духовни отац Доситеја Обрадовића. По повратку из Пакраца 
Теофилакт је био учитељ словенске граматике у Карловцима. Неумерен у вину, скитач 
и свадљивац, истериван је и враћан у манастир Хопово, глумачки се кајао, па настављао 
по старом. За казну  је преписивао духовничке књижице пред ускршњи пост (1763), 
али толико аљкаво и споро да му је митрополит Ненадовић (7/18. јануара те године) 
из Беча припретио, ако се не поправи и не заврши их на време – писаће их у оковима 
целог поста. Ч. Денић, Украјинско-руско Поученије свјатитељскоје код Срба, 29а.

83 (Карловци), 13. (24) марта 1758. Митрополит Ненадовић архимандриту Викентију 
(Јовановићу Видаку), АСАНУК, МП А, Концепт–протокол бр. 39, л. 72б. 

84 Ч. Денич, Рымникское издание Грамматики славянской Мелетия Смотрицкого 
1755 года. Communication présentée au IIIème Congrès International d' Études du Sud–Est 
Européen, Bucarest 4–10 Septembre 1974. – Revue des Études du Sud–Est Européennes, tome 
XIII, N-o 4, Bucarest 1975, 531.

85 Димитрије Руварац, Покрово-богородичне школе у Карловцима (1749.−1769.), Сремски 
Карловци 1926. (одељак: Латинске школе и немачке), стр. 24.

86 Р. Грујић, у: Споменица о срп. прав. владичанству пакрачком, Музеј СПЦ, Београд 
1996, 165.  
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Смотрицкових Словенских граматика Ненадовићевог издања у кожном 
повезу, чија цена је била 2 форинта по комаду.87 Њена 3 комада у 
библиотеци манастира Ораховице88 остатак су нераспродатих или 
касније добијених примерака.

МАГИСТАР И УПРАВИТЕЉ ЛАТИНСКЕ ШКОЛЕ 
У КАРЛОВЦИМА (1758/59)

Покрово-богородичине школе (1749–1769) сачињавале су мала сло-
венска школа, средња словенска граматичка школа, клирикална школа 
(богословија); шесторазредна латинска школа (нижа и средња гимна-
зија) и од 1755. године мала грчка школа. С њиховим наставницима 
(магистри, учитељи, инструктори) митрополит Ненадовић је склапао 
уговоре о раду (од 1. октобра – празника Покрова пресвете Богородице 
и почетка текуће школске године, до њеног краја, 31. августа наредне 
календарске године). Наставници су морали имати одређене стручне 
квалификације,89 и положити заклетву верности митрополиту.90 Мит-
рополит им није дозвољавао раскид уговора без посебних разлога,91 ни 
одлазак из школе ако претходно нису обезбедили одговарајућег наслед-
ника, или оставили довољно времена да он то учини. Магистар Петар 
Несторовић је предавао у вишим разредима Латинске школе (синтакса, 
поетика, реторика), с помоћницима (инструкторима/прецепторима) за 
латински и немачки језик. Од 1750. године, или нешто касније, управљао 
је школом до краја првог полугодишта 1757/58, и с митрополитовом 
дозволом отишао је у Будим. 
Тамо је његова породица (трговачка, пореклом из Сентандреје) имала  
угледно место и просветитељске заслуге. Из ње је темишварски, па 
вршачки епископ Максим Несторовић (1727–1738),92 будимски трговац 
и донатор Стефан, његов син Урош Несторовић (1762–1825),93 генерални 
директор свих школа православних народа у Хабзбуршкој монархији 
(Срба, Румуна, Грка).94 Петар Несторовић је у невреме и журно напустио  

87 Ненадовић их је поклањао и давао по нижој цени, а редовну је одредио раније (31. 1 
/11. 2. 1758) у инструкцији за рад свом егзарху Арсенију Радивојевићу, администратору 
Темишварске епархије. Уз њу му је тада послао из Карловаца 25 Смотрицкових 
Граматика, да се деца уче тој граматичкој уметности, а један комад да им не продаје 
ни скупље ни јефтиније од 2 форинта. Ч. Денич, Рымникское издание Грамматики 
славянской Мелетия Смотрицкого 1755. года, 531.  

88 А. Кучековић, Манастир Ораховица у Славонији, 206.

89 Карловци, 7. (18) 3. 1757. Митрополит Ненадовић А. Радивојевићу, администратору 
Бачке епархије. АСАНУК, МП А, Концепт–протокол бр.  39, л. 44а.

90 www.uvu.rs/stranica.php?s=14_uciteljska_zakletva.tdžt (3. 12. 2017).

91 Никола Радојчић, Српски историчар Јован Рајић, САН, Београд 1952, 40. 

92 Портрети Срба XVIII века, Галерија МС, Нови Сад 1965. Поглавље кустоса Олге 
Микић о уљаним портретима (Несторовић Максим), стр. 83, биографска белешка, б. б.

93 Несторовић Стефан, у истој књизи: Портрети Срба XVIII века (1965), стр. 83, 
биографска белешка, б. б.

94 Paul Jos. Šafařík´s Geschichte der serbischen Literatur. Aus desssen handschrift lichem 
Nachlasse. Herausgegeben von Josef Jireček, II Abtheilung. Verlag von Friedrich Tempsky, Prag 
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ЧЕДОМИР ДЕНИЋ Карловце и њихову Латинску школу јер су му нуђене неке значајне 
погодности. Будимски грађани су бирали Петра Несторовића за свог 
бирова 1770-их и он се здушно бавио њиховом црквом и (словенском 
граматичком) школом.95

Несторовића је у Карловцима наследио Јеремија Јовановић, његов дота-
дашњи  помоћник – инструктор латинског и немачког језика у два нижа 
разреда Латинске школе (= мајорпарвисти, деклинисти).96 Митрополит 
га је унапредио у магистра/наставника у вишим разредима Латинске 
школе као привремено решење (за друго полугодиште 1758).97 Од своје 
посете Пакрачкој епархији он је имао у виду, и нешто касније објавио 
да ће наставу у вишим разредима и управу Латинске школе преузети 
Исаија Новаковић.
„Како школе по обичају 1-ог ок[томврија 1758] почети се имјејут, тако 
јесмо ради школе латинске наредбу учинили, из Ораховице м[о]настира 
калуђера Исаију, у Пакрацу учитељем до сеље бившаго, ту приставити 
и школу латинску коју је Петар Несторовић учитељ држао, јему – Иса-
ији вручити.” О томе је обавестио архимандрита Викентија (Јовановића 
Видака), администратора Пакрачке епархије, и наредио му да Исаију 
пошаље у Карловце,98 где га је спремно очекивао прота Јефтимије (Радо-
сављевић). Пошто га није послао да води латинску школу уместо Петра 
Несторовића, сада сви њени разреди „дангубет Вашим гњилим обхож-
денијем”. Згрожен због толиког немара, митрополит је гневно поновио, 
нека „Јеромонах Исаија Ораховчанин” одмах крене у Карловце и онде 
води латинску школу до његовог повратка из Беча. Тада ће проценити 
његов труд, знање, способности и по њима му одредити приходе („при-
держаније”) да се неће моћи жалити, а од Видака очекује хитан извештај 
да је Исаија тамо отишао. 99

Карловачки прота већ зна да ће у Клирикалној школи предавати поп 
Самуило (Марковић) с Теофилактом (Јовановићем) као и дотад, и да 
ће сви магистри у осталим школама остати на истим местима.100 Само 

1865, Seite 337/338; Ђорђе Рајковић, Изабрани списи (књ. I) – Биографије књижевника – 
МС, Нови Сад 1950. (У. Несторовић), 23–24.

95 Владимир Красић, Неколико старинских записа и натписа, Стражилово, рубрика 
„Листак”, стр. 431. – Објављено у: Љ. Стојановић, Записи 2, бр. 3384–3385, с краћом и 
мутном легендом. У њој је навео извор („Страж. 1887, 431”), а није поменуо В. Красића 
који је запис преписао и тамо објавио, нити је то поправљено у фототипском издању 
Стојановићевих Записа 2 (1983).

96 Целовити извештај инструктора Јеремије Јовановића о раду у њима за месец 
мај 1758. – Дим(итрије) Кириловић, Карловачке школе у доба митрополита Павла 
Ненадовића, Споменик САН, CIV, Одељење друштвених наука, нова серија 6, Београд 
1956, стр. 88/89, бр. XLIX.

97 Целовити извештај магистра латинске школе Јеремије Јовановића о раду у њеним 
вишим разредима (= синтакса, поетика, реторика) за месец мај 1758. – Д. Кириловић, 
Карловачке школе у доба митрополита Павла Ненадовића, стр. 98, бр. LX.

98 Б. м. (= Беч), 11. (22) септембра 1758. Митрополит Ненадовић карловачком проти 
Јефтимију Радосављевићу. АСАНУК, МП А, Концепт–протокол бр. 33, л. 6б.

99 Б. м. (= Беч), 13. (24) октобра 1758. Митрополит Ненадовић архимандриту В. Ј. 
Видаку у Пакрац, АСАНУК, МП А, Концепт–протокол бр. 33, л. 21а.

100 Б. м. (= Беч), 11. (22) септембра 1758. Митрополит Павле Ненадовић карловачком 
проти Јефтимију Радосављевићу. АСАНУК, МП А, Концепт–протокол бр. 33, л. 6б.
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му је „за латинске школе учитеља” Исаију наредио да припреми  „у 
семинарији предњу собу где је Несторовић био”. До митрополитовог 
повратка у Карловце и даље наредбе нека се Исаија својим послом бави 
и у дворској трапезарији храни. 101

Исаија Новаковић је становао у Семинарији, згради која је (1728/29) 
подигнута крај Стражиловачког потока, између Саборне цркве и 
Митрополијског двора, популарно званог Пашин конак, у којем је тада 
била трпезарија за дворске службенике. Недалеко одатле, на месту 
данашње Гимназије, митрополит Ненадовић је подигао дугу ниску 
зграду Латинске школу (1750).102 Још нема података шта је и како 
Исаија Новаковић радио као њен магистар и управитељ, осим колико 
се наслути из поређења с положајем и радом његових претходника 
(Петра Несторовића, Јеремије Јовановића) и настављача (Јована Рајића, 
1761–1764); учитеља/помоћника – инструктора језика, митрополитових 
уговора с њима, ђачких вежби, јавних испита...
Од тих извора, највише је објављених месечних извештаја („репорта”) 
Петра Несторовића митрополиту Ненадовићу (1754–1758). Они се 
односе на пређено градиво у вишим разредима (синтакса, поетика, 
реторика), успех у учењу, владању, похађању богослужења... За сваки 
од тих разреда у извештају Несторовић је објаснио име и суштину науке 
по којем га зову, као и појединости којима се у њему бавио:
1. синтакса: врсте и творбе речи (именице, заменице, придеви), њихове 
промене, родови, падежи, ступњеви поређења; глаголи, стања (актив, 
пасив), коњугација..., елементи стила; 
2. поетика: самогласници и сугласници, двогласници, врсте речи 
и стихова (хексаметар, пентаметар...), број слогова у њима (основ 
силабичке версификације); стилске фигуре, периоди; географија, 
козмогеографија...;
3. реторика: говор (= беседа) и његови делови, уметничко произношење; 
логика – силогизми, дијалектика (теза, хипотеза...).
Током школовања у та три разреда читани су и тумачени изабрани ла-
тински писци (Марко Тулије Цицерон, Јулије Цезар, Курције Руф, Пуб-
лије Вергилије Марон, Овидије Назон...) и грчки баснотворац Езоп. На 
часовима и вежбама су цитирани делови из њихових списа, позивало 
се на њих у опису људи и догађаја, образлагањима заступаних ставова 
и смисла. Ђаци су писали школске и домаће задатке и држали су го-
воре на одређене теме, разговарали су и расправљали на „словенском” 
(= славеносербском, мање-више русизираном), латинском, немачком, и 
преводили су с једног од тих језика на други.
Осим о граматичким, историјским и књижевно-теоријским питањима, 
у њима су расправљали и о изабраним проблемима из теологије, на-

101 Б. м. (=Беч), 25. септембра (6) октобра 1758. Митрополит Ненадовић карловачком 
проти Јефтимију Радосављевићу. АСАНУК, МП А, Концепт–протокол бр. 33, л. 13б.

102 Ликовни прилози, с пригодним напоменама о школском комплексу зграда и 
проблемима у Карловцима: Ч. Денић, Српске библиотеке у Хабзбуршкој монархији 
током 18. века, 670–672, 684–688. Исцрпније о томе: иста књига, глава V: Школске 
библиотеке.
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ЧЕДОМИР ДЕНИЋ ционалне историје, црквеног живота у међусобном преплету и завис-
ности. Неслога српских велможа, на пример, узајамна завист, подметање 
и вратоломност, издаја Вука Бранковића, пораз Срба у Косовској битки 
(1389), погибија „кнеза” Лазара Хребељановића и војвода. Губитак „цар-
ства” (=државе)103 и робовање под Турцима – казне су Божје за поменуте 
грехове, или моралистичко тумачење кључног догађаја из српске исто-
рије. Оно је настало у теолошким круговима, по угледу на Тајну вече-
ру, Јудину издају и Христово страдање ради спасења људи под грехом, 
а сажето је у књижевно-поучни закључак о Лазаревом опредељењу за 
„царство небеско” и пут у њега кроз муке као духовно чистилиште...104

На крају сваке школске године митрополит Ненадовић је примао на-
ставнике Покрово-богородичних школа у хијерархијском поретку, и од 
свог новца даривао је сваком мање-више 3 дуката (вредност око 12 фо-
ринти), у зависности од успеха школа и митрополитовог финансијског 
стања. Он је на крају 1758/59. школске године био задовољан радом 
јеромонаха Исаије Новаковића, магистра и управитеља Латинске школе, 
двојицом његових помоћника (Самуила Марковића и Јеремије Јовано-
вића), и наставника осталих школа (Георгија Теодоровића – словенска 
граматичка; Георгија Спиде – грчка псалтирска; Самуила Којића, карло-
вачког пароха, и Јевстатија Даниловића – клирикална). Њих седморица 
су укупно добили (у округлим бројкама) 65 форинти,105 најмање до тада, 
можда због митрополитових трошкова на почетку градње нове саборне 
цркве у Карловцима (1758) и скупљања добровољних прилога за њу на 
све стране.106 Највећу суму, 88 форинти, добили су магистар и управи-
тељ Латинске школе Михаил Корони и шесторица наставника на крају 
1763/64. године,107 по завршетку главних зидарских радова на цркви.
Митрополит је 1. (12) октобра 1759. поставио Јована Рајића за магистра/
професора и управитеља Латинске школе, а Исаију Новаковића с пох-
валом је упутио у манастир Ораховицу (ил. 1). По доласку из Кијева и 
Хиландара Рајић је својим знањем, вредноћом, прибраном речју и бе-
седама задивљавао многе из карловачко-фрушкогорске средине, а у да-
ровитим младићима попут хоповског јерођакона Доситеја Обрадовића 
будио је жељу да крену за науком у Кијев.108 Одушевљење Рајићем и 
најмања годишња награда наставницима Латинске школе пред његов 
долазак за управитеља - повремено су мучили Новаковића сумњом у 
оправданост митрополитове ласкаве оцене његовог рада у Карловцима, 
тим више што је у ораховичком братству био без икакве функције као 

103 Д. Руварац, Покрово-богородичне школе у Карловцима (1749−1769),  25–29.

104 Д. Кириловић, Карловачке школе у доба митрополита Павла Ненадовића, 80 б/
XXXVI–97 б /LIX; 102 а – 110 б.

105 Д. Руварац, Покрово-богородичне школе у Карловцима (1749−1769), одељак: Латинске 
школе и немачке, стр. 24.

106 „Малиј ђакон” Доситеј, с 2 форинте, није био међу најмањим приложницима из 
манастира Хопова (маја 1758), Т. Остојић, Доситеј Обрадовић у Хопову, 252.

107 Д. Руварац, Покрово-богородичне школе у Карловцима (1749−1769), 24. 

108 Д. Обрадовић, Сабрана дела I, за штампу приредио, белешке и објашњења написао 
Ђуро Гавела, Београд: Просвета, 1961. (Живот и прикљученија), стр. 153–156.
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видног признања за не тако дуг колико значајан рад у водећој латинској 
школи код Срба.
У том смислу је Исаија Новаковић примио одлуку новог славонског 
епископа Арсенија Радивојевића о свом постављењу за епископског 
придворног службеника и учитеља клирикалне школе у Пакрацу. Задо-
вољство је било делимично и краткотрајно, и Новаковић је (маја 1762) 
с благословом истог епископа отишао за војног капелана Градишке ре-
гименте. После двогодишњег марширања с њом, не штедећи здравље, ни 
живот у служби царском дому, како је говорио, Пакрац му је био заби-
тији и скученији него кад га је оставио. На његово усмено образложење 
да још није нашао право место за себе, епископ Радивојевић му је дао 
канонски отпуст за прелазак у Будимску епархију (ил. 2).

У БУДИМСКОМ ПОДУНАВЉУ

Животопис и карактеристике Исаије Новаковића у канонском отпусту 
из Пакрачке епархије као да су писани у дослуху са школским плановима 
будимско-ердељског епископа Дионисија Новаковића. Он је покушао  да 
оснује (епархијски) фонд за отварање и рад гимназијско-богословске 
школе у Сентандреји. Осим богословских наука, у њој би ђаци учили 
латински и мађарски,109 неопходне језике за световне послове у мађарској 
средини (чиновници, учитељи) и даље школовање на академијама и 
универзитетима. У тражењу повољнијих прилика за школу те врсте и 
више образовање будућих свештеника и учитеља епископ је сместио 
свог рођака Исаију Новаковића110 у манастир Српски Ковин (Ráckeve), на 
дунавској ади Чепелу (Csepel-sziget), четрдесетак километара низводно 
од Будима и Пеште.
После пада Србије под турску власт (1439) тамо је из јужнобанатског 
манастира Ковина и околних насеља добегао известан број Срба и дру-
гих православаца. Њима је (10. октобра 1440) пољско-угарски краљ 
Владислав I Јагелонски даровао део краљевског земљишта и напуштени 
римокатолички самостан на ади Чепељу, који је (по предању) у првој 
половини 12. века основала Јелена, ћерка рашког жупана Уроша I Не-
мањића, а супруга Беле II Слепог.111 Они и њихови потомци су га прет-
ворили у православну цркву, посветили је Успењу Пресвете Богородице, 
а задржали су њен изворни касноготички стил градње. На југозападној 
страни цркве доградили су на прелазу из 15. века у 16. век капелу све-
том Јовану Претечи, до ње другу – светим лекарима Козми (Кузману) и 
Дамјану. Зидни натписи у том архитектонском комплексу саопштавају 
да је ковинска црква осликана 1320. године (као римокатоличка); према-
зана је и фрескосликама у стилу православног монументалног живописа 
1514. и каснијих година.112 Према Будимском дефтеру, варош Ковин је 
109 Федора Бикар, Сентандреја у огледалу прошлости, Нови Сад 2003, 169–172, 196.

110 М. Јовановић, Срби у руским школама у XVIII веку, стр. 24, бр. 23.

111 https://sr.wikipedia.org/njiki/Српски_Ковин; https://sr.wjikipedia.org/njiki/Manastir 
Srpski Kovin (26. 11. 2017).

112 Сретен Петковић,  Живопис цркве Успења у Српском Ковину (Ráczkeve–у), Зборник 
Матице српске за друштвене науке, 23, Нови Сад 1959, 46.
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ЧЕДОМИР ДЕНИЋ 1546. имала 3 калуђера и једног попа, а немачки протестантски богослов 
и путописац Штефан Герлах је 1573. хвалио лепоту ковинске цркве и 
њеног живописа.113 Пруски апотекар и путописац Лубенау је фебруара 
1587. из мноштва лепих издвојио икону Светог Николе, насликану „у 
стилу грчке и руске цркве”. 114

При крају Дугог рата на Чепелу су вођене жестоке борбе аустријско-
-турске војске око делом подигнутог моста којим је требало да стигне 
турско појачање из Будима. Чепелска одбрана је сасекла нападаче или 
су се они подавила у Дунаву (14. 7. 1603) са својим командантом, зна-
чајним песником тог времена, Дервиш-пашом Бајезидагићем, родом из  
Мостара.115 Притом су страдали чепелско становништво и манастир Ко-
вин, нарочито за време боравка на Чепелу 6.000 војника под командом 
Џелали Хасан-паше, босанског намесника, одраније чувеног залца по 
својим неделима у Караманлији, Румелији и Босни.116 
Бечки пораз Турака (1683) и обнова становништва Угарске под 
хабзбуршком влашћу подстакли су градњу нових, поправке и опремање 
старих насеља, кућа и храмова. Четири престоне иконе на иконостасу 
ковинске цркве урадили су непознати украјински или руски сликари 
(1746),117 а остале је урадила млађа група живописаца из Мосхопоља 
(југоисточна Албанија), тада богатог аромунског/цинцарског трговачког 
и занатлијског места. Ковински калуђери су склопили два уговора с 
њима: почетком маја 1765 – о живописању целе манастирске цркве; 
почетком јуна 1770 – да осликају иконостас у њој. Оба уговора је у 
њихово име потписао, први: молер Теодор Симеонов, из Мосхопоља;118 
други: Теодор Симеонов, зограф из Помаза.119 
Између два уговора Теодор Симеонов се настанио са својом екипом у 
Помазу, живописао је цркву у њему, Сентандреји и другде.120 На зиду 
капеле светих Козме и Дамјана је његов донаторски запис да је тај свети 
храм осликан бесплатно („туне”) године 1771, за време римског цара 

113 Олга Зиројевић, Цркве и манастири на подручју Пећке патријаршије до 1683. 
године, Историјски институт у Београду – ИПО „Народна књига”, Београд 1984, 119.

114 Иста, Рајнолд Лубенау о Београду и Србији 1587. године, Годишњак града Београда, 
књ. XIII, Београд 1966, 51.

115 Hazim Šabanović, Književnost Muslimana BiH na orijentalnim jezicima (Biobibliografi ja), 
„Svjetlost”, Sarajevo 1973, 116–129.

116 Џелали Хасан-паша је 1604. године преко Зворника и Дрине једва утекао побуњеним 
Бошњацима, а они су му у Сарајеву развукли имовину. Њу је затим на сличан начин 
стекао као банатски намесник у Темишвару. Одатле је пред побуњеним народом побегао 
у Београд, где је, по наредби младог султана Ахмета, и погубљен са својим синовцем, 
помагачем у злу. – Salih Sidki Hadžihuseinović Muvekkit, Povijest Bosne, knj. 1, prevodioci 
(sa turskog) Abdulah Polimac i drugi. – El-Kalem, Sarajevo 1999, 234–238.

117 Динко Давидов, Иконе српских цркава у Мађарској, Галерија Матице српске, Нови 
Сад 1973, 18, 54–57; 184–186, кат. бр. 65–69; Д. Давидов, Споменици Будимске епархије, 
Просвета, Београд 1990,  377б.

118  Музеј Будимске епархије у Сентандреји, Архив манастира Грабовца, год. 1765, бр. 
21, 2 листа, слсерб. јез., ориг. 

119 Исто, год. 1770, бр. 22, 2 л., слсерб. јез., ориг.

120 Д. Давидов, Иконе москопољских зографа у Српском Ковину у Мађарској, 97.
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Франца I, угарске краљице Марије Терезије, митрополита српског Јована 
Георгијевића, епископа (будимског) Арсенија Радивојевића и ковинског 
архимандрита Јосифа Станојевића (треба: Исаије Стефановића), руком  
„молера Теодора грунтовича мосхополскаго” за вечни спомен њега и 
његових родитеља. 121

У ковинској цркви и припратама од земље до врха сводова су фреске 
анђела, арханђела, јеванђелиста, апостола, мученика, светитеља... Доње 
површине зидова у делу црквеног брода заузимају стојећи ликови све-
титеља из династије Немањића, од Немање до цара Уроша, и „кнеза” (не 
цара) Лазара Хребељановића, њиховог наследника. Они с тих темеља, 
у својој природној величини, придржавају небески „Јерусалим”, круну 
теолошко-ликовне метафорике о цркви као светој заједници земаљских 
и небеских срећника у вечном блаженству.  
У завршници обнове и украшавања манастира Ковина (1775) у зографско-
-барокном стилу,122 Бечки двор га је, међу првима у Карловачкој мит-
рополији, предвидео за укидање.123 Одлуку је правдао малим поседом, 
бројем калуђера (4) и верника којима су служили у две парохије (Ко-
вин – 35 и Чип – 15 кућа). Ожалошћени због тога,124 ти су парохијани 
молили свог епископа Софронија Кириловића и митрополита Видака да 
заштите најважнији манастир Будимске епархије; Марију Терезију – да 
не укида најстарији православни манастир у Угарској. Он је живописан 
први пут 1320. године, сведочи натпис у њему, а подигнут је раније. 
Старине те врсте просвећени народи пазе и одржавају као своју дра-
гоценост, писали су Синоду Карловачке митрополије, и тражили су да 
умоле владарку да не укида манастир Ковин да не би запустео и пропао 
или доспео у стране руке.125 
Од битнијих циљева терезијанско-јозефинистичких реформи, спо-
менимо преображај државе и друштва уздизањем немачко-латинске 
културе, умањењем одлика посебности народа у односу на њих, моћи 

121 Л(азар) Мирковић, Црквене старине у српским црквама и манастирима Баната, 
Румуније и Мађарске, Споменик САН, XCIX, Одељење друштвених наука, нова серија 1, 
Београд 1950, 19а; С. Петковић,  Живопис цркве Успења у Српском Ковину (Ráczkeve–у), 
58/59.

122 С. Милеуснић, Византина у српском сликарству 17. и 18. века, библиографија – 
први део (1753–1993), стр. 10–11/476–477.

123 Ч. Денић, Српске библиотеке у Хабзбуршкој монархији током 18. века, 180–183.

124 Д. Руварац, Жалба митрополита Вићентија Јовановића Видака против Регуламента 
од 2. јануара 1777, Архив за историју Српске православне карловачке митрополије, 
Сремски Карловци 1911. (примедбе на регуламентски члан 47), стр. 145, 147.

125 Без м. и д. „Обштина Ковинска, закона греческаго неунијатскога, Свјатјејшему 
архијерејскому правитељствујушчему синоду”, између 31. августа (1776), када је епископ 
С. Кириловић упознао своју околину да је манастир Ковин предвиђен за укидање 
(РОМС, М 1.958, стр. 1–2, слсерб., јез., ориг.), и 23. септембра те године, када је Синод 
у Карловцима почео свој рад примедбама на Регуламент из 1770. године и касније 
расправљао о укидању православних манастира. Ј(охан) Х(ајнрих) Швикер, Политичка 
историја Срба у Угарској, превео с немачког др Томислав Бекић, приредио академик 
Славко Гавриловић, издавачи: Нови Сад: МС – Београд: Гутенбергова галаксија, 
1998, стр. 206/207; Исидора Б. Точанац-Радовић, Реформа Српске православне цркве 
у Хабзбуршкој монархији за време владавине Марије Терезије и Јосифа II (1740–1790), 
докторска дисертација, Београд: Филозофски факултет, 2014; net. izd. nardus.mpn.gov.
rs/handle/123456789/3349, str. 144:135, 163:154, 165:156. (9. 10. 2017).
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ЧЕДОМИР ДЕНИЋ свештенства и племства у корист владара, уједначавање и рационалније 
организовање разнородног привредног, вишеверског, језичког, културног 
бића хабзбуршких поданика, државе и њене управе. По декрету 
Марије Терезије од 15. марта 1777, део манастирских ствари требало 
је продати на лицитацији до краја маја те године, добијени новац до 
100 форинти предати старешини/настојатељу манастира Грабовца, а 
вишак депоновати на штедњу код Угарске дворске коморе („Königl. 
Hungarischen Hof Kam[m]er”/„Мађарске дворне Коморе”). Богослужбене 
књиге и предмете оставити ковинској цркви, „писане књиге” (рукописне 
књиге и списе/акта) пренети у манастир Грабовац, сместити у њега 
четворицу ковинских калуђера и Ковин испразнити  првог јуна 1777. 
по новом календару. Манастирске зграде и земљишни посед („грунт”) да 
се предају надлежном чиновнику Угарске дворске коморе на облигацију 
од 6.000 форинти, Комора да је заложи под камату на име манастира 
Грабовца. Од те добити да издржава четворицу ковинских калуђера у 
њему, и са 50 форинти годишње да дотира будућег пароха у Српском 
Ковину.126 
У прилог молби митрополиту Видаку да га постави на то место, Исаија 
Новаковић је навео да је, што год је свога имао по доласку у Ковин и у 
служби њему на разним пословима зарадио и добио – све њему предао. 
На пример, два коња и једне каруце на којима се довезао (из Ораховице, 
или после једногодишњег пароховања у Коморану), на повратку с 
парохије у Ловри – три коња и каруце. Недавно је за манастир купио 
два коња и амове, од новца (не наводи суму) који је као војни капелан 
добио и одвојио за своју сахрану, а остатак предао митрополиту (Јовану 
Георгијевићу) на чување. Из тог депозита је потрошио 60 форинти 
за време Народно-црквеног сабора у Карловцима (19. (30) маја 1774, 
када је темишварски епископ Видак готово акламацијом изабран за 
митрополита).127 Он је наредио тадашњем ковинском архимандриту 
(Исаији Стефановићу) да их не уноси у „еспап”  свог манастира (као дуг 
Исаији Новаковићу). 
Митрополит све то и друге доприносе у корист манастира Ковина може 
проверити ако жели, и да је тек после смрти архимандрита Стефановића 
(1776) Исаију Новаковића, у 58-ој години живота, унапредио за 
свог игумана. Захвалан је и на томе митрополиту Видаку као свом 
архипастиру и добротвору, и не противи се царским, ни његовим 
наредбама. Једино моли да га из Ковина не шаље у Грабовац као простог 
јеромонаха. То би било јавно понижење, његовој савести претешко и 
души погубно. Нескривљени губитак свог положаја и статуса нанео му 
је велике душевне патње. Зато опет моли и молиће да га остави у Ковину 
као пароха, или да му допусти да се врати у свој постриг, манастир 
126 Беч, 15. 3. 1777, н. кал. Гроф Колер, председник Илирске дворске депутације, 
митрополиту Видаку. АСАНУК, МП А, 1777, бр. 57, стр. 1–4, нем. јез., готица, оригинал. 
Примљен у Карловцима 27. 3. 1777, службени запис и кратак садржај (регест) на 
полеђини тог акта (стр. 20), с инвентаром имовине ман. Ковина у њему. – Без м. и д. 
(Карловци, марта 1777, ст. кал.). Митрополит Видак доставља епископу (будимском 
Софронију Кириловићу) копију царичиног декрета (у преводу с немачког) и својим 
налогом да га испуни. РОМС, М 2.208. слсерб. јез., стр. 2. 

127 Допис Будимцима њиховог проте и посланика на Сабору Гаврила Никитића. – Д. 
Руварац, Српски народни сабори 1774. и 1781. године и тестаменти Митрополита 
Мојсија Петровића и Павла Ненадовића, Нови Сад 1927: „Застава” Д. Д., стр. 32.
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Ораховицу с препоруком братији да му бар „његове старости ради” без 
прекора пружи руку и  неопходно „парче хлеба” (ил. 3).
Видак је одлуку о његовом статусу у манастиру Грабовцу препустио 
будимском епископу, који је такође добио Новаковићеву молбу сличне 
садржине.128 Њу је Кириловић са списима о ликвидацији манастира 
Ковина послао Илирској дворској депутацији у Беч, а ковинску братију 
(4) у Грабовац. Депутација је тражила да је епископ благовремено 
извести о Новаковићевом новцу што га је раније донео у Ковин, а у 
повољној прилици да одлучи о његовој молби за ковинску парохију.129  
Ковинска црквена општина је покушавала да укинутом манастиру 
врати одузети статус. У својим представкама државним и црквеним 
властима она га је приказивала као место високе религиозности и 
морала, са чудотворном иконом Богородице,130 стециште ходочасника 
из Будимске епархије и других крајева. Без враћања Српског Ковина у 
првобитно стање, с виноградима и другим непокретним и покретним 
иметком, у њему не могу ни калуђери да живе, а ни сиромашни Ковинци 
парохијалне дажбине, одржавање цркве и постављеног сата на торњу да 
поднесу.131 
Ковинци су радни и одани својим савладарима, Марији Терезији и 
Јосифу II, али ће те врлине и њихово место у свему пропасти ако им 
не врате манастир у пређашње стање.132 Њихове захтеве су подржавали 
митрополит Видак и његов наследник Мојсије Путник, још као главни 
редактори жалбе против бројних одредаба Регуламента из 1777,133 када 
су тражили да се не укидају манастири Гргетег, Комоговина и Ковин.134 
Уз њих су били православци из Угарске, епископат и посланици 
Темишварског сабора (1790), а одбио их је Бечки двор и то је потврдио 
цар Леополд II 23. априла 1791. у Фиренци.135 
Од тадашњих 26 активних манастира Карловачке митрополије, Грабовац 
је спадао у другу класу (с годишњим приходима од око 3.500 форинти136), 

128  И. Новаковић епископу С. Кириловићу, 26. 7. 1777. (ст. кал.) из Пеште. АВНС, ИДД, 
кут., стари бр. 1359 Б, год. 1777, предмет бр. 377, стр. 1–3, лат. јез., атг.

129 Исто, стр. 8, нем. јез., готица, ориг., местимично избледео текст.

130 Видети је „на престолу” у ман. Српском Ковину: https://upload.njikimedia.org/
njikipedia/sr/4/4c/Bogorodicin_presto_Srpski_Kovin.jpg (26. 11. 2017).

131 Без м. и д. (Ковин, 1779, после враћања Гргетега у статус манастира) „Одани и верни 
Рац-Ковинчани греческаго закона”, царици Марији Терезији. Д. Р(уварац), Ковинци за 
манастир Ковин, Српски Сион XV, Ср. Карловци 1905, 362б–363б.

132 Без м. и д. (после Патента о верској толеранцији, октобра 1781). Верне слуге у 
име целе Општине ковинске вароши, „закона греческаго восточнаго исповједанија” 
митрополиту М. Путнику, свом архипастиру и добротвору. Д. Руварац, исто, 363б–364б.

133 Ч. Денић, Доситеј Обрадовић и породица Видак, Ковчежић. Прилози и грађа о 
Доситеју и Вуку, књ. 11, Београд 1973, 124–125.

134 Д. Руварац, Жалба митрополита Вићентија Јовановића Видака против Регуламента 
од 2. јануара 1777, Архив за историју Српске православне карловачке митрополије, 
Сремски Карловци 1911. (примедбе на регуламентски члан 47), стр. 149.

135 Temišvarski sabor 1790. Izbor (građe) i objašnjenja: Slavko Gavrilović (i) Nikola Petrović. 
– Novi Sad – Sr. Karlovci 1972, Temišvarski sabor 1790, str. 296, t. 8; 448, t. 8; 656, t. 8.

136 Temišvarski sabor 1790, str. 378.



32

ЧЕДОМИР ДЕНИЋ увећаним братством за 4 члана из Ковина (свега 8 калуђера) и статусом 
игуманије. Њиме је управљао игуман, јеромонах Василије Јовановић. 
Према попису манастира из 1784/85, игуман је тада имао 50 година 
живота, од којих 36 у монаштву; Исаија Новаковић 70 година, 39 у 
монаштву; Генадије Стефановић 37 живота, 14 монашког, Гаврило 
Јефтимијевић 39:13, Сава Димитријевић 36:14, Јован Михаиловић 28:5, 
Никифор Георгијевић 22:5 и монах Јоаникије Захаријевић 62:13.137 
Грабовачки калуђери су се „отимали” за одлазак из манастира на 
околне парохије ради извесне зараде и слободнијег живота. Тешко да 
би најстарији међу њима добио парохију Ковин, осим можда у почетку 
и кратко, јер су уобичајено таква задужења на годину дана (с могућим 
продужетком) добијали млађи и физички спремнији за подношење 
терета парохијске службе. Биће да је Исаија Новаковић умро у манастиру 
Грабовцу између два пописа његових калуђера: године 1791. (када је 
био најстарији међу њима) и 1797, у којем се не помиње, а најстарији 
у седмочланом братству био је Генадије Стефановић, манастирски 
намесник.138

По избијању Француске револуције и смрти Јосифа II Угарску је захва-
тио покрет националног препорода који је и прерастао у мађаризацију 
мањина у њој,139 а одбачен је план грофа Фрање Балаше (Franz Balassa), 
председника Илирске дворске канцеларије, о потреби њене културне 
федерализације.140 Православци на острву Чепелу зебли су од страха 
пред надолазећом масом мађарских досељеника.141 Временом се рацко-
винска паства мењала, помађаривала, атеизирала, умањивала. У њеној 
парохијској цркви ређе су одржавана богослужења, још обавезно на 
црквену славу (Велику Госпојину), и то највише заслугом Срба из су-
седног села Ловре. 142 
Од пада Берлинског зида (1989) у процесу рестаурације грађанске по-
божности/црквености на просторима просвећеног антиклерикализма 
из терезијанско-јозефинистичких реформи, секуларистичких покре-
та после Француске револуције и евро-комунистичког социјализма 
– враћен је ковинској парохијској цркви на Чепелу статус манастира. 
Будимски епископ Лукијан Пантелић је појачао везе са Светом Гором 
и манастиром Хиландаром, носиоцем традиционалног српско-визан-
тијског типа побожности. Он је поставио двојицу његових јеромонаха 

137 Fassiones monasteriorum ..., odeljak: Status Personalis Universorum Religiosorum in 
Monasteriis Graeci Ritus non uniti edžistentium Anno 1785. elaboratus. – MOL, C–szekció – 
109, cs. (манастир Grabovacz), l. 142a. – Свих 8 калуђера је у истом поретку и броју било 
и 1787. године, а 9 их је било 1791. (у међувремену је од старих умро Сава Димитријевић; 
нови су били ђакон Тимотије Живановић и монах Данило Чупић), Димитрије Руварац, 
Стање српско-православних манастира 1787–1791. у митрополији карловачкој, Архив 
КМ, I/1911 (ман. Грабовац), 98.

138 Ч. Денић, Српске библиотеке у Хабзбуршкој монархији током 18. века, 202.

139 Душан Берић, Државно право Краљевине Угарске: прекиди и континуитет, Косовска 
Митровица: Филозофски факултет, 2013, глава IV–VI.

140 Ч. Денић, Српске библиотеке у Хабзбуршкој монархији током 18. века, 328–329.

141 РОМС, M 1.958, l. 2/b.

142 Д. Давидов, Споменици Будимске епархије, 374/b.
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за старешине двају манастира у својој епархији: Арсенија Пандуровића 
за ковинског игумана (2008),143 првог наследника Исаије Новаковића у 
том звању, и Пантелејмона Рата, добровољно поправослављеног Немца, 
за грабовачког игумана (2010).144

СКЛИСКА ЗАВРШНИЦА

Старије српске цркве у Славонији биле су често дрвене (балканске), а 
књиге у њима србуљске. Новије цркве грађене су махом по плановима 
немачких архитеката, од тврдог материјала, а унутрашњост им је била 
мирна (византијска). Патријарх Арсеније Јовановић је прогнао зографе 
из Сремске епархије и прихватио је украјинско/руске сликаре кијевске 
школе (Јов Василијевић, Василије Романовић...), а једне и друге примао 
је као уметнике епископ Софроније Јовановић.145 Василије Романовић је 
насликао његов портрет, неке иконе и обављао је за тог епископа друге 
уметничке послове.146 Сличан се процес одвијао широм Карловачке 
митрополије, па и Будимске епархије са два жива манастира у њој: 
Ковином, и Грабовцем (настао око 1585. године). Оба су имала статус 
архимандрије, а хијерархијску предност имао је угледнији Ковин. Из 
њега су потекли високи јерарси, бачки епископ Софроније Томашевић 
(1718–1730) и кратковеки карловачки митрополит Исаија Антоновић 
(1748/49). 
Ковински архимандрит Исаија Антоновић је 30-их година 18. века147 
донео („принесох”) из Кијева за свој манастир Четворојеванђеље 
(Москва 1716) на рускословенском језику.148 Као арадски епископ он 
је послао (1734) свог службеника Софронија да из Кијева доведе ико-
нописце и дрворезбаре да раде на обнови православне цркве Светог 
Петра (и Павла у Араду).149 Стефан Тенецки, сликар школован у ра-
дионици Кијевопечерске лавре, преносио је украјински барок у српску 

143 https://upload.wikimedia.org/njikipedia/sr/a/a5/Gramata_Igumana_Srpskog_Kovina.jpg 
(27. 11. 2017).

144 https://sr.wikipedia.org/njiki/Манастир_Грабовац_(Мађарска). – П. Рат је умро 2016. 
године  као грабовачки старешина у чину архимандрита. http://svetogorac.blogspot.
rs/2016/06/blog–post_56.html, https://upload.njikimedia.org/njikipedia/sr/a/a5/Gramata_
Igumana_Srpskog_Kovina.jpg (27. 11. 2017).

145 Слободан Милеуснић, Софроније Јовановић, епископ пакрачки (1743–1757) и његов 
однос према барокној уметности у Славонији, у зборнику радова с научног скупа: 
Западноевропски барок и византијски свет, одржаног од 10. до 13. октобра 1989. у 
Београду, Београд: САНУ, 1991, 258–261.

146 Динко Давидов, Украјински утицаји на српску уметност средине XVIII века и 
сликар Василије Романович, Зборник МСЛУ, бр. 5, Нови Сад 1968, 119–138; према: 
https://www.rastko.rs/rastko–ukr/au/davidov_romanovic.html.

147 Д. Р(уварац), Ковинци за манастир Ковин, Српски Сион, XV, Ср. Карловци 1905, 
364б. 

148 Л(азар) Мирковић, Црквене старине у српским црквама и манастирима Баната, 
Румуније и Мађарске, Споменик САН, XCIX, Одељење друштвених наука, нова серија 
1, Београд 1950, стр. 18а/б; Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи V, Ср. 
Карловци 1925. (фт. изд. Београд 1987), бр. 7404. – Исписао Александар Белић из „рус. 
шт. јев. [...] у цркви Ковинској на Чепељској Ади код Пеште”.

149 АСАНУК, МП Б,1734, 97.
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ЧЕДОМИР ДЕНИЋ средину као дворски сликар арадског епископа Исаије Антоновића и 
његовог наследника у Араду, епископа Синесија Живановића. 150 Први 
Антоновићев корак по избору за карловачког митрополита био је позив 
на стварање материјалне и духовне основе вишег српског школства, за 
учитеље и проповеднике слова божјег, слично украјинско-руском типу 
школа из времена митрополита Викентија Јовановића. Изненадна смрт 
га је пресекла, а тај план је продубио и „понашио” митрополит Павле 
Ненадовић.151 
Исаија Новаковић је дошао из духовно мешовитих средина, школа 
и културолошких сплетова у манастир Ковин у време његове 
архитектонско-уметничке обнове у панонском српско-барокном стилу, 
док је русификацију српско-византијског богослужења у Будимској 
епархији подстицао епископ Дионисије Новаковић, литургичар, љубитељ 
руске црквености и ритуално-појачког благољепија. Око њега је много 
тога звучало или практиковано по узору на Кијевопечерску Лавру, 
Академију и Русију. Он је (1758) платио половину трошка манастира 
Ковина за набавку једног скупог руског јеванђеља.152 
Јеромонаси Прохор из Петроварадина, Авакум Ковачевић и јерођакон 
Фока (његови ђаци из „Петроварадина” = Петроварадинског Шанца, 
Новог Сада) учили су у Кијевској академији 1744153–1746. године.154  
Од њих је јерођакон арадског епископа Исаије Антоновића – Георгије 
Гојковић, звани Фока, и у неким кијевским и српским изворима само 
под тим надимком представљан, дошао из Арада у манастир Ковин 
1734, обавезао се на монашење, па одлагао извршење. Склон ходању 
унаоколо, вину и изгредима, 27. августа 1753. (ст. кал.) био је искушеник 
у чепелском Ковину.  Тога дана је епископ Дионисије Новаковић из 
ковинског братства унапредио јеромонаха Исаију Стефановића за 
архимандрита.155 
150 Мирослава Костић, Димитрије Бачевић (? – после 1770), ГМС, Нови Сад 1996, 24.

151 Димитрије Руварац, земунски протојереј и парох, Позиви и одзиви, или радња 
појединих српских архиепископа у Митрополији карловачкој, око подизања српских 
школа и стварања фондова за њихово издржавање..., Земун 1894. (Руварчев предговор), 
стр.VII–IX; позиви на прикупљање новца за школски фонд: И. Антоновића (септембра 
1748), стр. 4–9; П. Ненадовића (10. (21) августа 1749), стр. 9–18.

152 В. Вукашиновић, Српска барокна теологија, 147. То велико луксузно издање 
Јеванђеља (Москва 1758) руски трговац Петар Москов је продао негде у Банату 
за 95 фор. и 35 хелера. Исто, 275. – Њега су имале малобројне богатије библиотеке 
српских установа и ретки појединци. Вршачки епископ Јован Георгијевић га је (1760) 
послао свом постригу, манастиру Дечанима,  као посебну драгоценост (Лазар Чурчић, 
Карловачки митрополит Јован Георгијевић и српска књига, Прилози КЈИФ, књ. 35, св. 
3–4, Београд 1969, 195–197) и духовну везу словенских православаца.

153 Н. Петровъ, Воспитанники Киевской Академии изъ Сербовъ съ начала синодальнаго 
периода и до царствования Екатерин II (1721–1762), стр. 10, бр. 12–14.

154 М. Јовановић, Срби у руским школама у XVIII веку, стр. 23, бр. 15–17.

155 Опширнији запис епископа Д. Новаковића о томе у Поменику манастира Ковина 
(1712–1755), стр. 88–89. Наведен према: Надежда Р. Синдик, Мирослава Гроздановић-
Пајић, Катарина Мано-Зиси, Опис рукописа и старих  штампаних књига Библиотеке 
Српске православне епархије будимске у Сентандреји, Београд: Народна библиотека 
Србије; Нови Сад, Библиотека Матице српске, 1991, стр. 189а, фотокопија тог записа 
грађанском ћирилицом. Његова транскрипција црквеном ћирилицом. Исти, опис 
рукописа, стр. 25/б.
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Исаија Стефановић (око 1717–1776) био је Суворовљев, Козачинсков, 
или у некој другој варијанти свог образовања српско-руски ђак. Као 
бивши ваљевски егзарх он је 15. 6. 1735. (= Видовдан) „у славном граду 
Београду”, купио Триод. 156 Две деценије потом (1754) он је као недавно 
постављени ковински архимандрит (при сређивању своје и манастирске 
библиотеке, на истом Триоду), записао да је то његова књига, коју је 
купио у Београду „српском”.157 Притом је „латинствујући” (истог дана, 
у истом Триоду) поновио свој запис с тачним датумом: „Hujus libri 
possessor est arhimandrita Rackoviensis Isaias Stephanovicz, propria manu 
in opido Rackeve subskripsi. 1754. maj 16. die”.158 
Своје трагање за књигама на рускословенском језику наставио је у другим 
местима и приликама. За време Народно-црквеног сабора у Карловцима 
(1769) као делегат клира из Будимске епархије159 купио је руску Библију 
(Москва 1766) од руског оберлајтнанта Николаја Андрејева.160 
Архимандрит Стефановић је у Ковину затекао руски Типик, објављен пре 
186 година (= око 1600), али га је ретко ко од братије читао и по њему 
богослужио, жалио се непознати ковински калуђер–песник. Већина се 
на Типи није освртала, нити га је штитила од физичког пропадања, него 
га је у „буџак” гурала. Једино га је архимандрит Стефановић отуда узео, 
пажљиво прегледао, листове му је отплеснавио и тиме је вечну заслугу 
и помен међу честитом сабраћом стекао. Песник је позивао свакога од 
њих да Типик чита, добро научи, чврсто га се држи, као Христа, његове 
цркве и светих отаца који су га саставили и примењивали за добро 
цркве и своје душе. Цела песма у оригиналу гласи овако: 
Писато 1786 го, 10бриа [=октобрија] 14 го от|мене Гр: ра: Б: Ј: д: е: Д:

Не|забуди добри читатељу, мене Книгу устав именујемују
мње от отцеј С[вја]ти Сочиниша, и на свет твојеја ради
душевнија ползи издадоша
Ти |же мње толико забул јеси
јако до ниње в|руках твојих не|имел мја јеси,
ино убо аз ничто не нахожду.
Точију тја в|лености живушчу возбудити хошчу,
ти же мја не|хошчеш,
Но в углех мја [или Бучак] помешчајеш,
уже сто и осамдесјат и шест лета

156 Тих. Р. Ђорђевић, Неколико старих српских записа и натписа, Старинар Српског 
археолошког друштва, новог реда, година IV, св. I, Београд 1909, стр. 145, бр. V из 1735. 
Запис на Триоду (посном, рускословенском) у ковинској (парохијској) цркви на острву 
Чепелу. Прештампао га Љ. Стојановић у: Записи 5, бр. 7713 из 1735. год.

157 Исто, стр. 146, бр. IX из 1754. (без месеца и дана). Прештампао га Љ. Стојановић 
у: Записи 5, бр. 7714 из 1735. и 1754. год.

158 Исто, стр. 146, бр. X из 1754. Изостављен из Записа Љ. Стојановића.

159 Ђорђе Рајковић, Српски народни сабор 1769. у Карловцима, Летопис МС, књ. 
114/1872, 153.

160 В. Вукашиновић, Српска барокна теологија, 276.
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ЧЕДОМИР ДЕНИЋ Јако аз пришла јес[а]м на сег света,
Никто мја тако не|употребљал,
Ниже моји листи и буквици, потерљал,
Точију једин Исаија архимандрит Ковина,
Проимја|же јего Стефанович, из острова чепеља,
Тој мја неколико крати преврнул,
и листи моја от плесни прегорнул,
Сего ради буди јего памјат вечна,
и от јего љуб[е]зни Братији никогда забвена,
Сија тебе мој драги представљају, 
и в правилах ц[е]рковних всегда настављају,
донде|же ти из твојеја Глави правило извадиш.
Отвори сију књигу, и|всјаки неправи пут загладиш
покажет|бо ти она что|је право
Ако хоћеш да за|твоју душу буде здраво,
держисја Хр[и:с]та, и Сего устава,
Хр[и:с]тос Бо заповеда ц[е]ркове слушати свагда,
а|ко|је други устав Сложијо него свети о[т]ци,
а|шта|су о[т]ци неголи ц[е]рква, 
и Б[о]жији угодници”.161

Архимандрит Исаија Стефановић с братијом је подстицао ходочаснике 
и посетиоце манастира Ковина да му прилажу ствари, новац, књиге... 
Тако је Јован Петровић из Ковина платио неименованом сликару израду 
бакрореза Вазнесење Богородице (1761).162  Стефановић је аутор свог 
Епитафа испеваног у првом лицу једнине. Он је био песник, или се 
тек бавио пригодном схоластичком поезијом, из које се тада рађала 
српска грађанска лирика. У свом аутоепитафу с рационално-верском 
дистанцом и загробним оптимизмом Стефановић саопштава да је 
поживео 59 година, приспео је у мирну луку вечног живота као свој 
циљ. С те тачке, по примеру апостола Павла,163 позива да се вредностима 
ововековног човека баве други, без њега. Цео живот сам био гост овога 
света, каже епитафлија, а сада одлазим одавде за вечном срећом. 164

161 РОМС, М 3.751, слсерб. јез., ориг.  Транскрипција и проредом раздвојене строфе ЧД.

162 Динко Давидов, Српска графика XVIII века, МС, Нови Сад 1978, 364. 

163 „Добар рат ратовах, трку сврших, вјеру одржах. Даље дакле мени је припремљен  
вијенац правде, који ће ми дати Господ (праведни судија), у дан онај”. Тимотеју 
посланица друга, 4: 7–8. – Део текста у заградама пребацио с краја осмог стиха ЧД.

164 Епитафијум, цео текст песме с гробне мермерне плоче у женској припрати 
(парохијске) цркве у чепелском Ковину, преписао је (стих испод стиха) Сава Поповић, 
управник Текелијанума у Пешти. – Т. Р. Ђорђевић, Неколико старих српских записа 
и натписа, Старинар Српског археолошког друштва, новог реда, година IV, св. I, 
Боеград 1909, стр. 149. Прештампао га Љ. Стојановић, Записи, 5, бр. 8040, стих за 
стихом (водоравни след, с окомитим цртицама између њих), без помена преписивача 
С. Поповића.
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После смрти архимандрита Стефановића (1776), Исаија Новаковић је 
изабран за игумана манастира Ковина пред његово укидање и свођење 
на статус парохијске цркве. Новаковић је дошао међу Ковинце (1762) с 
похвалом митрополита Ненадовића за успешан предавачки рад и упра-
вљање Латинском школом у Карловцима (ил. 1), док је епископ Ради-
војевић хвалио његов узоран живот, склоност и искуство у науци (ил. 
2). По пропасти плана епископа Дионисија Новаковића у вези с епар-
хијском богословско-световном школом кијевског типа, уместо да ради 
у њој, Исаија Новаковић је ишао на разне службе према текућим пот-
ребама свог манастира и епархије. Једне године је био администратор 
парохије у Коморану, па неколико година парох у Ловри (на чепелској 
ади), и члан Конзисторије Будимске епархије у Сентандреји пре (ил. 3) 
и после ступања на снагу Закона о конзисторијама.165 Упоредо с тим бу-
димски епископи су га о великим постовима именовали за духовника/
исповедника у Столнобеоградској жупанији (угарска Барања), Пешти, 
Будиму, манастиру Ковину и околним местима (ил. 3, стр. 9). Као парох 
и духовник у Будимском подунављу Новаковић је проносио рускосло-
венску ортодоксију и језик, у доба терезијанско-јозефинистичких ре-
форми помагао је или подстицао иницијативе народа и јерархије за 
очување Ковина и српског манастирства као окоснице духовног живота. 
Он и архимандрит Стефановић били су најпознатији калуђери у Ковину 
које је гласовити епископ Дионисије Новаковић обучавао, или као своје 
присталице тамо довео. Стефановић је био на видљивијој хијерархијској 
лествици и о њему је сачувано више трага уз податке о манастиру 
Ковину, око којег се веома трудио и Новаковић Исаија. 
Од његовог високог филозофско-теолошког образовања примереног не-
кој вишој школи, коју Срби нису имали, Новаковић је као магистар у 
Пакрацу и Карловцима, а конзисторијални члан у Сентандреји и духов-
ник о великим постовима у више средина, осим што је био исповедник, 
преносио и теолошка и световна знања тамошњим ђацима, свештеници-
ма и народу. Још се не зна за његове наставничке извештаје и стручне 
саставе, ни за ђачке свеске са његових предавања, текстове или концепте 
његових проповеди и поука, или утисак слушалаца о његовом говору 
и покретима, појачком гласу и мелодијском опредељењу, молитвеном 
ставу, исповедничком испитивању и поверљивом шапату, налагању епи-
тимија, разрешењу грехова... 
О пословима и личности Исаије Новаковића се из овде расположиве 
биографске укупности слути да је био благе нарави, критичан и радан; 
исказивао је више жеље за разумевањем монаштва као призива и 
личног чина ка подвигу на принципима просветитељског вредновања, 
по образовању и стваралачком доприносу цркви и друштву. Очекивао је 
да то њихове старешине, мимо наметљиваца око себе, уоче и праведно 
награде, али њиховим реаговањем у свом случају није био задовољан. 

165 Почетком фебруара 1776. именовани су за чланове Конзисторије Будимске епархије, 
по Конзисторијалној системи од јануара 1775, из манастира Грабовца игуман Дионисије 
Николајевић и јеромонах Исаија Новаковић (из Ковина). И. Б. Точанац Радовић, 
Реформа Српске православне цркве у Хабзбуршкој монархији за време владавине Марије 
Терезије и Јосифа II (1740–1790), докторска дисертација, 2014, 309–310. 
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ПЕШТА, 26. ЈУНА (7. ЈУНА) 1777. МОЛБА И. НОВАКОВИЋА МИТРОПОЛИТУ ВИКЕНТИЈУ ЈОВАНОВИЋУ ВИДАКУ 
ДА ГА НЕ ШАЉЕ У МАНАСТИР ГРАБОВАЦ, ВЕЋ ДА ГА ПОСТАВИ ЗА ПАРОХА У СРПСКОМ КОВИНУ, ГДЕ ЈЕ БИО 
ИГУМАН ИСТОИМЕНОГ МАНАСТИРА ДО ЊЕГОВОГ УКУДАЊА И СВОЂЕЊА НА СТАТУС ПАРОХИЈСКЕ ЦРКВЕ. 
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ЗАВРШНИЦА ТЕ МОЛБЕ.
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ČEDOMIR DENIĆTRACING THE EDUCATIONAL AND ENLIGHTENING WORK OF 
ISAIJA NOVAKOVIĆ

Isaija Novaković (1715 – between 1791–1797), took vows as a monk at 
Orahovica monastery (Slavonia), disciple of the Gymnasium and Faculty of 
Th eology in Pakrac, student of philosophy and theology at Kiev Academy 
(during the 1750’s), magister of the said schools in Pakrac, principal of the 
Gymnasium in Karlovac, appointed as chaplain of Serbian Orthodox soldiers 
of Gradiška regiment near the end of the Seven Years’ War, only to join the 
clergy of the Eparchy of Buda (in 1762). Its bishop Dionisije Novaković placed 
him in the nearby Serbian Kovin monastery (Ráckeve, on the Danube island 
of Csepel), to await the opening of a higher theological-secular school and 
his subsequent transfer there. Following the demise of the bishop’s plan, Isaija 
Novaković became a parish priest in Komoran and in the vicinity of Buda, and 
a member of the eparchy’s consistory; was promoted as the abbot of Kovin 
monastery upon the decease of the archimandrite Stefanović, conducted the 
process of conferring the status of a parish on the Kovin monastery (in 1776) 
and was transferred to the monastery of Grabovac (Hungarian Baranya).
As a clergyman/confessor during the periods of the Great Fast, Isaija 
Novaković traversed the upper and lower parts of the eparchy (the counties of 
Stolni Beograd, Tolna, Pest), Buda, Pest and neighbouring places. He taught 
Russian Church Slavonic and Latin, secular and theological subjects, trained 
the clerical-teaching novices, preached and instructed the people, but there 
is a dearth of information about his eclectic work, and he has seldom been 
cited in historiography to date.

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ
Текстове из архивске грађе и литературе наводио сам изворним писмом, 
правописом, немачку готицу заменио латиницом, састављене речи 
раздвојио окомитом цртом. Датуми без икаквих додатака означавају 
нови календар. Иза датума по старом календару дописао сам заграде с 
одговарајућим датумима по новом. На другим местима у такве заграде 
уносио сам своје допуне, исправке, објашњења, делове скраћеница. У 
цитатима сам натписана слова свео у текући редак и у угласте заграде.


